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• Belo Horizonte, sexta-feira, lQ de julho de 1994

ATA

ATA DA 5589 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nQs 2.093 a 2.099/94 - Projeto de Resolução
nQ 2.100/94 - Requerimentos nos 5.375 a 5.377/94 -
Requerimento do Deputado Marcos Helénio - Comunicações:
Comunicações do Deputado Tarcísio Henriques (2) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Tarcísio Henriques,
Roberto Amaral, Antônio Carlos Pereira, Antônio Fuzatto,
Baldonedo Napoleão, Maria Elvira, Adelmo Carneiro Leão e
Antônio Pinheiro - » PARTE (ORDEM DO DIA): lê Fase:

Designação de comissões: Comissão Especial para Visitar o
Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena - Comissões
Especiais para emitirem pareceres sobre os vetos às
Proposições de Lei nos 12.273 e 12.277 - Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Marcos Helênio; aprovação - Declaração de voto - 2a
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
2.036/94; votação do projeto, salvo emendas; aprovado;
votação das Emendas ns 1, 2. 6 e 7; aprovação; votação da
Emenda ng 3; rejeição; prejudicial idade das Emendas ns 4 e
5 - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.655/93;
aprovação com as Emendas ns 1 e 2 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

ABERTURA
- As 141h12rnin, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelrno 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 - Cêlio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Meio - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
Jaime Martins - João Batista - Jorge Hannas - José Braga -
José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Mãrcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Milton SalIes - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- 0 Deputado Tarcisio Henriques, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Clêuber Carneiro, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação
em exercício, informando que o processo de cadastramento e
seleção de alunos adotado para o ano letivo de 1994 foi
regulamentado, no Estado, pela Resolução nQ 7147, de
4/6/93, e, em Belo Horizonte, pelas Resoluções Conjuntas
SEE-SMED flQS 002, de 11/8/93. e 004, de 12/11/93, e
encaminhando cópia das citadas resoluções.
Do Sr. Hermirio Gomes da Silva, Presidente da Fundação
Percival Farquhar e Reitor da Universidade Vale do Rio Doce
- UNIVALE -, encaminhando cópia de oficio enviado ao
Governador do Estado, no qual a Fundação solicita seja
vetado a incorporação da UNIVALE á Universidade do Estado de
Minas Gerais - UEMG. (- À Comissão de Educação.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.093/94

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do
Estado ao Flamengo Futebol Clube, com sede no Município de
Cataguases.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica autorizado o Poder Executivo a doar Imóvel

de propriedade do Estado ao Flamengo Futebol Clube, com sede
no Município de Cataguases.
Art. 2 - O imóvel de que trata o artigo anterior é o que
vem sendo ocupado pelo referido clube, há mais de 30
(trinta) anos, em comodato, e somente poderá ser utilizado
para fins educativos de difusão e incentivo á prática do
esporte.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1993.
Tarcísio Henriques
Justificação: O Flamengo Futebol Clube é um dos mais
tradicionais clubes da cidade Há vários anos, vem formando
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grandes atletas cataguasenses, que se têm destacado no
cenário mineiro e nacional.
Há mais de 50 anos, desempenha importante papel no cenário
esportivo e cultural daquela cidade, sendo alvo de grande
simpatia e admiração por parte da população.
Funciona em uma área de propriedade do Estado, com

aproximadamente 15.000m2, equipada para lazer e esporte: é a
área delimitada pelas Ruas Dr. Lobo Filho, J. G. de Araújo
Porto, pelo rio Pomba e pela Praça de Esportes Chrispim
Jacques Bias Fortes.
Por ser justo, este projeto há de merecer a aprovação dos
ilustres pares.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.094/94
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel á Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no
Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar á

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com
sede no Município de Alfenas, o terreno situado no
prolongamento da Rua Pedro Correa, naquele município, com a
área de 9.200m2 (nove mil e duzentos metros quadrados), e
registrado sob o ng 760, no livro 3-AO, em 24 de abril de
1974, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ai fenas.
Parágrafo único - O terreno a que se refere o "caput" deste
artigo destina-se a abrigar a sede própria da APAE de
Alfenas.
Art. 2Q - O terreno de que trata o artigo anterior
reverterá ao património do Estado se, no prazo de 3 (três)
anos a contar da data da publicação desta lei, não lhe for
dada a destinação prevista no parágrafo único do art. lg.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Homero Duarte
Justificação: Entidade cuja atuação, no particular universo

das crianças excepcionais, tem primado pelo êxito no âmbito
pedagógico-educacional, a APAE em Alfenas é presença
indispensável na região.
A comunidade alfenense e a circunvizinhança têm sido

grandes beneficiárias do apoio prestado pela APAE a todas as
crianças carentes dos seus serviços especiais.
Além da incontestável relevância da APAE em Alfenas.
saliente-se que a posse do terreno pleiteado permitirá á
Associação viabilizar projetos de interesse da comunidade
junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE -, com a construção de uma escola adequada ás
necessidades dos portadores de deficiência. A concretização



de tais projetos muito contribuirá para a melhoria das
condições de trabalho e atendimento aos deficientes.
Assim, em face do elevado mérito da iniciativa proposta,
conto com o apoio dos nobres pares para a 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 No 2.095/94
Dá a denominação de Escola Estadual Antônio Cardoso à
Escola Estadual de Ramalhudo, localizada no Município de
Monte Azul
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Antônio Cardoso a
Escola Estadual de Ramalhudo, localizada no Município de
Monte Azul. -
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de junho de 1994.
Clêuber Carneiro
Justificação: Antônio Cardoso foi um dos baluartes da
comunidade de Ramalhudo, no Município de Monte Azul
dedicou-se integralmente á busca do desenvolvimento sócio-
econômico e cultural da localidade.
Diante do trabalho de toda uma vida, nada mais justo que
homenagear a sua memória, dando seu nome ao estabelecimento
educacional da referida comunidade.
- 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 Ng 2.096/94
Dá a denominação de Centro de Saúde Or. Carlos Dayrell
França ao centro de saúde de Elõi Mendes, localizado no
Município de Elõi Mendes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - O centro de saúde de Elói Mendes, localizado no
Municipio de Elói Mendes, passa a denominar-se Centro de
Saúde Dr. Carlos Dayrell França.
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; O projeto tem como finalidade prestar um
tributo ao Dr. Carlos Dayrell França, renomado médico,
falecido em 17/4/83, que prestou inúmeros serviços à
comunidade local. Foi o idealizador do Hospital Nossa
Senhora da Piedade de Elói Mendes e também seu Diretor.
Atuou na política, como Prefeito de Elói Mendes, durante
dois mandatos. Exerceu, ainda, o magistério no Ginásio São
Luiz Gonzaga e ocupou o cargo de Inspetor Federal de Ensino.
Em toda sua vida, percebemos a atuação do médico humanista e
competente, bem como do cidadão culto e íntegro.
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Julgamos oportuna esta proposição, tendo em vista os
relevantes serviços prestados pelo Or. Carlos Dayrell
França.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação,
nos ternos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.097/94
Dá o nome de Hidrelétrica de Conquista â Hidrelétrica de
Igarapava
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - A Hidrelétrica de Igarapava, situada na divisa
dos Estados de Minas Gerais e São Paulo, nos Municípios de
Conquista e Igarapava, passa a denominar-se Hidrelétrica de
Conquista.
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.
José Militão
Justificação: A Hidrelétrica de Igarapava, em construção, é
fruto de inédita parceria entre empresas da iniciativa
privada: USIMINAS, Companhia Vale do Rio Doce, Mineração
Morro Velho e CEMIG.
Como se pode observar, o consórcio encarregado da

construção é tipicamente mineiro.
E da maior importância enfatizar que, pela primeira vez no
Brasil, empresas consumidoras de energia elétrica aliam-se á
CEMIG para, num grande esforço, garantir recursos e
condições à produção e ao fornecimento de energia
indispensável ao desenvolvimento de Minas Gerais.
Pelas características marcadamente mineiras que envolvem as
indústrias encarregadas da construção da Hidrelétrica de
Igarapava, entendemos que a mencionada usina de geração de
energia elétrica deve passar a denominar-se Hidrelétrica de
Conquista, numa justa homenagem ao Estado de Minas Gerais e,
em especial. ao Município de Conquista.
Pela justiça e pela oportunidade deste projeto de lei,

esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à sua
aprovação. -
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Política Energética, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.098194
Declara de utilidade pública o Pontenovense Futebol Clube,

com sede no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o
Pontenovense Futebol Clube, com sede no Município de Ponte
Nova.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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



Sala das Reuniões, 23 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O Pontenovense Futebol Clube tem por
finalidade promover o esporte e o lazer; presta relevantes
serviços, que são reconhecidos pela sociedade.
A entidade existe há mais de dois anos, não tem fins
lucrativos e sua diretoria se compõe de pessoas Idôneas e
que não percebem remuneração pelo exercido dos cargos que
ocupam.
Pelas razões apresentadas, 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.

PROJETO DE LEI No 2.099194
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos para o
Desenvolvimento de Pouso Alegre, com sede no Município de
Alfredo Vasconcelos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Amigos para o Desenvolvimento de Pouso Alegre, com sede
no Município de Alfredo Vasconcelos.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário-
Sala das Reuniões, 24 de junho de 1994.
João Batista
Justificação: A Associação dos Amigos para o
Desenvolvimento de Pouso Alegre é uma entidade civil sem
fins lucrativos, fundada em 24/8/91, com sede provisória na
Escola Estadual do Povoado de Pouso Alegre e foro no
Município de Ressaquinha. Tem por finalidade principal o
estudo e a solução dos problemas relativos à melhoria do
ambiente e sua adaptação ás aspirações coletivas. Desenvolve
atividades recreativas, sociais, esportivas, assistenciais e
culturais na comunidade.
Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres
pares à 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 RESOLUÇÃO NQ 2.100/94
- O Projeto de Resolução ng 2.100/94 foi publicado na

edição do dia 30/6/94.
REQUERIMENTOS

Ng 5.375/94 do Deputado Ronaldo Vasconcel los, solicitando
se consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Clube Belo Horizonte pelo transcurso dos 90 anos de sua
fundação.
Ng 5-376/94 do Deputado João Batista, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr.
Célio Lara, Técnico do Time Operário Várzea Grande, pela
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conquista do campeonato estadual no Estado de Mato Grosso.
(- Distribuídos à Comissão de Educação.)
NQ 5.377/94, do Deputado Márcio Miranda, solicitando seja
aprovado voto de louvor à Associação dos Doentes Renais e
Transplantados de Divinõpolis - ADDRTRAN. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.)
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja formulada

moção de repúdio pela suspensão da Medida Provisória ng 524
pelo STF e dela seja dada ciência ao Presidente da República
e aos Ministros da citada corte.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Tarcísio Henriques (2).
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tarcísio

Henr i ques.
O Deputado Tarcísio Henrigues - Sr. Presidente, Srs.

Deputados.
(- Lê o Relatório Final da Comissão Especial para Elaborar

um Código de Ética e Princípios Norteadores do Decoro
Parlamentar, que foi publicado na edição do dia 17/6/94.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada. O objetivo
da minha passagem por aqui é dar ciência à Casa de que a
Comissão cumpriu a sua finalidade, a sua missão, elaborando
o esboço do código de ética, que, agora, está submetido á

consideração dos senhores.
Como o projeto, já há alguns dias, foi concluído e enviado
à Mesa e como até agora ele não foi enviado á Comissão de
Justiça, faço este requerimento, Sr. Presidente, para que V.
Exa. tome, pessoalmente, as medidas cabíveis, a fim de que
esse esboço, submetido à apreciação do Plenário, chegue o
mais depressa possível à Comissão supramencionada.
Após isso, nós poderemos avaliar a oportunidade ou a

necessidade premente da sua colocação em vigor.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Amara].
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sra. Deputada, representantes da imprensa, distinto servidor
público que nos vê e que nos ouve, ocupo esta tribuna para
trazer um assunto da maior importância para a região Norte
de Minas.
Estamos tomando conhecimento de que o Banco do Nordeste
está estudando ou já está no caminho de desativar sua
agência bancária da cidade de Monte Azul. Essa é mais do que
uma agência bancária, é uma agência de desenvolvimento, que
fundamentalmente atende aos produtores rurais.
E por isso que eu venho aqui conclamar a todos os mineiros.
Vamos apresentar, na forma regimental, um requerimento
dirigido ao Presidente do Banco do Nordeste. João Alves
Melo, e ao Ministro da Fazenda para que reconsiderem, caso
já tenham tomado a decisão de desativar a agência de Monte
Azul. Acabamos de receber uma solicitação com esse objetivo
do Vereador Afonso, assinada por todos os outros Vereadores
da Câmara Municipal de Monte Azul. E o que tinha a dizer,



sendo que o requerimento vou apresentar na forma regimental,
Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes nas galerias: na semana
passada, o Deputado Baldonedo Napoleão ocupou esta tribuna
para tecer algumas considerações acerca do projeto assinado
por mim e pelo Deputado Antônio Fuzatto sobre as pessoas
portadoras de sofrimento mental. Eu queria, em primeiro
lugar, saudar a participação do Deputado Baldonedo
Napoleão, uma vez que sou dos que acreditam - e reiteradas
vezes afirmei isso desta tribuna - que é com o debate, com a
discussão, com a polêmica mesmo que nós vamos aprimorar o
nosso objetivo, maior que é legislar para o bem da sociedade
de Minas Gerais. Queria, também, na busca desse debate,
dessa polêmica, sem nenhum tom menor, fazer algumas
observações acerca do pronunciamento do colega Deputado
Baldonedo Napoleão. Em primeiro lugar, quanto á autoria, por
mais que seja gratificante tanto para mim quanto para o
companheiro Antônio Fuzzato, creio que esse projeto não pode
ser reduzido ou simplificado apenas á iniciativa isolada de
dois parlamentares no interior desta Assembléia Legislativa.
Mais do que isso, ele representa, com toda a certeza, o
resultado, o esforço, o acúmulo, o aprofundamento, enfim,
de um debate que não se iniciou agora, porque é bastante
antigo e tenta, hoje, traduzir acertos e corrigir equívocos
de outras iniciativas semelhantes, realizadas tanto no
exterior quanto aqui no Brasil. Esse projeto tem como co-
autores, além dos dois Deputados, o Movimento de
Trabalhadores de Saúde Mental de Minas Gerais, a Associação
Mineira de Psiquiatria, o Conselho Regional de Psicologia, o
Sindicato dos Psicólogos, a Residência Psiquiátrica do
Hospital Galba Veloso e do Instituto Raul Soares, o Centro
de Estudos Franco Baságlia, o Serviço de Saúde Mental de
João Monlevade, Betim e Itaúna, o Sindicato dos Médicos de
Minas Gerais, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho
Federal de Psiquiatria; ou seja, esse é um projeto que
envolveu, além de todas essas instituições - eu queria
destacar este aspecto -, as entidades de usuários do sistema
de saúde mental do Estado. Com certeza, esse projeto é uma
das melhores demonstrações de que é possível compatibilizar
a iniciativa nossa, do Legislativo, com o que a sociedade
produz, elabora e acumula.
Segundo: creio que é importante, também, relatar, nesse

debate, que projetos semelhantes a esse já foram aprovados e
estão sendo executados nos Estados do Ceará, de Pernambuco e
do Rio Grande do Sul e no Distrito Federal; isso sem se
falar na grande quantidade de municípios em que se
desenvolvem mecanismos alternativos para o tratamento da
saúde mental
O terceiro elemento que creio ser fundamental destacar diz
respeito a uma situação do Deputado Baldonedo Napoleão sobre
os fracassos de experiências anteriores em outros países.
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Longe de nós a mesmice, o macaquismo, a transposição
mecânica e uma certa relação de subserviência que existe em
boa parte das elites do nosso Pais relativamente ao que
ocorre no Primeiro Mundo. A nossa leitura e a nossa
incorporação são criticas: partem, exatamente, dos limites
e da impossibilidade de projetos semelhantes a esse que
desenvolvemos. Particularmente, no caso da Itália, que é,
talvez, o pais em que essa discussão mais se aprofundou e
mais avançou, hoje, os próprios italianos têm um balanço
claro dos equívocos que foram cometidos no inicio desse
processo, em nome do rompimento com a lógica absolutamente
manicomial e exclusiva.
O quarto elemento que acho importante declarar é a
realidade brasileira em si mesma. O Brasil é, hoje, o 3Q
parque manicomial do mundo. Temos 85 mil leitos, dos quais
65 mil são administrados e geridos pela iniciativa privada.
Vejo que essa informação traz uma outra embutida, que é mais
eloqüente ainda: do total de leitos á disposição dos
brasileiros, 21% são destinados a clinica médica; 19,8%,
praticamente a mesma coisa, a tratamento psiquiátrico; e
15%, a pediatria. E curioso. Se tomarmos os dados, vamos ver
que, juntamente com a clinica médica, que abrange
absolutamente tudo, temos, praticamente, o mesmo número de
leitos á disposição dos doentes psiquiátricos. Acho que os
dados são bastante eloqüentes e demonstram uma distorção
muito grande no sistema.
A alardeada crise no INAMPS também tem ai uma de suas
razões. O segundo maior gasto do INAMPS em despesas médicas
diz respeito a internações psiquiátricas. E, se excluirmos
os leitos , da rede pública e tivermos como referência no

úniconico de Saúde apenas os leitos geridos pela
iniciativa privada, as despesas com tratamento psiquiátrico
ocupam o primeiro lugar.
No caso de Minas Gerais, em 1991, dados da Secretaria da
Saúde - não são dados nossos, nem do PT, nem da frente de
oposição, e, sim, dados oficiais do Estado - mostraram que
foram entrevistadas e analisadas cerca de 5 mil pessoas, que
estão internadas em Minas Gerais. Entre 80% e 90% de tais
internações, curiosamente, a demonstrar mais uma distorção
no sistema, concentram-se no eixo Belo Horizonte-Barbacena
Juiz de Fora, sugerindo, talvez, que não existem problemas
de saúde no resto do Estado. Que verificou a auditoria do
Estado? Em primeiro lugar, que a medicação da grande maioria
dos pacientes, há mais de um ano, não era alterada, ou seja,
havia uma receita pronta, não se fazia avaliação nem
acompanhamento, ficando os doentes ao deus-dará. Em segundo
lugar, verificou que era muito alto o índice de pessoas que
voltavam a se internar, não recebendo, portanto, nenhuma
assistência lá fora. Em terceiro lugar, o mais grave: 83%
dos que estavam internados, isolados, ás vezes, em situações
absolutamente desumanas, poderiam sair, retomar o convívio
social se a sociedade e o poder público oferecessem
alternativas para isso.



lo

O Deputado Baldonedo Napoleão diz textualmente o seguinte -
e, neste ponto, gostaria, particularmente, de polemizar: "A
extinção dos hospitais psiquiátricos não pode ser tratada
com essa leveza. com esse simplismo, que assusta pela
ausência de semitons". Reconheço a elegância do texto, mas
gostaria de chamar a atenção para o seguinte: exatamente por
incorporar uma série de experiências anteriores, o projeto é
muito cauteloso, muito cuidadoso, fruto de um debate muito
aprofundado, rigoroso até. Os próprios elementos
estatísticos, hoje, apohtam para a correção do projeto.
Estou vendo o Deputado Francisco Ramalho, que acompanhou

essa situação na sua cidade natal, Itaúna. Lá se desenvolve
um processo diferenciado da lógica isolacionista dos
manicômios. O que Itaúna nos mostra hoje? Em 1987 encaminhou
ao Hospital Galba Veloso 70 pacientes; em 1991, 9; em 1992,
2. Isso demonstra, claramente, que, com recursos que rompem
a lógica do isolamento e da exclusão, é possível dar
assistência.
O projeto teve a preocupação de, em primeiro lugar,
sintetizar o que, hoje, é o centro da luta neste Pais - a
figura do manicômio: "Ano 2000, sem manicômios no Brasil".
Ao mesmo tempo, o projeto teve a cautela e a
responsabilidade, acima de tudo, de dizer que isso tem de
ser construido, compartilhado. Trata-se de um projeto que
tem de garantir as condições necessárias para que o serviço
público apresente alternativas capazes de dar resposta ao
que está proposto.
Por fim, gostaria de lembrar que o Deputado nos convida
para visitar o Hospital da FHEMIG em Barbacena. Eu o
conheço, pois estive lá. Sem dúvida, se for comparado à casa
dos horrores que havia no passado, evoluímos muito.
Contudo, os próprios técnicos, os psiquiatras, os psicólogos
e os servidores do Hospital da FHEMIG concordam em que
aquilo lá está muito longe de ser um serviço ideal. Assim,
queria incorporar ao convite do Deputado - com o qual eu
concordo - que, também, visitássemos o Centro de Referência
do Barreiro, em Itaúna, o Centro de Convivência do Caiba
Veloso e o Raul Soares; enfim, que visitássemos as
experiências positivas, que demonstram, cabalmente, hoje,
que é possível e necessário incorporar à sociedade essa
parcela marginalizada.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Fuzatto.
O Deputado Antônio Fuzatto - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Sras. Deputadas, o Deputado Baldonedo Napoleão, do PSDB,
ocupou a tribuna recentemente para analisar a questão da
saúde mental e do sistema hospitalar psiquiátrico em Minas.
Sua análise teve por objetivo fazer uma critica ao Projeto
de Lei ng 1.066/92, apresentado por mim e por Carlão, o qual
prevê mudança substantiva no tratamento de pessoas
portadoras de sofrimento mental. O nobre Deputado do PSDB
fez um discurso típico do seu partido; em cima do muro. Um
muro, porém, não esconde, na verdade, o lado escolhido.
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Aliás, o muro do P506 é sempre assim: por trás tem sempre
uma posição clara a favor do pior lado.
Se é permitida uma comparação, o discurso do Deputado
parece muito com a posição do PSDB na politica nacional.
Vemos todos esses politicos do PSDB, particularmente o
candidato Fernando Henrique, indignados com os preços
abusivos e o sofrimento do povo. Fingem uma indignação que
não sentem, pois foram eles mesmos que liberaram os preços e
arrocharam os salários. No fundo, é só jogo de cena,
oportunismo eleitoral. O discurso do Deputado Baldonedo
sobre saúde mental é a mesma coisa. Finge simpatia pela
causa dos doentes mentais, mas quer somente defender a
manutenção dos hospitais psiquiátricos. E uma defesa

envergonhada dessa posição.
O Deputado Baldonedo faz uma ginástica verbal para cair na
mesma posição dos "empresários da loucura": defesa dos
hospicios e descaso com o destino dos doentes. Afirma, por
exemplo, que não devemos generalizar as opiniões sobre o
sistema hospitalar, só com base em casos como o do Juqueri.
em São Paulo.
Ora, caro Deputado, a televisão mostrou, no "Globo
Repórter", em 1992, que canalhice, tortura e crime contra
doentes mentais é regra geral nas casas de saúde espalhadas
pelo Brasil.
As entidades médicas dispõem de dados aterradores sobre
maus-tratos, corrupção com verbas públicas e manipulação de
doentes. Só o Sr. Deputado Baldonedo não vê o que ocorre e
tenta inverter uma verdade nua e crua.
O Deputado Baldonedo diz também que vultosos recursos, e
grandes esforços foram feitos para melhorar o sistema. A
primeira parte da afirmativa é, sem dúvida, mentirosa, pois
os recursos são canalizados, em geral, para empresários
canalhas que manipulam doentes e guias de internação. Quanto
aos esforços, é verdade, mas são esforços de profissionais
da saúde, e não de autoridades cúmplices dos empresários da
loucura.
O Deputado afirma, ainda, que não se pode acabar com o
tratamento asilar, pois tal medida deu errado no Primeiro
Mundo. Até reconhecemos que teve problemas, mas nada que
invalide a tese geral do nosso projeto.
Ê por isso mesmo que propomos um processo gradual de
adaptação, como, aliás, a prefeitura petista de Santos vem
fazendo nos últimos seis anos com enorme e reconhecido
sucesso. Aqui em Minas mesmo, na Prefeitura de Itaúna, na
gestão do nobre Deputado Francisco Ramalho, do PSDB, tivemos
um caso exemplar de tratamento domiciliar, o que elimina o
argumento usado pelo Deputado Baldonedo em seu equivocado
discurso.
Por fim, quero dizer o seguinte: a conversa mole não pode
fazer com que tudo continue como esta. O Deputado Baldonedo
propõs que uma comissão visitasse as instalações do Hospital
Público de Barbacena. Tudo bem. Faço, contudo, uma proposta
complementar: gostaria que a mesma comissão visitasse a
cidade paulista de Santos e a cidade mineira de Itaúna.
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Espero, assim, que todos os Deputados de Minas fiquem bem
informados e saiam do muro. Tenho certeza de que a maioria
dos Deputados acabará por se convencer da necessidade de se
aprovar nosso projeto para garantir a milhares de mineiros
os seus direitos de cidadãos. Obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Baldonedo

Napoleão.
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores presentes nas galerias, venho a esta
tribuna para falar do XIII Encontro Brasileiro de
Administração. Como já fui citado pelos dois oradores que me
antecederam, gostaria de dizer que o meu propósito é
provocar o debate de uma questão tão complexa e delicada
que não deve passar pela Assembléia Legislativa sem que seja
discutida suficientemente.
E nosso desejo trazer para esta Casa as primeiras palavras
a respeito do XIII Encontro Brasileiro de Administração -
ENBRA -, a se realizar nos dias 11, 12 e 13 de setembro, sob
os auspícios do Conselho Regional de Administração de Minas
Gerais
Contando com o apoio dos conselhos regionais de todo o
País, além da natural e imprescindível supervisão do
Conselho Federal de Administração, o evento reunirá cerca de
3 mil pessoas em Belo Horizonte, entre administradores,
estudantes, profissionais da área gerenclal, empresários e
representantes de outros segmentos que se afinem com os
propósitos do encontro.
O fio condutor do evento é dos mais instigantes: "O Brasil
do Futuro - Hoje'. Assim denominado o tema principal,
percebemos de pronto que os participantes muito terão a
ganhar em conhecimento e Idoneidade para o exercício da
profissão, já que o enfoque dos problemas nacionais, tomado
no momento sobre as conjeturas do amanhã, é a base em que se
assenta o trabalho do administrador.
Embora sujeito a modificações que possam ocorrer no
compasso da preparação, o temário já está delineado, e por
ele é possivel obter uma prévia da importãncia de que se
revestirá o acontecimento.
Dentre os assuntos a serem abordados, salientam-se os

seguintes: Mercado de Trabalho. Formação do Administrador,
Contrato Coletivo de Trabalho, Treinamento e
Desenvolvimento, Qualidade e Produtividade, o Administrador
no Sindicalismo Brasileiro, Consultoria Empresarial,
Recursos Humanos, Desenvolvimento de Talentos, Regência e
Gerência, Gestão Empresarial, Comércio Exterior.
Administração e Cooperativas, Administração Hospitalar.
Está-se vendo que não se trata apenas de um congraçamento

de pessoas de uma certa área deocupação. Multo mais que
isso, o XIII ENBRA desnudará problemas de extrema
significação para o progresso do Pais, uma vez que as
propostas que partirem desse evento estarão influenciando
sobremaneira a cadência e o acerto das atividades
brasileiras.
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Quanto mais pobre a sociedade, mais necessária a presença

do administrador, pois a carência de recursos supõe o dever
de se aproveitar integralmente o que houver á mão, sem
desperdícios nem desvio de metas. Não se pode dar ao luxo de
meras tentativas aquele que se vê na exigüidade de poderes,
e essa é sabidamente a situação genérica do Pais.
Compreendendo que o XIII ENBRA representa a distribuição
uniforme das informações fundamentais ao administrador,
sentimos ser obrigação de todos o oferecimento de apoio a
projeto de tamanha grandeza.
Por isso, conclamamos Belo Horizonte e Minas Gerais, por
meio de seus dirigentes e da população, assim como o mundo
empresarial, a aderirem ao intuito de ensejar as melhores
condições para o sucesso do Xlii Encontro Brasileiro de
Administração, que breve acontecerá em nossa cidade.
Outra forma de se aquilatar a elevada expressão que, com
certeza absoluta, será alcançada pelo evento, será
atentarmos para o renome e a inatacável capacidade dos
palestrantes.
Figuras das mais representativas de Minas e do Brasil já
têm presença confirmada, o que determinará o nível do ENBRA,
certamente um dos mais altos entre os de sua série.
Assinalamos, com enorme contentamento, que, em meio a

depoimentos de ilustres teóricos e executores da
administração, ouviremos o Vice-Governador de Minas, Dr.
Arlindo Porto; o Presidente da Associação Comercial de
Minas, Dr. Lúcio Marcos Benquerer; o ex-Prefeito de Belo
Horizonte, Dr. Eduardo Azeredo; o Diretor-Presidente da
ACESITA, o Administrador Wilson Nélio Brumer; o Diretor-
Presidente do Grupo Hércules, Dr. Tasso Assunção Costa; o
Presidente da ASSESPRO, Or. Murilo Cunha de Castro; o
Diretor da TELEMIG, Dr. Labib Kallas; o Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho. Or. Michel Francisco Mellin
Aburjaile; o Presidente do SEBRAE. Dr. Stefan bogdan Salej;
o Diretor da Localiza, Salim Matar; o Diretor do Grupo IOB,
Zenon Santiago; e o Prof. Elton José Pereira, da USP.
Saber acumulado, em diversas frentes de atividades, estará
á disposição de todos os que se reunirão aqui em Belo
Horizonte. Esse rol admirável de palestrantes, ilustrativos
da elite nacional da ciência da administração, escreverá seu
nome nos anais desse campo profissional, a um tempo
sustentáculo e impulsionador do progresso.
Paralelamente á realização do XIII ENBRA, estará
funcionando o Balcão do SEBRAE. Mesmo á população não ligada
ao setor empresarial, o Serviço de Apoio ás Micro e Pequenas
Empresas já se apresenta com o timbre das realizações bem
sucedidas.
Necessários a qualquer sociedade, organismos á feição do

SEBRAE têm um papel fundamental a desempenhar na mecânica
geradora de empregos e divisas. No Brasil, carente na quase
totalidade das áreas de atuação, muito se espera desse órgão
que instrui e estimula as empresas de menor porte,
representativas de larga fatia do mercado brasileiro.
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Em boas mãos ficou a organização do ENBRA deste ano. Órgão
consultivo, orientador, disciplinador e fiscalizador do
exercício da profissão de administrador, o CRA de Minas
entende que suas funções não podem resumir-se a mera
expressão estatutária.
Ao contrário, desde o memorável 8/10/76, os administradores

mineiros vêm contando com uma assistência efetiva no dia-a-
dia de seu trabalho. Com os direitos defendidos, com a
informação divulgada, com a direção segura a caminho da
realização, os profissionais dessa prestimosa classe sabem
como nortear seus passos no dificil exercício de atividades
num Pais onde quase tudo está por fazer.
Reverenciamos as pessoas que se postaram no comando dessa

entidade benfeitora. Recordando Túlio Toscano de Matos como
o cidadão que teve a honra de ser o primeiro dirigente do
Conselho Regional de Administração de Minas Gerais,
apresentamos aos continuadores de sua obra o reconhecimento
pelo muito que tem sido feito em favor dos administradores
deste Estado.
Na oportunidade em que Minas se torna o centro nacional dos
profissionais da administração, levamos nosso aplauso ao
atual Presidente do CRA, Prof. Francisco Pereira da Silva,
pelo menos por dois motivos capitais: o que se refere à
seriedade com que vem dirigindo a entidade e o que concerne
aos méritos de ter dado a Minas o prestigio de sediar o XIII
Encontro Brasileiro de Administração.
Quanto ao último tópico, estendemos nossos cumprimentos à
comunidade dos administradores de Minas, que, em seu
conjunto, vem dando inequívoca demonstração de que o talento
desta terra encontra nessa área correspondência e elevação.
Voltamos a exortar o Governo do Estado e da Capital, assim

como a população, no que tange á sua expressão empresarial,
no sentido de que ao Conselho Regional de Administração seja
prestado o apoio tão necessário ao êxito do XIII Encontro
Brasileiro de Administração.
Fazemos esse apelo na certeza de que não apenas Minas, mas
todo o Pais, receberá generosos frutos com a realização do
xiir ENBRA.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira t - Sr. Presidente José Ferraz,
nossos poucos companheiros que se encontram no Plenário,
senhoras e senhores presentes nas galerias, funcionários que
nos ouvem em seus locais de trabalho, o assunto que me traz
a esta tribuna, hoje, Sr. Presidente, é bastante palpitante
e envolve, inclusive, a comunidade mineira. Quero falar da
carreira dos Delegados e dos Defensores Públicos do nosso
Estado.
A Constituição Federal em seu art. 134 diz que a Defensoria
Pública é instituição essencial á função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em
todos os graus, dos necessitados. Diz também que o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
provarem insuficiência de recursos (art. SQ). A isonomia de
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
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assemelhados do mesmo Poder está assegurada no art. 39,

1Q.
Desde 1988, portanto, vige o principio da isonomia entre os
Delegados da Policia Civil, os Defensores Públicos e os
Promotores. Há sete anos Delegados e Defensores aguardam o
cumprimento dos ditames constitucionais. Na prática, o que
acontece?
O salário inicial no Ministério Público é de CR$
5.000.000,00 . Um Delegado da Policia Civil ganha CR$
800.000,00 e um Defensor Público, CR$ 300.000,00.
Todos sabemos como é complexa a questão da segurança
pública em nosso Pais. O volume de trabalho, a
periculosidade, as dificuldades materiais com que lidam os
policiais para exercerem com competência e com algum grau de
"resolutividade" o seu mister. Quanto á Defensoria Pública,
abraça 801 dos processos criminais (a todo homem é
assegurado o direito de defesa, mas quantos são os
brasileiros envolvidos em processos criminais que têm
recursos para se defender, já que o crime aqui envolve,
também, uma séria questão social?) e 70% dos referentes às
varas de família (qual o profissional liberal disposto a
abraçar uma causa em que não se estão discutindo bens de
alguma monta?)
Delegados e Defensores estão, neste momento, em campanha
salarial. Reuniram-se ontem, aqui mesmo, na Assembléia
Legislativa e da mesma forma estão decididos a se reunir no
Fórum Lafaiete, além de paralisarem suas atividades até que
o Governo do Estado lhes apresente uma proposta, como
prometido, visando promover a tão aguardada isonomia de
vencimentos.
Efetivada a paralisação, qual o prejuízo, senhores, para a
população de nosso Estado? Retirado do cidadão esse mínimo
direito de defesa, nossa Justiça, já tão falha, perderia
toda e qualquer credibilidade.
Para que nossas Constituições, a Federal e a Estadual, não

se transformem em letra morta, é necessário que o Executivo
Estadual tome urgentes providências no sentido de dar uma
solução satisfatória aos Delegados e Defensores.
Quero falar, também, sobre uma matéria publicada no jornal
"Estado de Minas" do dia 28 de junho. A matéria se encontra
na pág. 17 e tem a seguinte manchete: "Delegados e
Defensores Públicos ameaçam parar na quinta-feira". Não
desejamos a paralisação, pois sabemos quanto ela é negativa
para o povo e para o serviço público, mas queremos elevar
nossa voz com clareza e transparência com relação aos
compromissos assumidos desde 1986, quando me elegi, pela
primeira vez. Deputada Estadual. Como fui votada em vários
municípios de Minas com o apoio dos Delegados e como sou
esposa de um delegado de carreira há mais de 30 anos, não
poderia deixar de trazer a minha palavra de apoio ao
movimento e uma solicitação ao Governo do Estado para que
estude com profundidade e dê a atenção que merecem os
Defensores Públicos e os Delegados de carreira. A

Constituição defende a isonomia, mas acontece uma
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disparidade com o Ministério Público. Concordamos com os
salários do Ministério Público, achamos que são justos. O
que queremos é que os Delegados e os Defensores Públicos
tenham os seus salários equiparados aos dos funcionários do
Ministério Público.
Essa é a colocação que queremos deixar registrada nos anais

desta Casa. Pedimos aos nossos companheiros advogados e aos
policiais que se posicionem claramente ao lado dessas duas
categorias e que pressionem o Governo para que sejam
cumpridas as Constituições Federal e Estadual.
(3 - Sem revisão da oradora.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo

Carneiro Leão.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, em primeiro lugar, embora o
Deputado Baldonedo Napoleão esteja ausente do Plenário, mas
provavelmente nos ouvindo, queremos convidá-lo para
participar conosco do debate, como sempre fez nesta Casa,
através da Comissão de Saúde, sobre a questão da
"desospitalização" dos portadores de sofrimento mental.
No dia 3 de maio do corrente ano, a Bancada do PT requereu
a devolução ao Plenário desta Casa do exame do parecer
emitido pela Mesa da Assembléia que aprovou demonstrativo de
gastos da ASFAS e indeferiu representação do PT contra ato
de membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.
De acordo com o que dispõe o Regimento Interno em seus
arts. 115 e 155, deveria a Mesa designar relator para
examinar a matéria e apresentar posteriormente relatório
circunstanciado com as conclusões para publicação no "Diário
do Legislativo".
Relevando as normas regimentais citadas, a Mesa, assim que
recebeu a representação, tratou de submetê-la a "exame" dos
seus membros, que a indeferiram no mesmo ato.
A Mesa não só indeferiu a representação como opinou
conclusivamente pela aprovação do processo de prestação de
contas da ASFAS, vinculando tal aprovação à anexação de
documentos fiscais e ao reconhecimento de firma do
Tesoureiro e do Presidente da entidade.
Tal diligência é o reconhecimento expresso, pela Mesa,

da existência das irregularidades apontadas na
representação citada. Irregularidades e vícios que
efetivamente não podem ser sanados, uma vez que houve
expresso descumprimento de dispositivos legais por parte da
4SF AS

Quando muito, constatada a existência de quaisquer
irregularidades de ordem material, deveria o processo ser
remetido à entidade para a devida regularização, mas nunca
receber parecer favorável pela aprovação de um demonstrativo
carente de qualquer fundamento lógico ou legal.
E evidente, portanto, a afronta ao Regimento Interno desta
Casa por parte da Mesa, o que nos levou a requerer a
imediata apreciação da questão pelo Plenário. Apesar da
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nossa insistente cobrança para a inclusão desse assunto na
pauta de Plenário, isso não ocorreu até o momento.
Apelamos assim, Sr. Presidente, para que não seja protelada
mais essa decisão e seja remetida para exame e deliberação
deste Plenário antes do encerramento deste período
legislativo.
Sr. Presidente, entendemos que esta atitude da Assembléia

Legislativa através de seu Plenário, ou seja, a de fazer uma
análise dos demonstrativos dos gastos da ASFAS, é multo mais
importante do que qualquer outra medida judicial que,
obrigatoriamente, seremos levados a tomar, em face da
insistência da negativa por parte da Mesa da Assembléia
Legislativa. Espero, sinceramente, que isso não venha a
acontecer, pela consideração e pelo respeito da Mesa da
Assembléia Legislativa às leis e ao Regimento desta Casa.
Muito obrigado. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - (- Lê:)
- Lê requerimento em que solicita seja consignado nos anais

da Casa voto de congratulações com D. Mário Teixeira Gurgel,
Bispo de Itabira-Coronel Fabriciano e Presidente da Regional
Leste II da CNBB, pelo transcurso dos seus 50 anos de vida
sacerdotal. A justificação do requerimento é a que se segue.
"Ao prestar esta homenagem a O. Mário Teixeira Gurgel, esta

Casa faz coro com milhares de vozes que se uniram, no
domingo passado, na cidade de Itabira. para agradecer a Deus
pela vida e pela presença entre nós dessa grande figura
humana.•
D. Mário, cearense de nascimento e, há muitos anos, mineiro
por opção de vida e trabalho, cresceu, nesses 50 anos de
sacerdócio, no afeto de seus pares, na confiança de seus
diocesanos, na admiração de seus amigos e no respeito que
lhe tributam todos que têm o privilégio de conviver com ele.
Ao mesmo tempo que lembramos o sacerdote virtuoso que
completa o jubileu, é-nos impossível esquecer o cidadão
atuante e integrado na comunidade; o bispo zeloso e bom; o
amigo fiel e prestimoso; o administrador competente e
atento.

 

Algumas frases ouvidas durante a cerimônia dirão bem

dos méritos do nosso homenageado: "Amigo, acolhe  todos
com um sorriso. Tem a qualidade de alegrar os outros,
misturando sempre em sua conversa alguma anedota que
distenda o espirito e o ambiente. E uma pessoa de coração
aberto para os outros e esquecido de si mesmo" (D. Luciano
Mendes); "Num mundo em que a maioria insiste em "o que é meu
é meu", e alguns vão mais longe, em "o que é teu também é
meu", O. Mário vive "o que é meu também é teu" (Pe. Rafael
Dhondt); "Espalhando o amor entre seus semelhantes e lutando
pela melhoria das condições de vida do povo mais sofrido,
transformou-se no apóstolo do mundo moderno" (José Aparecido
Guerra, Presidente da Câmara Municipal de Itabira); "D
Mário é, sem dúvida, um grande líder religioso, com
participação ativa na vida política e social de nosso
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municiplo, tendo dado boas contribuições aos trabalhos
comunitários existentes na cidade, inclusive tendo ajudado
na criação de muitas das associações de bairros hoje
existentes ( Joaquim de Oliveira, Presidente da
tnterassociação, de Itabira).
Do homenageado podemos dizer: O. Mário é um homem do povo
porque é um homem de Deus; é um homem de Deus porque é um
homem do povo."

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

Designação de Comissões
o Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Visitar o Centro Hospitalar Psiquiátrico de
Barbacena Pelo BRD: efetivos - Deputados Baldonedo
Napoleão, José Bonifácio, Roberto Luiz Soares e Homero
Duarte; suplentes - Deputados Péricles Ferreira, Agostinho
Patrus, Ailton Vilela e José Leandro; pelo PP: efetivo -
Deputado Wilson Pires; suplente - Deputado Hely Tarquinio.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total á Proposição de Lei no 12.273,
ex-Projeto de Lei no 1.632/93. do Deputado Célio de
Oliveira, que torna obrigatória a construção de estação de
piscicultura em represa de usina hidrelétrica a ser
implantada no Estado Pelo BRD: efetivos - Deputados
Bernardo Rubinger, Geraldo Rezende, Wanderley Ávila e Mauro
Lobo; suplentes - Deputados Maria Olivia, Jorge Eduardo,
Francisco Ramalho e Ermano Batista; pelo PP: efetivo -
Deputado Glycon Terra Pinto; suplente - Deputado Wilson
Pires. Designo. A Gerência-Geral de Apoio ás Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial á Proposição de Lei no 12.277,
ex-Projeto de Lei flQ 807/92, do Deputado Roberto Amaral, que
dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e dá
outras providências. Pelo BRD: efetivos - Deputados Ajalmar
Silva, Geraldo da Costa Pereira, Ibrahim Jacob e Sebastião
Costa; suplentes - Deputados Célia de Oliveira, Mauri
Torres, José Braga e Jorge Hannas; pelo PP: efetivo -
Deputado João Marques; suplente - Deputado Ambrósio Pinto.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
Tarcísio Henriques (2) - falecimento do Sr. Mário Sachetto e
da Sra. Maria Angela Barbosa Leone, em Cataguases (Ciente,
Oficie-se.).

Requerimento
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é

aprovado o requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que
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solicita seja apresentada moção de repúdio à atitude do
Tribunal Federal que, ontem, suspendeu, judicialmente, a
Medida Provisória flQ 524, que disciplinava a conversão das
mensalidades escolares em IJRV.

Declaração de Voto
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, o nobre Deputado
Marcos Helênio encaminhou um requerimento cujo número não
consta aqui. Nos termos regimentais, o requerimento pede uma
moção de repúdio à atitude do STF, que, ontem, suspendeu
judicialmente a Medida Provisória ng 624, que disciplinava a
conversão das mensalidades escolares em uRv. Quero registrar
meu voto contrário a essa moção e dizer que vou encaminhar
ao STF uma moção, assinada por um certo número de Deputados,
dizendo que nem todos estão de acordo com a medida aprovada
pela Casa, principalmente porque, como se vê, o nosso
Plenário não está completo. O "quorum' é pequeno.
Sei que o requerimento já está aprovado, mas, mostrando que
houve divergência, vamos encaminhar não só o nosso voto, mas
também as assinaturas de vários Deputados.

- Sem revisão da oradora.)
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 os Projetos de Lei ns 2.017/94, do
Governador do Estado, e 999/92, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, em virtude de terem sido aprovados na reunião
extraordinária de hoje de manhã, bem como o Projeto de Lei
nQ 2.016/94, do Tribunal de Justiça, o qual recebeu emendas
em Plenário e foi devolvido à Comissão de Administração
Pública para que esta emita seu parecer sobre a matéria.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 2.036/94, do Governador do Estado, que altera disposições
das Leis nQs 11.383. de 4/1/94, e 11.406, de 28/1/94, e dá
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto- A Comissão de Administração
Pública opinou pela sua aprovação com a Emenda nQ 1, que
apresentou. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do
projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de Administração
Pública, e com a Emenda nQ 2, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação com a
Emenda nQ 1, da Comissão de Administração Pública, e com a
Emenda nQ 2, da Comissão de Saúde e Ação Social. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração
Pública, que opinou pela rejeição da Emenda nQ 3, ficando
prejudicadas as Emendas ns 4 e 5, apresentadas em Plenário,
e pela aprovação das Emendas ns 6 e 7, que apresentou. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ns 1, 2, 6 e 7, que receberam
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parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em
votação, a Emenda nQ 3, que recebeu parecer pela rejeição.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Ficam prejudicadas as Emendas nQs 4 e S.
Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei no
2036/94 com as Emendas flQS 1, 2, 6 e 7. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.655/93, do

Deputado Anderson Adauto, que torna obrigatório o registro,
na conta de consumo, do percentual do aumento tarifário
praticado por empresas concessionárias e permissionárias de
serviço público que atuam no Estado. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação. A Comissão
de Defesa do Consumidor opina pela sua aprovação com as
Emendas ns 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ns 1 e 2. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei n
1.655/93 com as Emendas ns 1 e 2. A Comissão de
Administração Pública-

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 30,
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 SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 12.253

Comissão Especial
Relatório

Usando da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c o
art. 70, II, da Constituição do Estado, o Governador opôs
veto total á Proposição de Lei nQ 12.253, que torna
obrigatória a realização gratuita, pelo Estado, de exame
parasitológico de fezes e de urina (rotina) em todos os
alunos da ia à 4a séries do lQ grau das escolas da rede
estadual de ensino.
Constituida esta Comissão Especial, nos termos regimentais,

compete-nos opinar sobre o veto, atendo-nos, em especial, às
razões da decisão governamental contidas na Mensagem n
671/94.

Fundamentação
O Chefe do Poder Executivo opôs veto total à proposição de
lei em epígrafe. Na Mensagem nQ 671/94, com que encaminhou a
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matéria a esta Casa, o Governador do Estado alega que 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 algumas delas não dispõem de laboratório para esse fim.
Inicialmente, cumpre salientar que o intuito que inspirou o

autor da proposta parlamentar, o Deputado Célio de Oliveira,
é extremamente meritório. Trata-se, em suma, de evitar que
as crianças em idade escolar apresentem quadros clínicos
graves em conseqüência de parasitoses intestinais.
Entretanto, como o Estado não apresenta uma rede física
laboratorial satisfatória para atender à demanda dos exames
propostos, não pode dar total cumprimento ao estabelecido na
proposição de lei.
Comprometida, portanto, a aplicabilidade de tais exames,
por impedimentos de ordem estrutural, julgamos oportuna a
atitude do Governador do Estado ao opor veto total à
proposição em estudo.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela manutenção do veto total oposto

à Proposição de Lei ng 12.253.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Ibrahlm Jacob, Presidente - José Renato, relator - Márcio

Miranda - Célio de Oliveira (voto contrário).
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 775/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar
imóvel à Liga Esportiva Leopoldinense, do Município de
Leopoldina.
A proposição tramitou anteriormente nesta Casa com o nQ
1.939/89 e foi arquivada ao findar a legislatura, consoante
dispõe o art. 185 do Regimento Interno.
Por solicitação do autor, o projeto foi desarquivado,
ficando sujeito a nova tramitação, nos termos do lg do
mencionado art. 185.
Publicada novamente no "Diário do Legislativo', em 14/4/92,

a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo
por ela apresentado.
Passamos agora a analisar o projeto, nos termos do art.
103. X, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação.
Trata-se de doação de imóvel em que o Estado é o doador, e
a Liga Esportiva Leopoldinense, o donatário. Tal transação
não repercutirá no orçamento estadual.
O imóvel em questão estava ocioso e foi cedido, a titulo de
comodato, à instituição referida para que se promovesse a
expansão do esporte amador tanto junto às pessoas ligadas à
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entidade, quanto àquelas vinculadas ao estabelecimento
vizinho, que é a Escola Estadual Professor Botelho Reis.
Vale dizer que o trabalho ali desenvolvido ao longo desses
anos tem demonstrado grande alcance social e beneficiado
diversos segmentos da sociedade local
A perda patrimonial é infima quando se considera a

envergadura da obra social realizada pela referida entidade.
Além do mais, o Secretário da Educação manifestou-se
favoravelmente à medida, por meio do Ofício nQ 4.835/92,
enviado à Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 775/92 na forma do Substitutivo ng 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Baldonedo Napoleão - José Renato.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 763/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, o projeto em
epígrafe visa a autorizar o Poder Executivo a permutar
imóvel de propriedade do Estado por imóvel da Prefeitura
Municipal de Heliodora.
Publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Compete-nos, agora, emitir
parecer sobre a matéria, nos termos do art. 103, X. do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta não encontra óbice do ponto de vista

financeiro-orçamentário à sua aprovação-
Trata-se de permuta de imóveis, tendo por contratante, de
um lado, o Estado e, do outro, o Municipio de Hei iodora,
sendo que tal transação não provoca nenhum impacto no
orçamento estadual-
0 projeto tem por fim possibilitar o aproveitamento do
terreno para a instalação da Prefeitura, porquanto, na
atualidade, ela funciona em imóvel que se encontra em
péssimas condições, conforme se depreende das fotografias
anexadas ao processo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 783/92, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Baldonedo Napoleão - José Renato.
PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.437193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei
nQ 1.437/93 objetiva autorizar o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Mercês
Publicado em 1Q/7/93, o projeto foi distribuído às
comissões competentes para ser objeto de apreciação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V. "a', do Regimento
Interno.
Preliminarmente, esta Comissão baixou o projeto em
diligência á Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração a fim de que o referido órgão informasse à
Assembléia Legislativa se o Estado tem a propriedade do
imóvel, uma vez que consta na certidão de registro haver
sido ele doado à Campanha Nacional de Escolas da Comunidade,
informação indispensável para o exame da matéria em apreço.
Cumprida a diligência, passamos ao exame preliminar da
proposição quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal, fundamentando-o nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição em pauta tem por esco po autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Mercês imóvel de
propriedade do Estado situado naquele município, na Rua
Governador Juscelino, constituido de terreno com área total
de 10.000m2, conforme escritura pública de reversão datada
de 27/8/93, registrada a fls. 267 do livro 2A do Cartório de
Registro de Imóveis de Mercês.
Trata-se de terreno que reverteu ao patrimônio do Estado em
cumprimento ao disposto na Lei nQ 6.492, de 2/12/74, que
autorizou o Poder Executivo a doá-lo à Campanha Nacional de
Escolas da Comunidade.
A medida proposta visa à utilização do imóvel para o
funcionamento de repartições da Prefeitura Municipal de
Mercês. Todavia, se ele não for utilizado para esse fim no
prazo de três anos, reverterá ao património do Estado,
conforme prevê o art. 3Q do projeto.
A doação é um instrumento também adotado no campo
administrativo, representa uma das formas de alienação, a
titulo gratuito, para a qual se exige autorização
legislativa, dispensada a licitação, segundo o disposto no
art. 18, "caput", da Constituição Estadual. Nesse
particular, a proposição em apreço visa a satisfazer o
mandamento constitucional citado.
No tocante às exigências de ordem pública, para que a
administração possa dispor de um patrimônio público, é
necessário que demonstre a inexistência de destinação
especifica para o bem a ser alienado. Cumpre, assim,
observar o pronunciamento do Secretário de Recursos Humanos,
favorável à proposição em apreço, conforme se infere dos
Ofícios ns 196/94 e 197/94, anexos ao projeto. Ressalte-se,
ainda, que o art. 61, XV, da Carta mineira atribui a esta
Casa Legislativa competência para dispor sobre alienação de
bem Imóvel do Estado.
Finalmente, visando a melhorar a técnica legislativa.
propomos, ao final, a Emenda nQ 1 para fazer constar no
art. 1Q do projeto a descrição e a caracterização do imóvel



24

devidamente especificadas, e a Emenda ng 2 para aprimorar a
redação do art. SQ.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.437/93 com as Emendas flQs i e 2, redigidas a seguir.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. iQ a seguinte redação:
"Art 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Mercês imóvel de propriedade do Estado situado
naquele município, na Rua Governador Juscelino, constituído
de terreno com área total de 10.000m2 (dez mil metros
quadrados), confrontando, pela frente, •numa extensão de
99,70m (noventa e nove metros e setenta centímetros), com a
Rua Governador Juscelino; pela direita, numa extensão de
106,00m (cento e seis metros), com a Rua José Marques; pela
esquerda, numa extensão de 106,00 m (cento e seis metros),
com a Rua Geraldo Silveira e, pelos fundos, numa extensão de
99,70m (noventa e nove metros e setenta centímetros), com a
Rua Geraldo Silveira, conforme registro nQ 7.070, a fls. 113
do livro 31 da escritura pública de doação do Cartório de
Registro de Imóveis de Mercês e escritura pública de
reversão lavrada em 27/9/93, a fls. 1401141 do livro 716-N
do Cartório do 3Q Oficio de Notas da Comarca de Belo
Horizonte.".

EMENDA No 2
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação;
"Art. 3 - O imóvel reverterá, automaticamente, ao

património do Estado se no prazo de 3 (três) anos não lhe
for dada a destinação prevista no artigo anterior.".
Sala das Comissões, 7 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Maria José Haueisen - Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro -
Ermano Batista - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.437193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei
nQ 1.437/93 autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Mercês.
Distribuído á Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, o projeto, publicado em lg/7/93, recebeu as
Emendas nos 1, que descreve e caracteriza o imóvel objeto da
doação, e 2, que dispõe sobre sua reversibilidade ao
patrimônio estadual.
Nos termos do Regimento Interno, vem agora o projeto a esta

Comissão para ser objeto de parecer quanto aos aspectos
econômico e financeiro-

Fundamentação
O imóvel a ser doado à Prefeitura de Mercês reverteu ao
patrimônio do Estado em virtude de a Companhia Nacional de
Escolas da Comunidade não ter cumprido os encargos da doação
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de que se beneficiara em 1977. Atualmente, encontra-se
completamente abandonado, sem nenhuma utilização. A
administração municipal pretende nele Instalar dependências
da Prefeitura e oferecer cursos profissionalizantes.
Pelo visto, o projeto não encontra óbice do ponto de vista
econômico, já que não acarreta impacto no orçamento. Além
disso, entendemos que ele merece prosperar nesta Casa,
porquanto dispõe sobre doação de relevante interesse social.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1-437/93 com as Emendas ns 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994-
Célio de Oliveira, Presidente - 6aldonedo Napoleão, relator
- Marcos Nelénlo - José Renato.

PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI
119 1.462/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, a proposição em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Marilac.
Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, competindo-nos emitir
parecer sobre a matéria, nos termos do art. 103, X, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação.
Trata-se de doação de imóvel em que o Estado é o doador e o

Município de Marilac, o donatário, não existindo em tal
transação qualquer repercussão no orçamento estadual.
A proposição tem por fim possibilitar o aproveitamento do
terreno para instalação e funcionamento da Prefeitura
Municipal, porquanto na atualidade ela funciona em imóvel
alugado, que se encontra em péssimas condições.
A finalidade colimada supera a perda patrimonial que a
aprovação do projeto implicará, uma vez que a medida tem
caráter social e beneficia o Município de Marilac,
contribuindo para o seu desenvolvimento.

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

nQ 1.462/93, no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -

Marcos Helênio - Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.526/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Jaime Martins, a proposição em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Estrela do Indaiá.



26

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Agora, vem o projeto a esta Comissão a fim de ser

examinado-
Fundamentação

A proposição em apreço não encontra óbice, do ponto de
vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação. Trata-se de
transmissão do direito de propriedade sobre imóvel
existente, não envolvendo nenhum desembolso financeiro. Não
há despesas extras e, conseqüentemente, nenhuma repercussão
na Lei do Orçamento Anual.
A matéria está de acordo com a legislação vigente,

merecendo prosperar nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ1.526/93, no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio, relator -
Baldonedo Napoleão - José Renato.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.760/93

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

A proposição em exame, do Deputado Sebastião Helvécio, cria
o Fundo Estadual de Alimentação Escolar - FEAE.
Distribuído o projeto à Comissão de Constituição e Justiça,
para exame preliminar, e esgotado o prazo para o
pronunciamento da referida Comissão, veio a matéria a esta
Comissão, a requerimento do autor, a fim de receber parecer
para o lQ turno, nos termos do art. 140 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Constituição Federal garante ao educando, em seu art.
208, VII, atendimento no ensino fundamental, por meio de
programas suplementares de fornecimento de material
didático, transporte e alimentação e de assistência à saúde.
A Constituição Estadual, ao incorporar o preceito da Carta

Magna, amplia seu alcance, ao afirmar, no parágrafo único do
art. 196. que a gratuidade do ensino a cargo do Estado
inclui o fornecimento de material escolar e de alimentação
ao educando, enquanto na escola.
Reconheceu, portanto, o legislador aquilo que já vinha
sendo apontado pelos especialistas e por quantos se
interessam pelas questões sociais do Pais: que o desempenho
educacional e a permanência na escola dos estudantes
provenientes das famílias de baixa renda estão em relação
direta com a regularidade e a qualidade da alimentação ali
recebida.
Todavia, os recursos destinados ao cumprimento da norma
constitucional não têm sido suficientes para garantir o
atendimento permanente e sistemático aos alunos carentes,
restringindo-se o Poder Executivo Estadual a oferecer, em
suas escolas, a merenda obtida com recursos do Governo
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Federal, na maioria das vezes insuficientes e Irregularmente
repassados, não chegando a cobrir toda a população a que se
destinam, em significativa parte do período escolar.
Muitas crianças e adolescentes que encontram na merenda
escolar a única refeição diária sofrem sua falta de maneira
brutal, agravando-se, dessa forma, o quadro de fome e
subalimentação que afronta a sociedade.
Urge, pois, buscar uma solução para o problema, solução
essa que o FEAE vem oferecer por meio da criação de
instrumentos que favorecem a captação dos recursos
necessários à manutenção de programas de alimentação nas
escolas oficiais.
Trata-se de um fundo de natureza e individuação contábeis,
transparente, sujeito a rigoroso controle interno, além do
controle externo constitucionalmente determinado, que
propiciará a participação de setores da sociedade que se
interessem em colaborar com os programas oficiais, tais como
as entidades não governamentais que participam do combate à
fome.
A gestão do Fundo, a cargo da Secretaria da Educação,
assegurará o gerenciamento adequado dos programas a serem
desenvolvidos com os recursos captados.
Entretanto, toda lei de criação de fundo deve obedecer aos
requisitos previstos na Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93,
que dispõe sobre normas gerais de instituição, gestão e
extinção de fundos.
Tendo em vista que a proposição em apreço contraria essa
lei em alguns aspectos, torna-se necessária sua adequação,
que será feita por meio das Emendas ngs 1 a 4, por nós
apresentadas.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.760/93 no 1Q turno, com as Emendas ns 1 a 4, a seguir
transcritas:

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. 6Q a seguinte redação;
"Art. 6Q - São condições para a obtenção de financiamento

ou de repasse de recursos do FEAE;
- apresentação de plano de trabalho, de acordo com os

critérios estabelecidos pelo órgão gestor do FEÂE;
II - comprovação do preenchimento dos requisitos legais
referentes á constituição e á regulamentação do órgão ou
entidade candidatos a beneficiário do Fundo, devendo os
municípios comprovar, ainda, o cumprimento do disposto no
art. 212 da Constituição da República, e devendo as
entidades não governamentais comprovar o cumprimento do art.
213 da citada Constituição;
III - oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez

por cento) do valor do projeto ou programa, em se tratando
de órgão ou entidade estadual ou municipal, ou de. no
mínimo, 201 (vinte por cento), no caso de entidade não
governamental

EMENDA NO 2
Acrescente-se ao art. 7Q a seguinte alínea "a";
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"Art. 7g - ...........................
a) definir critérios operacionais minimos a serem exigidos
dos beneficiários do Fundo, para a execução de programa de
alimentação escolar.".

EMENDA 119 3
Acrescente-se onde convier:
"Art ....- A aplicação dos recursos financiados ou

repassados pelo FEAE deverá ser comprovada na forma a ser
definida em regulamento.".

EMENDA NQ 4
Dê-se ao "caput" do art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - O grupo coordenador do FEAE é o Conselho

Diretor, que terá a seguinte composição:".
Sala das Comissões, 31 de maio de 1994.
Cõssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Maria José Ilauelsen - Ambrósio Pinto.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI

119 1.760193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei

em epigrafe cria o Fundo Estadual de Alimentação - FEAE.
Publicada, foi a proposição remetida à Comissão de
Constituição e Justiça. Esgotado o prazo para a emissão do
parecer desta Comissão, nos termos do art. 140 do Regimento
Interno, foi a matéria enviada à Comissão de Educação.
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, que opinou por sua
aprovação e lhe apresentou as Emendas ngs 1 a 4. Agora, vem
o projeto a esta Comissão para que o analise nos limites de
sua competência.

Fundamentação
A proposição em exame visa a criar fundo destinado ao apoio

a programas de fornecimento de alimentação gratuita a alunos
matriculados em creches ou classes de pré-escola.
A medida é, em nosso entender, de grande importância para a

obtenção de novos financiamentos destinados ao setor
educacional, pois o Estado passaria a dispor de regras
claras para aplicação dos recursos obtidos, bem como de
estruturas já formadas para geri-]os. Esse fato garantiria
transparência e eficácia na aplicação das verbas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.760/93 no lg turno, com as Emendas ngs 1 a 4,
apresentadas pela Comissão de Educação. Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Márcio Miranda - Jorge Hannas.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
119 1.806/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto em análise, do Deputado Raul Messias, pretende
assegurar aos usuários da administração pública o
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fornecimento gratuito de formulários e impressos de que
fazem uso.
Em 9/12/94, foi aprovado requerimento do autor, o qual
solicitou a adoção de regime de urgência para a tramitação
do projeto, nos termos do art. 245. XIX, c/c O art. 274, II.
do Regimento Interno.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade
e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nQ 1, vem o
projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
A proposta contida no projeto em tela objetiva assegurar
aos usuários da administração pública o fornecimento
gratuito de guias, formulários e impressos.
Todo procedimento administrativo é constituído de atos que

se interligam, conforme explica Hely Lopes Melrelles ("In":
"Direito Administrativo Brasileiro", 1B ed., São Paulo,

Malheiros Editores, 1993, p. 140): "O procedimento

administrativo constitui-se de atos intermediários,
preparatórios e autônomos, mas sempre interligados, que se
conjugam para dar conteúdo e forma ao ato principal e final,
colimado pelo Poder Público".
A administração pública, no exercício de suas atividades,

estabelece relações com o administrado, formalizadas em atos
e procedimentos, obrigatórios ou não.
Para tanto, assegurando-se o fornecimento gratuito de

guias, formulários e impressos, entregues mediante recibo e
uma única vez, facilita-se a todos o exercício de direitos e
deveres. Não se pode obrigar sem oferecer, em contrapartida.
os meios para a execução dos fins, o que, em última análise,
cabe ao Estado prover.
Por essas razões, entendemos ser justa e oportuna a matéria
contida na proposição, que disciplina as relações entre o
administrado e o Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.806/93 na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 8 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Antônio Fuzatto - Ermano Batista.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.806/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de o poder público
fornecer gratuitamente aos usuários os formulários, as guias
e os impressos por eles utilizados.
A requerimento do autor, aprovado em 9/12/93, foi atribuído
regime de urgência à tramitação do projeto.
Cumpridas as formalidades regimentais, ele recebeu,

inicialmente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
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que concluiu pela sua juridicidade, constitucIonalidade e
legalidade na forma do Substitutivo ng 1. A Comissão de
Administração Pública opinou favoravelmente à sua aprovação
e acolheu o referido substitutivo.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada sob

a ótica da fiscalização financeira e orçamentária.
Fundamentação

A medida proposta assegura, efetivamente, direitos ao
contribuinte, em consonância com o que dispõe o art. 18, 1,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.
Ademais, o gratuito fornecimento aos usuários de guias,
formulários e Impressos nos órgãos públicos estaduais não
gera impacto na execução orçamentária ou extra-orçamentária
do Estado.
Além disso, o projeto em tela complementa medida

desburocratizante de proposição de lei aprovada nesta Casa e
encaminhada para sanção em 7/6/94, originada do Projeto de
Lei nQ 1.959/94. do Governador do Estado, que altera a Lei
ng 6.763, de 26/12/75, com a extinção de dezenas de taxas.
Com as adequações Introduzidas pelo Substitutivo ng 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que a matéria
deve merecer a aprovação desta Casa.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.806/93 no lg turno, na forma do
Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões. 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -

Marcos Helénio - Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.820/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado João Marques, o projeto em apreço

visa a declarar de utilidade pública o Asilo Padre José
Faustino, com sede no Municipio de Inhapim.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à normal tramitação do
projeto, cabe-nos deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme disposições regimentais.

Fundamentação
O referido Asilo é uma instituição de assistência social às

pessoas idosas carentes. Ademais, a entidade funciona desde
1956 e desenvolve um trabalho conjunto com os vicentinos e
com a Igreja Católica para a consecução dos seus objetivos.
Nada mais justo que a declaração de sua utilidade pública.

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

nQ 1.820/93 no lg turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA 0 lg TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 1.833/93

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

O projeto de lei em apreço, do Deputado Reinaldo Lima, tem
por objetivo dispor sobre o livre ingresso de pessoas com
idade acima de 65 anos no Estádio Governador Magalhães Pinto
(Mine irão)
A proposta foi encaminhada, para estudo preliminar, à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e vem agora
a esta Comissão para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A preocupação do Deputado com o direito dos idosos ao lazer

é muito justa. Considerando-se o trabalho de toda uma vida
dedicada à sociedade, as poucas oportunidades de lazer Que
lhes são apresentadas e os baixos rendimentos mensais dos
aposentados, nada mais oportuno que lhes oferecer um
lenitivo para essa situação.
Os momentos de diversão e lazer proporcionados ao idoso, no
estádio, podem ser significativos, inclusive para sua saúde,
levando-se em conta que ele poderá vir a se sentir mais
jovem a partir dessa experiência.
Permitir a entrada franca das pessoas que tenham mais de 65
anos no Estádio Governador Magalhães Pinto e garantir-lhes
acomodação adequada é mais um passo para se valorizar o
idoso, assegurando-lhe bem-estar e promovendo sua integração
na sociedade.
No entanto, optamos por apresentar a Emenda nQ 1, uma vez
que, em nosso entendimento, esse direito deve abranger as
outras praças de esportes do Estado sob a administração da
Administração de Estádios de Minas Gerais - ADEMG.

Conclusão
Em vista do exposto, somos favoráveis à aprovação do

Projeto de Lei nQ 1.833/93 no lg turno, com a Emenda nQ 1, a
seguir transcrita.

EMENDA NQ 1
Dê-se a seguinte redação ao art. l Q, substituindo-se, em
decorrência, o termo "estádio" por "estádios", nos demais
artigos:
"Art. lg - Fica assegurado às pessoas com idade acima de 65

(sessenta e cinco) anos o direito a ingressar gratuitamente
em todos os estádios e praças de esportes sob administração
da Administração de Estádios de Minas Gerais - ADEMG -,
quando da realização de qualquer evento esportivo, cultural
ou de lazer.".
Sala das Comissões, 3 de maio de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Célio de Oliveira
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1,833/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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O projeto de lei em comento, do Deputado Reinaldo Lima,
dispõe sobre o livre ingresso de pessoas com idade acima de
65 anos no Estádio Governador Magalhães Pinto (Mineirão).
Publicada em 11/12/93, a proposta foi distribuída â
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e á Comissão
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, que se
manifestou pela sua aprovação, apresentando-lhe a Emenda n
1.
Passamos, agora, a analisar a matéria, nos termos do art.
103, X, do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 230 da Constituição da República estabelece que a
família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade,
defendendo sua dignidade e seu bem-estar e garantindo-lhes o
direito á vida.
Ora, qual a melhor forma de se colocar em prática esse
postulado constitucional? E proporcionar ao idoso meios de
concretizar sua integração ao ambiente em que vive. E o
esporte, é sabido, constitui eficiente fator de aproximação
social e de integração entre as pessoas, não importando a
idade que tenham ou a que classe pertençam.
Assim, percebe-se sem muito esforço que a proposição em

apreço encontra-se revestida de grande alcance social.
O projeto está em consonância com a legislação em vigor,

merecendo prosperar nesta Casa.
A proposição em epígrafe, com a referida emenda, não
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário á
sua aprovação.

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

Lei nQ 1.833/93 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator

- José Renato - Marcos Helênio.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.995/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epigrafe autoriza a doação de imóvel de propriedade do
Estado ao Município de Piedade do Rio Grande
Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Nos termos regimentais, vem o projeto a esta Comissão para

receber parecer.
Fundamentação

O projeto em tela visa a autorizar a doação de imóvel de
propriedade do Estado ao Município de Piedade do Rio Grande.
Tal transação não repercute no orçamento estadual- Portanto,
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a matéria não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação.
O terreno, que antes abrigava uma escola estadual, tornou-

se ocioso com a transferência dessa escola para outro local,
justificando-se, pois, o seu aproveitamento.
A perda patrimonial para o Estado é infima quando se
considera o beneficio que a construção de uma quadra
poliesportiva trará para a comunidade do referido município.

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

ng 1.995/94, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -

Baldonedo Napoleão - Marcos Helénio.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.997/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em

epígrafe altera a redação do inciso II do art. lQ da Lei n
10.759, de 1992, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de viçosa e à Fundação Marianense de
Educação.
Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Nos termos regimentais, vem o projeto agora a esta Comissão

para receber parecer.
Fundamentação

O projeto em tela não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário à sua aprovação. Contém dispositivo
legal que substitui a expressão 'estaca 2" por "estaca 12",
corrige o memorial descritivo do imóvel objeto da doação e
viabiliza a lavratura da escritura de rerratificação, bem
como a do registro do referido bem.
Buscando satisfazer às exigências legais, tal medida não

provoca nenhum impacto no orçamento.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.997/94 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Marcos Helênio - José Renato.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.027/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Ajalmar Silva,
propõe declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente de
Paulo de Araxá, com sede no Municipio de Araxá.
Publicado em 14/5/94, o projeto veio a esta Comissão, para

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

Fundamentação
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A proposição em tela é regulada pela Lei ng 5.830. de
6/12/71, que estabelece os critérios para a declaração de
utilidade pública de entidades filantrópicas.
A documentação apresentada pelo Asilo São Vicente de Paulo
de Araxá está de acordo com o queexige a referida lei.
Portanto, não encontramos óbices á normal tramitação do
projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.027/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Maria José
I-{aueisen - Clêuber Carneiro - Antônio Pinheiro - Geraldo
Rezende - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.027194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em
epígrafe declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de
Paulo de Araxá, com sede no Município de Araxá.
Publicado, o projeto foi submetido á apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, nos termos do arU 104, 1, 'a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, o Asilo São Vicente de Paulo

de Araxá tem por finalidade acolher e abrigar graciosamente
pessoas adultas indigentes e inválidas, desamparadas e sem
recursos de qualquer natureza.
Aos seus acolhidos a Instituição oferece moradia,
alimentação e vestuário e, quando necessário, tratamento
médico-hospitalar e odontológico.
O meritório trabalho que vem sendo realizado pelo Asilo São

Vicente de Paulo de Araxá justifica plenamente a declaração
de sua utilidade pública.

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

Lei nQ 2.027/94 no lg turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.047/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Homero Duarte, o Projeto de Lei n
2.047/94 objetiva declarar de utilidade pública a Creche
Orminda Barbosa Vieira, com sede no Município de Monte Belo.
A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça quanto aos aspectos da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade, e não foi encontrado



impedimento à sua tramitação. Cabe-nos, agora, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 1Q turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A entidade objeto do projeto em tela presta relevante
serviço à comunidade de Monte Belo, assistindo as crianças
carentes de 3 meses a € anos de idade, filhos de mães que
necessitam trabalhar e se ausentam do lar por motivos

econômicos.
Considerando, portanto, o meritório, trabalho desenvolvido
pela Creche Orminda Barbosa Vieira, achamos oportuna a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 2.047/94 no IQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.048194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei em epigrafe visa a declarar de utilidade pública a
Creche Providência Divina, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe-nos, agora, deliberar
conclusivamente sobre a matéria no lQ turno, na forma

regimental
Fundamentação

A Creche Providência Divina, localizada no Bairro da Serra,
em Belo Horizonte, tem caráter beneficente e filantrópico e
presta relevante serviço de assistência material, moral e
educacional a crianças de O a 6 anos, quando ausentes os
pais ou seus representantes legais. Desenvolve, ainda,
atividades de promoção humana e social com as famílias das
crianças assistidas.
Logo, a entidade merece o reconhecimento de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.048/94 na forma proposta, no lQ turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O iQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2,049/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em apreço, da Deputada Maria Elvira,
objetiva 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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Preliminarmente, o projeto foi examinado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucional idade e legalidade. Nos termos regimentais,
vem a matéria a esta Comissão para ser examinada quanto ao
mérito.

Fundamentação
A referida entidade é uma sociedade civil que tem por
finalidade promover e coordenar as unidades vicentinas, bem
como fiscalizar o cumprimento dos estatutos dessas
sociedades. Para tanto, a instituição realiza congressos e
cursos de formação de instrutores para suas diversas
unidades.
Isso posto, julgamos oportuna a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.049/94 no lg turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.051/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Mauri Torres, visa a
declarar de utilidade pública a Associação Beneficência
Popular, com sede no Município de Mariana.
Publicada em 27/5/94, a proposição foi encaminhada para
exame preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua constitucionalidade, legalidade é
juridicidade. Vem agora a esta Comissão para ser examinada
quanto ao mérito, em cumprimento ao que estabelece o art.
104, 1. "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida associação se propõe a educar a infância e a
juventude e a desempenhar atividades beneficentes em
hospitais, orfanatos e outras entidades.
Reconhecemos o sentido humanitário dos serviços que a
Associação presta à comunidade, julgando-a, por isso,
merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.051/94 no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.051/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Milton Sanes, a proposição em
epigrafe autoriza a doação do imóvel a que se refere.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo ng 1.
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Retorna agora a esta Comissão para receber parecer para o
2Q turno e ser elaborada a redação do vencido, que segue
anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário á sua aprovação. Seu objetivo é autorizar o
Poder Executivo a doar ao município de Conceição dos Ouros
imóvel ali situado, e tal operação não consigna despesa no
orçamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.051/92, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Marcos Nelênio. relator -
José Renato - Baldonedo Napoleão.

Redação 00 Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI No 1.051/92

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição
dos Ouros o imóvel que menciona.
À Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Conceição dos Ouros o imóvel rural com área de
12.100,00 m2 (doze mil e cem metros quadrados), situado no
lugar denominado 'Chácara', com a seguinte linha divisória:
começa na porteira do corredor com 9,00m (nove metros) de
largura, na divisa com imóvel de Josefina Calderano Peluso e
José Ribeiro Castro de Carvalho, e segue pelo mesmo
corredor, numa extensão de 190,00m (cento e noventa metros)
de comprimento, até a divisa com o imóvel do donatário;
segue pela direita, numa extensão de 115,44m (cento e quinze
metros e quarenta e quatro centímetros), dividindo com o
imóvel de José Ribeiro de Carvalho até o canto do imóvel de
Josefina Calderano Peluso, com o qual segue fazendo divisão,
numa extensão de 90,00m (noventa metros), até o canto do
corredor, seguindo por este até a porteira onde iniciou a
linha divisória.
Art. 2 - 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
Ng 1.094/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes. a proposição em tela
autoriza o Estado a doar imóvel ao Município de Palma.
Aprovado no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
retorna o projeto a esta Comissão para receber parecer para
o 2Q turno, cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
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Conforme esta Comissão se manifestou anteriormente, a
proposição em apreço não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, à sua aprovação.
Trata-se de fazer reintegrar no patrimônio do Município de
Palma imóvel constituído de um terreno de 13.682m2, que,
embora tenha sido doado ao Estado em 18/12/78, não foi por
este utilizado até a presente data.
Atendendo à consulta da Comissão de Constituição e Justiça,
a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração
manifestou-se favoravelmente à doação do referido bem.

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

flQ 1.094/92 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -
Marcos Helênio - Baldonedo Napoleão.

Redação do Vencido no ig Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.094/92

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Palma o imóvel de propriedade do Estado
localizado no Distrito de Cisneiros, no Município de Palma,
constituído de terreno com área total de 13680m2 (treze mil
seiscentos e oitenta metros quadrados), confrontando, pela
frente, numa extensão de 120m (cento e vinte metros), com a
rua da Igreja Católica; pela direita, numa extensão de 114m
(cento e quatorze metros), com o cemitério local; pela
esquerda, numa extensão de 114m (cento e quatorze metros),
com imóveis de propriedade da mencionada igreja e de
herdeiros de José França Vaz e, pelos fundos, numa extensão
de 120m (cento e vinte metros), com imóvel de propriedade
dos herdeiros de José França vaz, conforme escritura pública
de doação lavrada no Livro nQ 32, a fls 50/52 do Cartório
de Registro Civil da Comarca de Palma.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput' deste

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

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

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.352193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Martins, a proposição em
análise autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de
Perdigão terreno urbano destinado à construção de casas
populares, de posto de saúde e de área de lazer.
0 projeto foi aprovado no lQ turno, em sua forma original.
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Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria no 2o turno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende reintegrar no patrimônio
da Prefeitura Municipal de Perdigão terreno por ela doado ao
Estado, o qual até o momento não teve nenhum aproveitamento.
Conforme nos manifestamos anteriormente, a transferência
patrimonial proposta não implica desembolso financeiro e tem
nítida função social, já que no terreno serão realizadas
obras que beneficiarão a população local.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2Q turno,

do Projeto de Lei nQ 1.352/93 em sua forma original.

Sala das Comissões. 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - José Renato. relator -

Marcos Helênio - Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.791193
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Marcelo Cecé, o Projeto de Lei n
1.791/93 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Conjunto Minas Caixa 5 e do
Movimento dos Sem Casas, com sede no Municiplo de Belo
Horizonte.
Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda nQ 1,
compete-nos deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2
turno.
Em anexo segue a redação do vencido, que é parte deste

parecer.
Fundamentação

A entidade em apreço visa a buscar solução para os
problemas enfrentados pela comunidade que representa,
principalmente no que se refere a melhorias de infra-
estrutura do bairro.
Por constituir canal de comunicação entre a coletividade e
as autoridades federais, estaduais ou municipais, a
associação tem papel fundamental na agilização das obras e
na defesa dos interesses da comunidade.

Conclusão
Diante das razões expostas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei no 1.791/93 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.791/93

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Conjunto Minas Caixa B e do Movimento dos Sem
Casas, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Conjunto Minas Caixa B e do
Movimento dos Sem Casas, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
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Art. 2Q - 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
Ng 1.799/93

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O projeto em tela, do Deputado Anderson Adauto, objetiva
dar a denominação de Jerônimo Heitor de Assunção á estrada
que liga a BR-135 ao Distrito de Aparecida de Minas, no
Município de Frutal.
Aprovado em lQ turno, o projeto vem agora a esta Comissão
para apreciação em 2Q turno, conforme o art. 104, 1, "b do
Regimento Interno.

Fundamentação
Notário político e agropecuarista, Jerônimo Heitor de

Assunção desenvolveu, com louvor, excelente trabalho em
favor do Município de Fruta], nas três legislaturas
consecutivas em que foi eleito Vereador.
Entre os seus trabalhos, destaca-se a sua participação
ativa no movimento em prol da elevação do Povoado de
Aparecida de Minas à categoria de distrito.
Trabalhou, também, para a implantação do sistema de

telefonia rural e para a fundação do Parque de Exposição Os
Pioneiros, no Município de Fruta].
Oportuno se faz, portanto, o acolhimento do projeto de lei

em estudo.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, do
Projeto de Lei nQ 1.799/93.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.910194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado José Leandro, visa a
declarar de utilidade pública a Creche Nossa Senhora
Auxiliadora do Bairro Santa Maria, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lQ turno, na forma proposta, cabe-
nos, agora, deliberar conclusivamente no 2Q turno sobre a
matéria.

Fundamentação
O trabalho desenvolvido pela Creche Nossa Senhora
Auxiliadora, voltado para a prestação de assistência médica,
social, educacional e nutricional às crianças carentes do
Bairro Santa Maria, torna-a merecedora do aplauso e do
reconhecimento de todos, sendo de inteira justiça conceder-
lhe o titulo declaratórlo de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.910/94. no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
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Wilson Pires, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.870/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 1.670/93, do Deputado Ambrõsio Pinto,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
São Francisco de Paula, com sede no Municipio de São
Francisco de Paula, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma proposta.
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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.670193
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária São
Francisco de Paula, com sede no Município de São Francisco
de Paula.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Aru lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária São Francisco de Paula, com sede no Município de
São Francisco de Paula.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - 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

No 1.710193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.710/93, do Deputado José Militão, que
declara de utilidade pública a Associação de Moradores e
Amigos do Bairro Icaivera Betim, com sede no Município de
Betim, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma

proposta.
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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.710/93
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e
Amigos do Bairro Icalvera Betim, com sede no Município de
Bet i m.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores e Amigos do Bairro Icaivera Betim. com sede no

Município de Betim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
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José Braga, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Antônio Genaro. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.713/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.713/93, do Deputado Wanderley Ávila,

que declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Conjunto Betânia, com sede no Município de Belo Horizonte,
foi aprovado nos turnos regimentais, na forma proposta.
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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nç 1.713/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do

Conjunto Betânia, com sede no município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Conjunto Betãnia, 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. 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Antônio Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.750193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.750/93, do Deputado Marcos Helênio,
que declara de utilidade pública a Creche Recanto Feliz, com
sede no Município de Ibirité, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma proposta.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f l Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI NQ 1.750/93

Declara de utilidade pública a Creche Recanto Feliz, com
sede no Municipio de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Recanto Feliz, com sede no Município de Ibirité.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - 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 1.776193
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei nQ 1.776/93, do Deputado Bernardo
Rubinger. que declara de utilidade pública a Associação Pró-
Deficientes do Vale do Jequitinhonha - APRODEVAJ -, com sede
no Município de Almenara, foi aprovado nos turnos

regimentais, na forma proposta.
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, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.776193
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Deficientes
do Vale do Jequitinhonha - APRDDEVAJ -, com sede no
Município de Almenara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Pró-Deficientes do Vale do Jequitinhonha - APRODEVAJ -, com
sede no Município de Almenara.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - 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 1.777/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.777/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Associação
dos Diabéticos de Paraopeba e Caetanópolis - ADPC -, com
sede no Município de Caetanõpolis, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma proposta.
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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.777/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos
de Paraopeba e Caetanópolis - ADPC -, com sede no
Município de Caetanópolls.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Diabéticos de Paraopeba e Caetanópolis - ADPC -, com
sede no Município de Caetanõpolis.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Antônio Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.779/93
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei flQ 1779/93, do Deputado Bené Guedes, que
declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Santana, com sede no Município de Muria& foi
aprovado nos turnos regimentais, na forma proposta.
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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.779/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Bairro Santana, com sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lcj - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Santana, com sede no Município de
Muriaé.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

António Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.794/93
Comissão de Redação

o Projeto de Lei nQ 1.794/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que declara de utilidade pública o Centro
Social do Bairro Universitário, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma proposta.
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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI P1g 1.794193
Declara de utilidade pública o Centro Social do Bairro

Universitário, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Social do Bairro Universitário, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Antônio Genaro. relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.786/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.786/93, do Deputado Bonifácio Mourão,
que declara de utilidade pública o Lar dos Velhinhos da
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
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Governador Valadares, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma proposta.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, # l Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI Nç 1.786/93
Declara de utilidade pública o Lar dos Velhinhos da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos

Velhinhos da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Governador Valadares.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga. Presidente - Antônio Genaro, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.801/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.801/93, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, que declara de utilidade pública o Centro de
Informações e Assistência Social de Minas Gerais - CIASMIG -
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos

turnos regimentais, na forma proposta.
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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.801/93
Declara de utilidade pública o Centro de Informações e

Assistência Social de Minas Gerais - CIASMIG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado dé utilidade pública o Centro de
Informações e Assistência Social de Minas Gerais - CIASMIG -

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Antônio Genaro. relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.803193
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei nQ 1.803/93, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Associação
de Apoio Comunitário do Conjunto Oscar Martins Lages, com
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sede no Município de Paraopeba, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma proposta.
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, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.803193
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio

Comunitário do Conjunto Oscar Martins Lages, com sede no
Município de Paraopeba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Apoio Comunitário do Conjunto Oscar Martins Lages, com
sede no Município de Paraopeba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Antõnio Genaro. relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.809193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.809/93, co Deputado Romeu Queiroz,
que declara de utilidade pública a Sociedade de Apoio e
Recuperação a Dependentes Químicos - AMARAVIDA -, com sede
no Município de Patrocínio, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma proposta.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de q ue, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.809193
Declara de utilidade pública a Sociedade de Apoio e
Recuperação a Dependentes Químicos - AMARAVIDA -, com sede
no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. I Q - Fica declarada dé utilidade pública a Sociedade

de Apoio e Recuperação a Dependentes Químicos - AMARAVIDA -,
com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.813193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.813/93, do Deputado Sebastião Costa,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Amigos de Vila Nova - VJLAJAX -, com sede no Município
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de Manhuaçu, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
proposta.
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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.813/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Amigos de Vila Nova - VILAJÂX -, com sede no Município de
Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos de Vila Nova - VILAJAX -, com sede
no Município de Manhuaçu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga. Presidente - Antônio Genaro, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.814193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.814/93, do Deputado Baldonedo
Napoleão, que declara de utilidade pública a Associação
Sanjoanense dos Portadores de Deficiência - ASPD -, com
sede no Município de São João de]-Rei, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.814193
Declara de utilidade pública a Associação Sanjoanense dos
Portadores de Deficiência - ASPD -, com sede no Município de
São João de]-Rei.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Sanjoanense dos Portadores de Deficiência - ASPD -, com sede
no Município de São João del-Rel.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga. Presidente - Antônio Genaro, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.815193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.815/93. do Deputado José Bonifácio,
que declara de utilidade pública o Sindicato dos Condutores
Autônomos de Veículos Rodoviários de Barbacena, com sede no
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Município de Barbacena, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma proposta.
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.
Deve-se esclarecer que, com base na documentação que
integra o processo, alteramos a redação do art. lQ, para
corrigir o nome do sindicato.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.815/93
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Condutores

Autônomos de Veículos Rodoviários de Barbacena, com sede no
Municipio de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato

dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de
Barbacena, com sede no Município de Barbacena.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994-
José Braga. Presidente - Antônio Genaro, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

P4g 1.865194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1865/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG
- e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno na
forma do Substitutivo no 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, 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 1.865/94'
Dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais -

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

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. IQ - A Universidade do Estado de Minas Gerais - IJEMG
-, criada pelo art. 81 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, é
uma autarquia de regime especial, pessoa jurídica de direito
público, com sede e foro em Belo Horizonte, tem patrimônio
e receita próprios e goza de autonomia didático-científica,
administrativa e disciplinar, incluida a gestão financeira e
patrimonial
Parágrafo único - As expressões universidade do Estado de

Minas Gerais, Universidade, autarquia e UEMG equivalem-se
nesta lei para identificar a entidade de que trata este
artigo.
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Capitulo II

Da Finalidade e da Competência

 

Art. 2g - Á Universidade tem por finalidade o
desenvolvimento das ciências, da tecnologia, das letras e

 

das artes e a formação de profissionais de nível
universitário mediante a pesquisa, o ensino e a extensão.
Art. 3g - Compete à Universidade, observados 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 dos problemas e das
potencialidades do Estado;
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
para o bem-estar social;
IV - formar recursos humanos necessários â reprodução e á

transformação das funções sociais;
V - construir referencial critico para o desenvolvimento
científico, tecnológico e artístico nas diferentes regiões
do Estado, respeitadas suas características culturais e
ambientais;
VI - elevar o padrão de qualidade do ensino e promover a
sua expansão, em todos os niveis;
VII - oferecer alternativas de solução para os problemas
específicos das populações à margem da produção da riqueza
material e cultural;
VIU - assessorar governos municipais, grupos
socioculturais e entidades representativas no planejamento e
na execução de projetos específicos;
IX - promover ideais de liberdade e solidariedade para a
formação da cidadania nas relações sociais, bem como o
intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições
nacionais, internacionais e estrangeiras:
X - contribuir para a melhoria da qualidade de vida das
regiões mineiras

Capitulo III
Da Estrutura da Universidade

Art. 4g - Compõem a estrutura da Universidade do Estado de
Minas Gerais:

- órgãos colegiados superiores:
a) de deliberação geral: Conselho Universitário:
b) de deliberação técnica: Conselho de Ensino, Pesquisa e

Extensão;
c) de fiscalização econômico-financeira: Conselho Curador:
II - unidades de apoio técnico e administrativo aos

conselhos superiores:
a) Auditoria:
b) Secretaria dos Conselhos Superiores;
III - unidade de direção superior: Reitoria;
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IV - órgão de caráter consultivo: Conselho Superior de
Integração;
V - unidades de assessoramento superior:
a) Gabinete;
b) Assessoria Jurídica;
C) Assessoria de Comunicação;
VI - unidades suplementares:
a) Centro de Psicologia Aplicada;
b) Centro de Desenvolvimento de Recursos Humanos para a

Educação;
c) Coordenadoria de Bibliotecas;
VII - unidades de coordenação e execução:
a) Pró-Reitoria de Ensino:
a.l) Coordenadoria de Pós-Graduação;
a.2) Coordenadoria de Graduação;
aS) Coordenadoria de Ensino Fundamental e Médio;
a.4) Coordenadoria de Ensino à Distância;
b) Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão:
p .1) Coordenadoria de Projetos;
b.2) Coordenadoria de Apoio à Pesquisa;
b.3) Coordenadorla de Cultura, Esporte e Lazer;
b.4) Coordenadoria de Serviços e Cursos para a Comunidade;
c) Pró-Reitoria de Planejamento:
cl) Coordenadoria de Planejamento Institucional:
c.1.1) Divisão de Orçamento;
c.1.2) Divisão de Planejamento Físico e Obras;
c.2) Departamento de Informática;
d) Pró-Reitoria de Administração e Finanças:
dl) Departamento de Recursos Humanos:
d.l.l) Divisão de Pessoal;
d.2) Departamento de Finanças:
d.2.1) Divisão de Contabilidade;
d.3) Departamento de Material, Património e Serviços:
d.3.1) Divisão de Material e Compras-
d.3-1.1) Serviço de Almoxarifado;
d.3.2) Divisão de Patrimônio;
d.3.3) Divisão de Transportes e Serviços;
viii - "campi" regionais.

lg - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo serão fixadas no
estatuto da autarquia aprovado em decreto.

- 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 art.
19 da Lei Delegada ng 5, de 28 de agosto de 1985.

- A estrutura dos 'campi" regionais deverá, por
deliberação do Conselho Universitário, ser adequada às
condições de cada "campus, considerados, entre outros
fatores:

- o número de cursos;
II - o número de unidades universitárias;
III - o grau de dispersão das unidades na malha urbana.
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neste 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. 5g - O Conselho Universitário é o órgão máximo de
deliberação e supervisão da Universidade, e a ele incumbe a
definição da política geral da instituição nos planos
acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e
disciplinar.
Art. 60 - 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. SQ - A competência, a composição e as normas de
funcionamento dos órgãos colegiados previstos nesta seção
serão estabelecidas no estatuto da autarquia.

Seção II
Das Unidades de Apoio Técnico e Administrativo aos

Conselhos Superiores
Art. 90 - A Auditoria é a unidade técnica de controle
interno, responsável pelo assessoramento aos conselhos
superiores e á Reitoria.
Art. lo - A Secretaria dos Conselhos Superiores é a unidade
responsável pelas atividades de apoio administrativo.

Seção III
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-cientifica e
administrativa, incluída a gestão financeira, patrimonial e
disciplinar, na forma estabelecida nas Constituições da
República e do Estado.
Art. 12 - O Reitor e o Vice-Reitor da UEMG serão nomeados
pelo Governador do Estado e escolhidos entre os indicados em
lista tríplice elaborada por colégio eleitoral definido no
estatuto da Universidade, para mandato de 4 (quatro) anos
contados da data da posse.
Parágrafo único - A escolha dos candidatos aos cargos
referidos neste artigo recairá sobre professores
pertencentes ao corpo docente da Universidade, exceto no
primeiro provimento.

Seção IV
Do Conselho Superior de Integração

Art. 13 - O Conselho Superior de Integração, de caráter
consultivo, visa a promover a integração da UEMG com a
sociedade.
Parágrafo único - O Conselho de que trata este artigo será
constituído por representantes de diversos segmentos da
sociedade e se reunirá sob a presidência do Reitor, nos
termos do estatuto.
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Seção v
Das Unidades Administrativas da Universidade

Subseção 1
Das Pró-Reitorias

Art. 14 - 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.

l Q - Os titulares das Pró-Reitorias serão nomeados e
empossados pelo Reitor, escolhidos entre pessoas
qualificadas para o exercido das funções.

- Após a absorção das fundações educacionais optantes,
somente poderão candidatar-se aos cargos referidos neste
artigo professores pertencentes ao corpo docente da
Universidade.

Subseção ri
Dos "Campi" Regionais

Art. 15 - A UEMG terá sua Reitoria sediada na Capital e
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 do Estado.
Art. 15 - Cada 'campus" universitário disporá de um órgão
colegiado de deliberação superior, cuja competência,
composição e demais normas de funcionamento serão definidas
no estatuto.
Art. 17 - A direção executiva de cada 'campus"

universitário será exercida por titular nomeado e empossado
pelo Reitor, escolhido entre os indicados em lista triplice
elaborada por colégio eleitoral, nos termos do estatuto.
Parágrafo único - Os candidatos aos cargos de que trata o

artigo deverão pertencer ao corpo docente da Universidade
Capítulo IV

Do Patrimônio e da Receita
Art. 18 - Constituem patrimônio da universidade:
- 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

absorvidas pela uEMG nos termos do art. 21 desta lei;
Iii - os bens móveis e Imóveis pertencentes às demais

entidades absorvidas ou incorporadas, nos termos dos arts.
21 e 24 desta lei;
IV - doações e legados de pessoas físicas ou pessoas

jurídicas públicas ou privadas, nacionais, internacionais ou
estrangeiras;
V - bens e direitos de que venha a ser titular.
Art. 19 - Constituem receita da UEMG:

- 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, internacionais ou
estrangeiras;
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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.

Capitulo V
Da Absorção, da Incorporação e da Extinção de Entidades

Art. 20 - A absorção e a incorporação de entidades serão
realizadas por etapas, observadas as prioridades de que
trata o parágrafo único do art. 199 da Constituição do
Estado, e formalizadas por decreto do Governador, após
parecer favorável do Conselho universitário.
Parágrafo único - O disposto neste artigo deverá observar
os parâmetros estabelecidos nas Leis de Diretrizes
Orçamentárias e nos objetivos e metas do Plano Plurianual de
Ação Governamental quanto às repercussões no orçamento da
Universidade.
Art. 21 - 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 inciso 1 do § lg do art. 82 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado:

- 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

Varg i 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.
§ lg - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo á
Fundação Educacional Nordeste Mineiro, de Teófilo Otóni,
integrada na Universidade nos termos do 3o do art SQ da
Lei no 10.323, de 20 de dezembro de 1990.

20 - Ficam autorizadas a extinção das fundações
educacionais relacionadas neste artigo e a transferência de
seus patrimónios à Universidade, observada a legislação
vigente.
Art. 22 - As entidades mencionadas no artigo anterior serão
absorvidas 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 f 2g do art. SQ da Lei ng 10.323, de 20 de
dezembro de 1990.
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Parágrafo único - Na definição dos requisitos acadêmicos
para a absorção de que trata o caput deste artigo, serão
considerados: -

- os programas de qualificação e titulação do corpo
docente, com vistas a atender determinações superiores
competentes;
II - os projetos de ensino, pesquisa e extensão que
correspondam às exigências da qualidade e estejam
preferencialmente voltados para as necessidades regionais;
rir - oplano diretor de desenvolvimento acadêmico da

entidade;
IV - a existência de, no minimo, 40% (quarenta por cento)

de professores portadores de titulo de pós-graduação.
Art. 23 - Até sua efetiva absorção pela UEMG, as entidades
referidas no art. 21 desta lei serão consideradas unidades
agregadas à Universidade.
§ lg - Será garantida às unidades agregadas representação

no Conselho Universitário e no Conselho de Ensino, Pesquisa
e Extensão, com direito a voz, na forma prevista no
estatuto.

§ 2Q - O Governo do Estado assegurará subvenção mensal a
cada uma das unidades agregadas-
Art. 24 - Ficam Incorporadas à Universidade as seguintes

entidades:
- Fundação Mineira de Arte Aleijadinho - FUMA -, de Belo

Horizonte;
II - Fundação Escola Guignard, de Belo Horizonte;
Iri - Curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Minas

Gerais, de Belo Horizonte;
IV - Serviço de Orientação e Seleção Profissional - SOSP -.

de Belo Horizonte, criado pela Lei nQ 482, de 11 de novembro
de 1949.
Art. 25 - Ficam autorizadas a extinção das fundações
educacionais mencionadas no artigo anterior e a
transferência de seus patrimônios para a Universidade.
Art. 26 - Fica autorizada a transferência, para a
Universidade, do patrimônio do Serviço de Orientação e
Seleção Profissional, bem como do prédio em que ele
funcionava.
Art. 27 - Fica transferido para a UEMG o patrimônio móvel
do Curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Minas
Gerais.
Parágrafo único - Até a instalação em sede própria, o curso
de que trata o "caput' deste artigo continuará sendo
ministrado em suas atuais dependências-
Art. 28 - Fica o Poder Executivo autorizado a transferir à
UEMG os saldos financeiros e as dotações orçamentárias
previstas no Orçamento Fiscal de 1994 para a Fundação
Mineira de Arte Aleijadinho e para a Fundação Escola
Gui gnard.
Art. 29 - A Universidade adotará as medidas administrativas
necessárias ao cumprimento do disposto nos arts. 24 a 28. no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data de
publicação desta lei.
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Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 30 - O regime jurídico dos servidores da UEMG é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei ng 10254, de
20 de julho de 1990.

Capítulo VII
Dos Cargos

Art. 31 - 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 da UEMG. 1 (um) cargo de Vice-Reitor e 1 (um) cargo
de Pró-Reitor.

2g - Os valores do vencimento e da representação dos
cargos de que trata este artigo são os constantes no Anexo
II desta lei, observada a data de vigência nele indicada.
Art. 32 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão da autarquia, os cargos constantes no Anexo III
desta lei, destinados às unidades da estrutura intermediária
da UEMG.

lg - Os vencimentos dos cargos criados neste artigo serão
calculados de acordo com o disposto no art. 3g da Lei ng
10.623, de 16 de janeiro de 1992, com base no correspondente
fator de ajustamento indicado no Anexo III desta lei.

2g - O 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)
do valor do vencimento do cargo em comissão.
Art. 33 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da UEMG, os
cargos de provimento efetivo que compõem as classes
constantes no Anexo IV desta lei-
Art. 34 - A investidura em cargo de provimento efetivo
depende de aprovação prévia em concurso público de provas e
ti tu los -
Parágrafo único- A realização de concursos públicos para os

cargos da UEMG será determinada pelo Conselho Universitário.
Art. 35 - A Universidade poderá contratar, sob a forma de
contrato de direito administrativo, professor visitante,
especialista de notária compétência ou docente portador de
titulo de pás-graduação 'stricto sensu', para participar de
projeto acadêmico de relevante interesse, caso em que o
contratado não será considerado servidor público.

lg - A contratação prevista neste artigo terá duração
máxima de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada por igual
período nos casos devidamente justificados e aprovados pelo
Conselho Universitário.

2g - O professor visitante terá vencimento correspondente
ao do cargo de professor efetivo.
Art. 36 - Os professores da Fundação Escola Guignard e da
Fundação Mineira de Arte Aleijadinho reconhecidos pelo
Conselho Estadual de Educação como de notário saber serão
considerados professores graduados, para todos os efeitos,
no Quadro de Pessoal da Universidade.
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Parágrafo único - Aos professores detentores da função de
Professor Responsável das instituições mencionadas no
"caput" deste artigo fica garantido o enquadramento, no
mínimo, como Professor Assistente.
Art. 37 - Os valores de 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. 38 - Aos atuais professores e servidores técnico-

administrativos ocupantes de cargos ou detentores de função
pública da Fundação Mineira de Arte Aleijadinho, da Fundação
Escola Guignard, do Curso de Pedagogia do Instituto de
Educação de Minas Gerais e do Serviço de Orientação e
Seleção Profissional ficam assegurados os direitos e as
vantagens previstos em lei.
Parágrafo único - A função pública de que trata este artigo
extingue-se com a vacância.

Capitulo viu
Disposições Finais

Art. 39 - A UEMG poderá transformar Instituições e cursos
de nível médio em colégios universitários.
Parágrafo único - Os colégios universitários terão por
finalidade oferecer ensino geral de qualidade e melhorar as
condições de desempenho dos estudantes para a realização de
estudos universitários.
Art. 40 - A UEMG poderá celebrar convênios com o Estado e
com os municípios, com vistas ao desenvolvimento de
programas comuns e à utilização de dependências e
instalações físicas necessárias às suas atividades.
Art. 41 - A UEMG realizará programas de ensino, pesquisa e
extensão com entidades conveniadas, para atender ás
necessidades do desenvolvimento regional e à política
estadual de desenvolvimento tecnológico.
Art. 42 - Poderão ser criadas unidades, preferencialmente a
partir de núcleos de pesquisa e extensão consolidados, ou
poderão ser incorporadas à UEMG outras entidades cujas
atividades sejam consideradas de relevante interesse para o
cumprimento dos objetivos da Universidade, atendidos os
seguintes requisitos:

- comprovação da regularidade administrativa, financeira
e acadêmica da entidade, mediante estudos realizados pela
Reitoria;
Ir - garantia, pelo poder público, dos recursos

orçamentários necessários;
irr - aprovação, pelo Conselho Universitário, da criação ou

da incorporação referidas no caputa.
Parágrafo único - 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



57 in

IV - Fundação Presidente Antônio Carlos - FUPAC -, de

Barbacena;
V - Fundação José Bonifácio de Lafayette Andrada, de

Barbacena;
VI - Faculdade de Filosofia e Letras de Januária;
VII - Fundação Faculdade de Filosofia. Ciências e Letras de

Cataguases - FAFIC -;
VIU - Instituto Católico de Minas Gerais - ICMG -. de
Coronel Fabriciano;
IX - Fundação Comunitária Educacional e Cultural de

Pat roc í n i O;
X - Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE -, de

Governador Valadares.
Art. 43 - Os atuais servidores das entidades e unidades
incorporadas nos termos do art. 24 desta lei que se
encontravam em exercicio, à disposição ou ocupando cargo de
provimento em comissão na data de 31 de dezembro de 1993
ingressarão no plano de carreira da UEMG, na forma
estabelecida na Lei ng 10.961, de 14 de dezembro de 1992.
Art. 44 - Os servidores das entidades absorvidas que se
encontravam em efetivo exercício à data de opção da unidade
integrarão quadro suplementar constituído de detentores de
função pública.

l - O posicionamento dos servidores no quadro
suplementar será feito nos termos do regulamento a ser
estabelecido em decreto, ouvida, previamente, a Comissão
Estadual de Política de Pessoal - CEP.
§ 2Q - Aplica-se às funções públicas de que trata o caput"

deste artigo o disposto nos arts. 6Q e 7g da Lei nQ 10.254,
de 20 de julho de 1990.

3g - Aplicar-se-á o disposto neste artigo aos servidores
das entidades referidas nos incisos 5 a X do art. 42.
Art. 45 - Fica assegurada ao pessoal absorvido pela UEMG a
validade dos concursos públicos realizados na forma dos
editais respectivos, publicados pelo Instituto Estadual de
Desenvolvimento de Recursos Humanos, observada a legislação
pertinente.
Art. 46 - Os cargos criados pelo art. SQ da Lei ng 10.596,
de 8 de janeiro de 1992, ficam mantidos até o provimento
efetivo dos cargos correspondentes do Quadro de Pessoal da
Universidade, quando serão declarados extintos por decreto
do Governador.
Art. 47 - Os cargos criados nos arts. 32 e 33 e
discriminados nos Anexos III e IV desta lei serão providos
de acordo com as necessidades de cada estágio de implantação
da Universidade.
Art. 48 - O corpo discente da UEMG, constituído de alunos
matriculados nas várias modalidades de cursos, terá 05
deveres e os direitos previstos na legislação de ensino, no
estatuto e nos demais documentos universitários.
Parágrafo único - O regime disciplinar do corpo discente

obedecerá às normas da legislação federal e ao disposto nos
mandamentos universitários próprios, bem como no Regimento
Geral e nos regimentos das unidades universitárias.
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Art. 49 - O corpo discente terá representação, com direito
a voz e a voto, nos órgãos colegiados da UEMG.
Parágrafo único - Os representantes estudantis no Conselho
Universitário, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão,
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.
Art 50 - São órgãos de representação estudantil:

- Diretório Central dos Estudantes - DCE -;
II - Diretórios Acadêmicos das unidades universitárias,
Parágrafo Único - Os membros do DCE e dos Diretórios
Acadêmicos serão eleitos para mandato de 1 (um) ano, na
forma estabelecida em legislação especifica.
Art. 51 - O aluno que, na data da promulgação desta lei,
estiver matriculado ou com a matricula trancada numa das
faculdades mencionadas nos arts. 21 e 24 ou num dos colégios
incorporados à uEMG terá seus direitos assegurados na forma
da lei.

Art. 52 - Para atender às despesas de instalação e
funcionamento da UEMG, 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 no 4.320, de 17 de março de
1964.
Art. 53 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 54 - Revogam-se as disposições em contrário

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo!! do dia lQ/7/94.)
Sala das Comissões. 23 de junho de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Romeu Queiroz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.904194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.904/94, do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública a Associação das Mulheres das
Comunidades Rurais de Base do Município de Tarumirim - AMURT
-, com sede no Município de Tarumirim, 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, f IQ, 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 Ng 1.904194
Declara de utilidade pública a Associação das Mulheres das

Comunidades Rurais de Base do Município de Tarumirim - AMURT
-, com sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
das Mulheres das Comunidades Rurais de Base do Município de
Tarumirim - AMURT -, com sede no Município de Tarumirim.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga. Presidente - Antônio Genaro, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.907/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.907/94, do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Córrego do Beija-Flor e Adjacências,
com sede no Município de Tarumirim. foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art 270. lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.907194
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais do Córrego do Beija-Flor e Adjacências,
com sede no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego do Beija-Flor e
Adjacências, com sede no Município de Tarumirim
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga. Presidente - Antônio Genaro, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 7 A 11, APRESENTADAS EM
PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 24193

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei complementar em epígrafe, do Governador do
Estado, organiza a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual,
dispõe sobre a carreira de Procurador da Fazenda Estadual e
dá outras providências.
Publicado em 9/2/93, o projeto recebeu em sua tramitação
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, com as Emendas ns 1 a 6.
Em Plenário, no lg turno, a proposição recebeu, ainda, as

Emendas ngs 7 a 11, sobre as quais, nos termos do art. 195,
2g, c/c o art. 103. do Regimento Interno, emitimos este

parecer.
Fundamentação
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As Emendas ns 7, 10 e 11, dos Deputados Tarcísio
Henriques, José MIlitão e Hely Tarquinio, respectivamente,
têm todas o mesmo objetivo: regulamentar a concessão da
pensão devida por falecimento do Procurador da Fazenda
Estadual
Trata-se, no caso, de se suprir lacuna presente no projeto

original, fato este reconhecido também pelo seu autor, que,
por meio da Mensagem nQ 474/94, publicada em 11/5/94,
apresentou emenda com idêntico objetivo, a qual foi
incorporada ao parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária na forma da Emenda nQ 6.
Sendo justa e oportuna a matéria, discutimos, entretanto, o
conteúdo do dispositivo. A Emenda nQ 10, do Deputado José
Militão, reproduz a Emenda nQ 6, não acrescentando dado novo
àquela já apresentada. As Emendas ns 7 e 11, dos Deputados
Tarcislo Henriques e Hely Tarquinio, pretendem, basicamente,
modificar o valor do beneficio, que, conforme foi sugerido
pelo Governador do Estado e referendado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, deveria ser
equivalente a 2/3 da remuneração ou dos proventos do
servidor falecido.
O beneficio da pensão por morte encontra-se regulamentado,
em primeiro lugar, no SQ do art. 40 da Constituição
Federal, que estabelece que o referido beneficio
corresponderá totalidade dos vencimentos ou proventos do
servidor falecido, até o limite estabelecido em lei" Isso
significa que, a principio, a lei poderia estabelecer
limites para a concessão do beneficio, que não seria,
necessariamente, correspondente à totalidade da remuneração
ou dos proventos do falecido. A Constituição mineira,
entretanto, no f SQ do art. 36, dispõe que 'o beneficio da
pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos
ou proventos do servidor falecido', nada mais acrescentando
à matéria. A Constituição Estadual estabelece, portanto,
que, em Minas Gerais, o limite a que se refere o art. 40,
S, da Constituição da República, corresponde a 100% da
remuneração ou dos proventos do servidor falecido. Perante
esse tratamento constitucionalmente dado á matéria, não
devem subsistir outros que prevêem percentuais menores do
que aquele que corresponde à totalidade da remuneração.
Assim, são justas e constitucionais as proposições
apresentadas pelos Deputados Hely Tarquinio e Tarcísio
Henriques.
Acreditamos, apenas, que a melhor maneira de se atingirem
os objetivos propostos nas Emendas ns 7 e ii é a
apresentação de subemenda que modifique de forma mais ampla
a Emenda nQ 6, elevando o limite de idade para 21 anos, o
que equivale ao da maioridade prevista no Código Civil
Brasileiro, além de estabelecer, em parágrafo à parte, a
possibilidade de concessão de pensão a genitores inválidos,
nos mesmos moldes do Projeto de Lei Complementar nQ 27/93,
em tramitação nesta Casa, o qual dispõe sobre o Ministério
Público. A Emenda nQ 7, no seu parágrafo único, ao estender
a outras categorias o mesmo tratamento, contribui para o
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aperfeiçoamento da matéria, em face do já reconhecido
direito à isonomia entre as categorias funcionais, razão
pela qual acatamos o seu conteúdo na forma do f 5g da
Subemenda ng 1 á Emenda ng 6.
A Emenda no 8, do Deputado José Militão, resulta,
provavelmente, de divergência quanto à interpretação do
art. 38 do projeto. Segundo esse dispositivo, o vencimento
do Procurador da Fazenda de Classe Especial "será de valor
não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do vencimento
fixado para o cargo de Procurador-Geral da Fazenda
Estadual. Pretende o Deputado alterar tal redação, de forma
que o vencimento do primeiro dos cargos acima mencionados
tenha valor não inferior a 90% do segundo, sob a alegação de
que não se justifica uma diferença de 251%. Ora, o percentual
fixado no art. 38 representa um limite, nada impedindo que o
vencimento dos Procuradores da Fazenda, a ser fixado em lei,
obedecendo-se ao disposto no art. 61, VIII, da Carta
mineira, tenha valores maiores que os dos limites mínimos
ora determinados. A redação original concede, inclusive,
maior flexibilidade para que sejam determinados os valores,
quando da tramitação de lei ordinária que venha a

estabelecê-los.
A Emenda nQ 9 procura modificar o parágrafo único do art.
42, de forma que a gratificação de função devida ao
Procurador Regional da Fazenda e ao Procurador-Consultor da
Fazenda passe a incidir sobre a remuneração, e não sobre o
vencimento, como foi originalmente proposto. Quando uma
vantagem vem a incidir sobre a remuneração, corre-se o risco
de que seja contrariada a regra geral do inciso XIV do art.
37 da Constituição da República, dai o porquê da sua
incidência sobre o vencimento. Além disso, a alteração
proposta viria, necessariamente, a produzir acréscimo nas
despesas originalmente previstas, o que somente se torna
possível quando se indicam os recursos suficientes, nos
termos do art. 68, 1, da Constituição mineira.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição das Emendas ngs
7 a 9 e 11, ficando prejudicada a Emenda ng 10, todas
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei Complementar no
24/93, e pela aprovação da Subemenda ng 1 á Emenda ng 6, que
apresentamos.

SUBEMENDA No 1 À EMENDA NQ 6
Substitua-se o texto da Emenda no 6 pelo seguinte:
"Art .....- E devida a pensão por morte do Procurador da

Fazenda Estadual ao cônjuge ou companheiro, e, na sua falta,
aos filhos menores de 21 (vinte e um) anos, aos

permanentemente inválidos, de acordo com laudo médico
emitido por órgão oficial do Estado, ou aos judicialmente
declarados incapazes, correspondente á totalidade dos
vencimentos ou dos proventos do servidor falecido.

lg - Na falta do beneficiário designado no 'caput" deste
artigo, será devida aos ascendentes diretos do Procurador da
Fazenda Estadual pensão equivalente a 1/3 (um terço) dos
vencimentos ou dos proventos do servidor falecido, desde que
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comprovada pelos beneficiários a sua dependência econômica
permanente, decorrente de grave enfermidade ou senilidade.
§ 2Q - Extingue-se o pensionamento do cônjuge ou
companheiro pela contração de novas núpcias ou pelo
comprovado estabelecimento de nova relação, fixa e estável,
de natureza conjugal.
f 3Q - E vedada a acumulação da pensão de que trata este
artigo com outra percebida a mesmo titulo do Tesouro do
Estado, facultada a opção pelo recebimento da pensão do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPSEMG.
ç 4Q - A pensão será revista nos mesmos índices e nas
mesmas datas de vigência dos reajustamentos de vencimento
dos cargos do Quadro Específico de Pessoal da Procuradoria
Geral da Fazenda Estadual.
§ SQ - Aplica-se o disposto no artigo aos Defensores
Públicos, aos Delegados de Policia e aos Procuradores do
Estado.!!.

Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ermano Batista, relator -

Alvaro Antônio - Agostinho Patrus - Antônio Fuzatto.
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Belo Horizonte, sábado, 2 de julho de 1994

ATAS

ATA DA 559a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE JUNHO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz e
Ibrahim Jacob

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 2.101 a
2.104/94 - Requerimentos nos 5.378 a 5.380/94 -

Requerimentos dos Deputados José Militão (2), Cóssimo
Freitas, Wilson Pires, José Leandro, Roberto Amaral e Maria
Elvira - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Administração Pública e de Agropecuária e dos Deputados
Roberto Amaral, Roberto Luiz Soares e Simão Pedro Toledo (2)
- Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Gilmar Machado -
2? PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
José Leandro e Wilson Pires; encaminhamento à Gerência-Geral
de Apoio às Comissões - Requerimento da Deputada Maria
Elvira; deferimento - Requerimentos dos Deputados José
Militão (2). Côssimo Freitas e Roberto Amaral; aprovação -
2? Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei no
852/92; aprovação na forma do Substitutivo nQ 2, com a
Emenda ng 2 - Discussão, em lo turno, do Projeto de
Resolução no 1-998/94; encerramento da discussão; votação do
projeto, salvo emendas; discurso do Deputado Roberto
Carvalho; aprovação; votação das Emendas ns 1 a 5;
aprovação - 3g PARTE (GRANDE EXPEDIENTE): Discurso do
Deputado Raul Messias - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Emano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - 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.
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Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretàrio, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

14 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 2.101194

Altera a denominação da Escola Estadual Maria Goretti,
localizada no Município de Sambui, para Escola Estadual
Carmelita Carvalho Carda.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. IQ - A Escola Estadual Maria Goretti, localizada no
Município de Bambui, passa a denominar-se Escola Estadual
Carmelita Carvalho Garcia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário -
Sala das Reuniões, 29 de junho de 1994.
Bernardo Rubinger
Justificação: A professora e educadora Carmelita Carvalho
Garcia, nascida em Santo Antõnio do Amparo, foi professora
na Escola Estadual Maria Goretti, de Bambu!, dedicando parte
de sua profícua e exemplar existência à formação e à
educação das crianças e dos adolescentes que passaram por
aquele educandário.
Sempre preocupada em abrir novas perspectivas para os menos
favorecidos, O. Carmelita pugnou tanto pela implantação
daquela escola quanto pela criação dos novos cursos que a
instituição hoje oferece.
Pela ação de elevado alcance social que realizou,
consideramos de inteira justiça a atribuição de seu nome à
referida escola, o que propomos por meio deste projeto de
lei, para cuja aprovação contamos com a apoio de nossos
pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 2.102/94
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção ao

Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina - APLAMT -, com
sede no Município de Turmalina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Promoção ao Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina
- APLAMT -, com sede no Município de Turmalina.
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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 Reuniões, 27 de junho de 1994.
Kemil Kumaira
Justificação: A Associação de Promoção ao Lavrador e

Assistência ao Menor de Turmalina encontra-se em regular
funcionamento há mais de dez anos e tem por objetivo a
cooperação financeira e técnica na implantação e no
desenvolvimento de programas que visem à promoção da criança
carente, atendendo às suas necessidades básicas de educação,
saúde, nutrição, saneamento, habitação e socialização.
Coopera também em programas de desenvolvimento comunitário
rural que possibilitam a melhoria da agricultura e o aumento
da produção e da produtividade
Como se vê, a entidade tem finalidade essencialmente
social; além disso, todos os documentos exigidos por lei
instruem devidamente o processo Por conseguinte, merece a
Associação ser declarada de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do arU 195, c/c o art. 104. inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 2.103194
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Montsalvat,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Montsalvat, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994-
Francisco Ramalho
Justificação: A Loja Maçônica Montsalvat tem sede e foro em
Belo Horizonte e objetiva o aperfeiçoamento moral,
intelectual e social do homem por meio do culto do dever, da
prática desinteressada da beneficência e da investigação
constante da verdade, segundo o preceito maçônico.
Assim, evidencia-se que a entidade merece ser declarada de
utilidade pública, o que é objetivamente demonstrado pela
documentação anexada ao processo.
Pelos objetivos humanitários da entidade, espera-se a

aprovação desta proposição-
- 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 2.104194
Declara de utilidade pública a Sociedade de Proteção e

Assistência à Infância, com sede no Município de Carangola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de Proteção e Assistência à Infância, com sede no Município
de Carangola.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1994.
Paulo Pettersen
Justificação: A Sociedade de Proteção e Assistência á
Infância tem prestado relevantes serviços à comunidade
carangolense pela sua profícua administração do Instituto
São José- A entidade é encarregada de assistir órfãos e
menores desamparados, no que se destaca o seu meritório
trabalho em prol da recuperação de menores dei inqúentes.
A entidade cumpre todos os requisitos da lei. Nada mais
justo, pois, que se lhe reconheça a condição de utilidade
pública.
Assim, peço aos nobres pares o imprescindível apoio à

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

REQUERIMENTOS
Ng 5.378/94, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
Rodolfo Nunes Zampari , pela conquista do titulo de Campeão
Mundial de Caratê. (- A Comissão de Educação.)
Ng 5.379/94, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Administração com vistas à
revogação do Despacho Normativo de 8/6/94 por ele expedido,
o qual trata da contagem em dobro das férias-prêmio não
gozadas para fins de adicionais por tempo de serviço.
Ng5.380/94, do Deputado Marcos Helênlo, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Administração com vistas ao deferimento da reconsideração
dos atos de demissão de José Magela Alves Pereira, Carlos
Augusto Silveira e David Rodrigues da Silva, dirigentes do
Sindicato dos Servidores da Policia Civil do Estado de Minas
Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)
Do Deputado José Leandro, solicitando o desarquivamento dos
processos de emancipação dos Distritos de Fonseca, do
Municipio de Alvinópolis, e Catas Altas, do Município de
Santa Bárbara.
Do Deputado Wilson Pires, solicitando a abertura do
processo de emancipação do Distrito de Belo Oriente,
subordinado ao Município de Teófllo Otôni.
Da Deputada Maria Elvira, solicitando se convoque reunião
especial para comemorar o centenário de nascimento do Sr.
Osvaldo Aranha e o 46g aniversário de criação do Estado de
Israel. (- A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento
Interno.
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Do Deputado José Militão (2), solicitando que o Projeto de
Lei no 2.077/94, do Tribunal de Contas, tenha tramitação em
regime de urgência e seja apreciado em reunião conjunta das
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira.
Do Deputado Cóssimo Freitas, solicitando que o Projeto de

Lei flQ 2.092/94, de sua autoria, seja apreciado em reunião
conjunta das comissões a que foi distribuído.
Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente do Banco do Nordeste do Brasil e ao
Ministro da Fazenda com vistas à manutenção do funcionamento
da agência do referido Banco no Município de Monte Azul.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública e de Agropecuária e dos Deputados
Roberto Amaral, Roberto Luiz Soares e Simão Pedro Toledo

(2).
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
vamos fazer, hoje, a leitura do manifesto do Comitê
Evangélico Pró-Lula, que, em Minas, especificamente, apóia a
candidatura do companheiro Carlão, manifesto que está sendo
levado a todas as igrejas e dirigentes evangélicos do
Estado.
Participamos, ontem, em São Paulo, de mais uma das reuniões

do fórum dos comitês religiosos pró-Lula, onde cada segmento
apresentou suas propostas. Os representantes do Comitê
Evangélico, Comitê Católico, Comitê da Comunidade Judaica,
da Comunidade Muçulmana, das religiões de origem africana
puderam estar lã, fazendo seus manifestos que estarão sendo
dirigidos, especificamente, a cada comunidade religiosa
deste Pais, em apoio à campanha do companheiro Lula á
Presidência da República.
Gostaria de fazer um comunicado: estaremos, no dia 7 de
setembro, em todo o Pais, cada um, em sua casa, junto com
sua família ou com amigos, dedicando esse dia a uma reflexão
e à oração pelo Brasil. Todas as pessoas religiosas que
apóiam a candidatura de Lula neste Pais estarão no dia 7 de
setembro, em um só pensamento, intercedendo pela Nação
brasileira.
Nós, também, estaremos em Uberlândia, realizando essa

atividade na nossa Igreja, nesse dia de oração.
Passo a ler o manifesto que estará sendo enviado a todas as
lideranças evangélicas do Pais. E o seguinte. (- Lê:)

Manifesto do Comitê Pró-Lula aos Irmãos e Irmãs em Jesus
Cristo'

O restabelecimento do pleno direito ao voto, no principio
dos anos 80, veio mostrar o desreparo do segmento social
conhecido como evangélico para desfrutar desse direito
fundamental. A atuação dos parlamentares evangélicos na
Assembléia Nacional Constituinte é episódio do qual nos
envergonhamos, e fatos posteriores, na CPI da corrupção,
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patrocinada pela chamada bancada evangélica do Congresso
servem como exemplos de que o voto vinculado a propostas de
favorecimento, e não a programas de governo, contribui para
jogar nosso pais na situação de degradação material, moral e
espiritual em que se encontra. Isso, independentemente da
vinculação religiosa dos parlamentares.
A mesma bancada evangélica, lançando mão dos espaços de que
dispõe no rádio, na televisão e, por incrível q ue pareça, em
boletins de igrejas e até no púlpito, continua com práticas
voltadas exclusivamente à sua permanência no poder, em
prejuízo das transformações de que o nosso País
desesperadamente necessita-
Sentindo-se agredidos pelos pronunciamentos feitos
indevidamente em nome do povo evangélico e discordando dessa
linha de ação, evangélicos de diversas confissões se sentem
desafiados a pôr as mãos no arado e a contribuir
efetivamente para a elevação do nível de consciência em
nosso meio.
Cremos em nosso coração que as eleições, especialmente as

de 1994, não são apenas uma obrigação cívica ou manifestação
de submissão ás autoridades. São, em verdade, uma grande
oportunidade de o povo de Deus manifestar-se sobre o futuro
que queremos para o Brasil.
Muitos chegam diante das urnas sem saber em quem votar, ou
mesmo não querendo votar. Ora, deixar de votar, ou fazê-lo
sem discernimento apenas contribuirá para aumentar o flagelo
contra nossa terra. Por causa dos que se omitem, prosperam
os governantes e parlamentares enganosos, que fartaram-se
como vacas de Basã, oprimindo os pobres e esmagando os
necessitados (Amós 4.1).
Apenas nossa ação concreta, e não de boca e palavra,
tornará possível mudar este pais. A fé sem obras é morta.
Quando oramos, fazemo-lo na esperança de Abraão (da qual

SOMOS herdeiros) de construir uma grande nação, bênção para
todas as famílias da terra, um pais em que as crianças e os
velhos possam brincar nas praças, em que o pão Chegue a toda
mesa. Em uma nação cujo Deus é o Senhor não poderá haver
mais de 40 milhões de pessoas vivendo na miséria: 23 milhões
de subempregados; violência em todas as esferas de poder;
pessoas morrendo todos os dias nas filas em que foram buscar
socorro médico; crianças morrendo de fome ainda no primeiro
ano de vida.
Os irmãos que assinam este manifesto são movidos pela
esperança de que esta vida pode ser bem melhor e será,
porque nós, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova
terra, nos quais habita a justiça (2 Pe 3,13).
Na disputa presidencial deste ano, temos certeza de que a

candidatura Lula vem representada por um conjunto de forças
comprometidas com a causa da justiça e da verdade. Nossa
adesão à candidatura Lula está acima da pessoa do candidato,
estando na verdade calcada nos compromissos de sua proposta
de governo.
Convidamos a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o
Senhor, independentemente da denominação, a orarem pelo
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nosso pais e a compartilharem conosco suas idéias,
inquietações e esperanças. Estaremos promovendo encontros
nos quais, com todo o respeito, poderemos discutir com mais
profundidade as saídas para o Brasil.
Até que corra justiça . - . (Amós 5,24)."
($ - Publicado de acordo com o texto original.)

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 Comissões de

Agropecuária - aprovação, na 59a Reunião Ordinária, do

Projeto de Lei nQ 1.793/93, do Deputado Baldonedo Napoleão,
e do Requerimento nQ 5.355/94, do Deputado Elmiro

Nascimento; e de Administração Pública - aprovação, na lia
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei nQ 1.604/93, do
Deputado Sebastião Helvécio (Ciente. Publique-se-); pelos
Deputados Simão Pedro Toledo (2) - falecimento do Sr. Celso
Silveira, em Congonhal, e do Sr. José Henrique da Silva, em
Belo Horizonte; Roberto Luiz Soares - falecimento do Sr.
João Angelo Gonçalves, em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-
se.); e Roberto Amaral - abertura da Exposição Agropecuária
de Montes Claros, no dia lg de julho (Ciente. Publique-se.).

Requerimentos
- A seguir, são despachados à Gerência-Geral de Apoio ás
Comissões requerimentos dos Deputados José Leandro -
desarquivamento dos processos de emancipação dos Distritos
de Fonseca e Catas Altas, dos Municípios de Alvinõpolis e
Santa Bárbara, respectivamente; e Wilson Pires - reabertura
do processo de emancipação do Distrito de Belo Oriente, do
Município de Teófilo Otõni;
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria Elvira em
que solicita a transformação da ia parte da reunião
ordinária em especial para homenagear o centenário de
nascimento de Osvaldo Aranha e o 46Q aniversário de criação
do Estado de Israel. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento
Interno.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos dos
Deputados José Militão (2) - regime de urgência à tramitação
do Projeto de Lei ng 2.077/94, do Tribunal de Contas, e
apreciação do Projeto de Lei ng 2.071/94 em reunião conjunta
das comissões a que foi distribuído; Cóssimo Freitas -
apreciação do Projeto de Lei ng 2.092/94 em reunião conjunta
das comissões a que foi distribuído; e Roberto Amaral -
envio de oficio ao Presidente do Banco do Nordeste e ao
Ministro da Fazenda para que seja mantida a agência daquele
Banco em Monte Azul
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-
 

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 presente reunião o Projeto de Lei nQ 2.036/94, do
Governador do Estado, em virtude de sua aprovação em reunião
realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei
nQ 852/92, do Deputado tbrahim Jacob, que fixa o período de
cobrança de contas mensais pelas entidades prestadoras de
serviço público no âmbito estadual. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresentou. A Comissão de
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
sua aprovação na forma do Substitutivo flQ 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda no 1, que apresentou. A Comissão de
Defesa do Consumidor opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo flQ 2, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto á Comissão de Administração
Pública que opina pela aprovação da Emenda nQ 2 e pela
rejeição da Emenda nQ 3. Em votação, o Substitutivo nQ 2,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado. Aprovado o Substitutivo n
2, fica prejudicado o Substitutivo nQ 1 e a Emenda no 1. Em
votação, a Emenda nQ 2, que recebeu parecer pela aprovação.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nQ 3, que recebeu
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto,
aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 852/92 na forma
do Substitutivo flQ 2 com a Emenda nQ 2 A Comissão de
Fiscalização Financeira.

 

Discussão, em lQ turno, do Projeto de Resolução flQ
1.998/94, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre a
conversão em URV dos vencimentos do pessoal da Secretaria da
Assembléia Legislativa e dá outras providências. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do projeto com as Emendas
flQ5 1 a 5, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos Encerra-se a discussão. Para encaminhar
a votação, com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho, que
dispõe de 5 minutos, tendo em vista que o projeto se
encontra em regime de urgência.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, demais
colegas presentes no Plenário, somos favoráveis ao projeto
apesar de considerá-lo timido, porque não trata da reposição
salarial, tanto para os servidores desta Casa quanto para os
servidores do Executivo.
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Estamos entrando com um requerimento, no qual solicitamos
do Governo do Estado o envio a esta Casa de explicações a
respeito do Programa de Valorização Municipal - PROVAM.
Fomos informados de que cada município receberá de
US$50.000,00 a US$80.000,00 para a realização de obras
sociais. Os Prefeitos terão prioridade no recebimento das
verbas, que poderão financiar calçamento de ruas,
asfaltamento, equipamentos para postos de saúde, obras de
saneamento, entre outros projetos. A Assembléia Legislativa,
entretanto, não discutiu o programa. Gostaria de dizer que
não somos contrários ao programa, mas é preciso que se
discuta, com a participação ampla da sociedade, qual o
critério a ser adotado para a distribuição das verbas, qual
a forma de prestação de contas e de definição das obras e,
finalmente, quem terá o poder de decidir. Numa época como a
de hoje, um programa dessa natureza pode se transformar
simplesmente numa oferta eleitoreira. Portanto, esta Casa
tem o dever de cobrar e exigir transparência do Governo do
Estado, tem o dever de cobrar todas as informações a
respeito do PROVAM a fim de que não seja um programa
simplesmente eleitoreiro, pois sequer passou por esta Casa.
Já que esta Casa é tão considerada nesse ponto, é

necessário que cobremos explicações do Executivo a respeito
do PROVAM, pois não vamos admitir que ele seja um programa
que vise simplesmente á caça de votos.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as emendas. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em lg turno, ç Projeto
de Resolução ng 1.998/94 com as Emendas ngs 1 a 5. A Mesa da
Assembléia.

311 PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
O Sr. Presidente (Deputado tbraflim Jacob) - Esgotada a
matéria destinada á 2a parte, a Presidência passa à 3 parte
da reunião e concede a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente. Com a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Messias,
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Deputado Ibrahim
Jacob, que nos honra com o exercício da Presidência hoje.
Srs. Deputados, vim aqui fazer alguns comentários sobre a
próxima Caravana da Cidadania que será realizada pelo nosso
candidato à Presidência da República, Luis Inácio Lula da
Silva, e que será exatamente numa região de Minas Gerais, na
Bahia e em Pernambuco, percorrendo o rio São Francisco desde
a sua nascente até a sua desembocadura, na região de
Pernambuco. E muito importante essa caravana porque ela é
uma possibilidade de se colocarem em destaque e em discussão
os problemas importantíssimos que afetam o nosso Estado, o
Estado de Minas Gerais, e, principalmente, problemas que
afetam esta peculiaridade mineira que é ser a caixa d'água
do Brasil, como Minas é conhecida nacional e
internacionalmente. Temos vários problemas relacionados ao
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rio São Francisco e à região cortada por ele em Minas
Gerais.
Em primeiro lugar, a questão, evidentemente, dos recursos
hidricos. Alguns acreditam que a água potável será o
petróleo do terceiro milénio.
Em segundo lugar, a questão da recuperação e a situação

atual do rio São Francisco, no que se refere à qualidade das
suas águas- A situação é desastrosa, muito delicada e
inspira os maiores cuidados. Necessitamos de ações enérgicas
e decisivas para a preservação desses recursos.
Temos uma questão ligada a tudo isso, ligada à poluição do
rio e à sua navegação. Os rios brasileiros, notadamente o
rio São Francisco, diferentemente dos rios europeus, não
têm uma carga de poluição química muito grande. Porém, são
violentamente atingidos pelo fenômeno da erosão, que provoca
o assoreamento muito rápido do seu leito. E as consequências
são exatamente a destruição da via navegável da bacia do São
Francisco, a destruição do rio São Francisco como meio de
transporte. Isso também afeta o seu potencial hidrelétrico.
Sabemos que o rio São Francisco, desde o inicio da
eletrificação no Brasil, é um dos maiores produtores de
energia elétrica do nosso Estado e do Pais.
Paulo Afonso, Três Marfas e, agora, Sobradinho também são

vitimas da erosão e do assoreamento
Outro detalhe relacionado às hidrelétricas é o destino, a
finalidade da energia gerada por essas barragens
Recentemente, na época da seca, estive visitando a Usina de

Três Marias e constatei que o nível da água está bem abaixo
do desejável. Fui Informado por funcionários da CEMIG que a
energia gerada naquela usina não estava sendo suficiente
para abastecer uma indústria que funciona ao lado, de ferro-
liga, zinco, salvo engano, e que pertence ao Grupo
Votorantim. Então, ficamos pensando qual foi o objetivo,
quem foi o beneficiado por uma hidrelétrica tão grande como
tal usina, que não é suficiente para abastecer uma única
indústria, exatamente ao lado da barragem, quando ela
deveria abastecer todo o Estado de Minas Gerais.
Som, um dos aspectos mais Importantes do que ocorre hoje na
bacia mineira do rio São Francisco é o Projeto Jaiba. E um
projeto enorme, de proporções imensas, realmente quase que
continentais, abrangendo uma gleba de terra de mais de
300.0001ha e que vem se arrastando ao longo da história do
Brasil e é, até certo ponto, um espelho, uma síntese, um
resumo do que ocorre em nosso Pais
Vejamos: o projeto tem sua origem na década de 1940,
quando começaram a pensar num aproveitamento da região,
então conhecida como mata do Jaiba. Uma mata imensa, uma
região cortada por dois rios: rio São Francisco e rio Verde
Grande, que se imaginava uma ilha de terras muito férteis,
pela exuberância da mata do Jaiba, no Norte de Minas Gerais,
em pleno cerrado brasileiro. -
Bem, no inicio dos anos 60, pensou-se na utilização

daquela área que, diga-se de passagem, é toda constituída de
terras devolutas, como ficou comprovado em vários



73 O
depoimentos feitos nesta Casa- Em 1960, antes, portanto, da
Revolução de 1964, pensou-se no aproveitamento daquela
área para instalação de pequenos e médios produtores
rurais, solucionando o possível conflito pela posse da
terra, iminente em nosso Estado, principalmente no Norte
de Minas. Dai, foram feitos os primeiro projetos, no sentido
de se aproveitar aquela área de terras públicas e devolutas
para a reforma agrária. Vieram os anos do golpe militar, os
anos da ditadura; vieram os anos do milagre brasileiro;
vieram os anos da opção preferencial pelos ricos e o que
aconteceu com o Projeto Jaiba? O Projeto Jaiba modificou-se
e se descaracterizou totalmente. Em primeiro lugar, foi
imaginada uma estação de bombeamento de água, comparável às
obras ditas faraônicas, que existiram durante esse período
em todo o nosso Pais, como a Ferrovia do Aço, a

Transamazõni ca -
Foi imaginada uma adutora que poderia desviar 20% das águas
do rio São Francisco. As obras foram iniciadas, foram feitos
os projetos, foram compradas as bombas para elevação dessas
águas- E essas bombas são realmente gigantescas. São ao todo
li bombas, e 10 já foram instaladas- Até hoje, continuam na
absoluta obsolescência, porque não são necessárias, não são
compatíveis, talvez, com a realidade do projeto.
Enfim, ai é que começa a comparação com o Projeto Jaiba e o
resto de nosso Pais: erros e mais erros; erros de
dimensionamento do projeto, erros no que se refere à questão
ambiental, destruíram grande parte da mata do Jaiba e não
aproveitaram essas terras.
Grande parte das terras foi adquirida, Deus sabe como.
porque esta Assembléia já aprovou a conclusão de uma CPI que
solicitava informações a respeito de como o Grupo Ometo,
como o Grupo Agrivale obtiveram aquelas terras. Até hoje,
não tivemos essas informações. Eram terras de 37, 40.
50000ha que, em vez de serem destinadas ao assentamento de
pequenos proprietários, foram, exatamente, destinadas a
esses grandes grupos
Nos anos 80. aconteceu em todo o Brasil o famoso, na época,
e hoje já um pouco esquecido - porque são tantos os
escãndalos brasileiros - escândalo do Pró-Álcool.
O Jaíba foi vítima do Pró-Álcool, pois para lá se dirigiu o
Grupo Ometo, que entrou na posse de 37 mil hectares de
terras com projetos de produção de álcool de cana, de
energia e, até agora, não produziu nada. Pelo contrário, o
que aconteceu foi o Sr. Hélio Garcia negociar a compra de
volta daquele terreno, que, como dissemos, não foi parar
nas mãos desses grandes grupos de uma maneira clara.
Bom, então o que é o Projeto Jaiba hoje? E um projeto cheio

de problemas, implicações ambientais e ecológicas, cheio de
dúvidas. Mas que se parece um pouco com Itaipu: é uma coisa
que nós herdamos e que, evidentemente, apesar de todas as
criticas, de todo o posicionamento contrário, de toda a
consciência do desastre ecológico e até econômico, que foi a
construção de Itaipu, não podemos agora desmanchar.
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A mesma coisa acontece com o Projeto Jaiba. Praticamente
não temos mais jeito de desmanchar o que foi feito. As
máquinas e as bombas já estão lá. Certamente, não serão
utilizadas, porque é desnecessário e até mesmo impossivel
Com relação aos canais de irrigação que são feitos, ficamos
na dúvida sobre quem são os beneficiados; os irrigantes ou
as empreiteiras e fábricas de cimento que fornecem matéria-
prima para a construção daqueles canais.
O custo-benefício do projeto, estação de bombeamento dos
canais de irrigação e, pelo menos, o que está hoje à
disposição das mais de 500 famílias que estão sendo
beneficiadas por essa coisa gigantesca, perdida no meio do
sertão, é uma relação totalmente desfavorável.
Então, é dificil, realmente, o posicionamento diante do

Projeto Jaiba.
Agora, uma coisa tem que ficar muito clara; não vai ser
doando aquelas terras a preço de cachos de banana para
grupos estrangeiros, para grupos japoneses, chineses ou
alemães ou quaisquer que sejam que nós vamos resolver esse
problema. Existe um potencial, um Possível aproveitamento
daquela obra que está lá, mas com muito cuidado, O Projeto
Jaíba deve ser um alerta para aquilo que nós não devemos
fazer de jeito nenhum. E um projeto que indica o seguinte;
desse jeito não dá, está errado. Vamos tentar recuperar,
vamos tentar discutir com os colonos e com os técnicos,
principalmente com aqueles que têm uma preocupação com o
meio ambiente. Vamos discutir como recuperar, como
redimensionar, como direcionar o aproveitamento e a
utilização daquelas terras, pois continuar como está é
impossível, e, simplesmente, abandonar ou doar aquilo para
os estrangeiros também não é, evidentemente, recomendável.
Uma coisa que o Projeto Jaiba coloca em discussão é

exatamente a questão do consumo. A produção na região do
Jaíba não nos parece muito dificil, as terras são
excelentes, a possibilidade de irrigação é muito boa, ela já
existe lá e não vamos jogá-la fora. Agora, quem vai consumir
toda aquela produção e como ela vai sair de lá para chegar
aos grandes centros consumidores? E possível pensarmos num
deslocamento do eixo de desenvolvimento do nosso Estado e do
nosso Pais para as margens do rio São Francisco, utilizando-
o como , via de transporte, como ocorre na Alemanha com o
Reno? E possível? E viável? Teríamos pessoas com disposição,
com vontade de ir para aquela região? São essas as questões
que se colocam, e elas são seriissimas, porque, como já
disse, a questão da produção não é o maior problema na área
do Projeto Jaiba, e, sim, a colocação dessa produção é que
deve ser feita com seriedade, sem corrupção e de forma
democrática, com o aproveitamento humano e com a defesa de
uma vida saudável para os agricultores. Como disse um certo
escritor, recentemente, o agricultor deve ser encarado como
uma espécie de jardineiro do planeta, responsável pelo
cultivo de todas as árvores e da natureza como um todo.
Então, o Projeto Jaiba é um desafio. É uma realidade que

merece ser pensada por todos aqueles que estão preocupados
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com o Brasil e, principalmente, pelo companheiro Lula que,
certamente, vai governar o nosso Pais no próximo quadriênio.
Muito obrigado.
(* - Sem revisão do orador.)

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores Inscritos

para o Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a reunião ordinária de debates de
amanhã, dia lQ de julho, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 349 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As dez horas e quinze minutos do dia nove de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ailton Vilela, Hely Tarquinio e
Francisco Ramalho (substituindo este ao Deputado Eduardo
Brás, por indicação da Liderança do PSDB), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ailton Vilela, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Hely Tarquinio que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos parlamentares presentes. Após, o Deputado
Francisco Ramalho, a pedido do Presidente, faz a leitura da
seguinte correspondência: oficio da Associação Mineira de
Defesa do Ambiente - AMDA-. solicitando a abertura de uma
CPI para apurar as denúncias de irregularidades praticadas
no Departamento de Recursos Hidricos do Estado de Minas
Gerais, e oficio da CEMIG prestando esclarecimentos sobre a
nova legislação referente a energia reativa. O Presidente
determina que a correspondência seja encaminhada á Gerência-
Geral de Consultoria e Pesquisa para um estudo mais
detalhado. Encerrada a la parte da reunião, a Presidência
distribui a matéria constante na pauta e passa á 2 ? parte,
com discussão e votação de proposições da Comissão. Com a
palavra, o Deputado Hely Tarquinio faz a leitura de
requerimento do Deputado João Batista, em que solicita a
criação de uma comissão especial para proceder a estudos
sobre implantação de hidrovias no Estado. D Deputado Hely
Tarquinio propõe que esse requerimento seja anexado ao
Projeto de Lei ng 1.699/93, do Deputado Tarcisio Henriques,
que será apreciado ainda nesta fase, por se tratar de
matéria afim. Colocada a proposta em votação, é esta
aprovada. Continuando, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposição sujeita à apreciação do Plenário e
retorna a palavra ao Deputado Hely Tarquinio, relator do
Projeto de Lei ng 1.699/93. no 2Q turno, que profere seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo ng 1 ao vencido em 1Q turno.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por
unanimidade. Encerrada essa fase, o Presidente passa à fase
de discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário, oportunidade em que o Deputado
Francisco Ramalho, relator do Requerimento nQ 5.280/94,
mediante o qual se solicita a iluminação do Vale do Sol, no
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Município de Igarapé, emite parecer oral pela rejeição e
tece comentários sobre esses requerimentos, alegando que
podem ser feitos diretamente aos órgãos envolvidos, sem
desperdício de tempo e dinheiro para a Casa. O Deputado Hely
Tarquínio, por sua vez, relator do Requerimento nQ 5.253/94,
em que se solicita a extensão de rede elétrica na zona
urbana do Município de Divisa Nova, usa a palavra e profere
parecer contrário pelos mesmos motivos expostos pelo
Deputado Francisco Ramalho. Colocados em votação, são os
requerimentos rejeitados. Nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de junho de 1994.
Allton Vilela, Presidente - José Maria Pinto - Hely

Tarquinlo.
ATA DA 58g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de
junho de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Francisco
Ramalho (substituindo este ao Deputado Arnaldo Canarinho,
por indicação da Liderança do PSDB) e Hely Tarquinio
(substituindo o Deputado Wilson Pires, por indicação da
Liderança do PP), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Francisco Ramalho que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Não havendo correspondência a ser lida, o
Presidente passa à discussão e á votação de proposições da
Comissão. A Presidência comunica o falecimento do Sr.
Antônio Martins, ex-Prefeito Municipal de Divinõpolis, pelo
que manifesta seu pesar. A seguir, a Presidência passa á
discussão e à votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia, O Deputado
Hely Tarquinio solicita sejam baixados em diligência à
RURALMINAS os processos com os seus respectivos códigos de
posseiros em favor dos seguintes beneficiários: Antônio Gil
Amorim (340.09.50663-4); Antônio Barbosa de Oliveira
(463.04.50558-2); João Lourenço Alves; Joaquim de Deus
Corrêa (243.18.50475-0); Joaquim Rodrigues de Oliveira e
outros (429.18.51675-0); José Ferreira (524.12.50221-0);
Germinho Souza Porto (017.09.50543-0); espólio de Vitolinho
Antônio de Camargos (689.10.50059-1); espólio de José Soares
Machado e outros (161.16.50216-8); Elias Martins Neto
(954.12.50117-0); espólio de João Batista dos Santos e
outros (047.04.00753-5); Clemente Barbosa de Oliveira e
outros (463.04.50246-4); Conceição Pinto de Carvalho
(686.04.507340); Armesino Pedro da Mata (011.03.00512-8).
Tais processos objetivam a aquisição de terra devoluta no
Estado. A solicitação é deferida pela Presidência. O
Presidente redistribui a Mensagem no 460/94 ao Deputado Hely
Tarquinio, que emite parecer concluindo pela sua aprovação
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na forma do projeto de resolução com o respectivo anexo.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Logo
após, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Arnaldo Canarinho emite parecer
favorável à aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.772/93. no
2o turno, e 1.891/94, no lg turno. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os projetos aprovados. O
Deputado Hely Tarquínio emite parecer favorável à aprovação
do Requerimento ng 5.343/94. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. A Presidência submete a discussão e
votação o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
1.687/93, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
Ajalmar Silva. Presidente - Márcia Miranda - Jorge Hannas.
ATA DA 4% REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e dois de junho
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helénio, Márcio Miranda e Hely
Tarquínio, membros da Comissão supracitada. Encontra-se
presente, também, o Deputado Sebastião Costa. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Marcos Flelênio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. A
Presidência leva ao conhecimento dos parlamentares a
correspondência enviada a esta Comissão, pela Casa Civil da
Presidência da República e pelo Presidente da -Assembléia
Legislativa do Estado do Paraná, em que se acusa o
recebimento das cópias das notas taquigráficas relativas às
reuniões conjuntas das Comissões de Educação e de Defesa do
Consumidor, informando que estão em exame os abusos
praticados pelas escolas particulares na cobrança de
mensalidades. A Presidência redistribui os pareceres sobre
os Projetos de Lei flQS 1.576/93, no 2Q turno. ao Deputado
Hely Tarquínio, e 1.655/93, no lg turno, ao Deputado Márcia
Miranda. Passa-se à discussão e à votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
O Deputado Hely Tarquinio, relator do Projeto de Lei ng
1.576/93, no 2g turno, opina pela aprovação da matéria na
forma do vencido no lg turno. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Márcio Miranda,
relator do Projeto de Lei ng 1.555/93, no lQ turno, opina
pela aprovação da matéria com as Emendas nos 1 e 2.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Na
seqüência dos trabalhos, a Presidência passa à discussão e à
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário.
O Deputado Márcio Miranda. relator do Projeto de Lei nQ
1.671/93. no 2g turno, emite parecer favorável à aprovação
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da matéria na forma do vencido no 1Q turno com a Emenda flQ
1. Submetida a discussão e votação, é a proposição aprovada.
Nesta oportunidade, o Presidente esclarece que a reunião
destina-se, também, a ouvir os representantes de entidades
públicas e privadas, os quais discorrerão sobre
irregularidades cometidas pelos supermercados da Capital que
acarretaram a apreensão de marcas de arroz. O Presidente
registra a presença dos Srs. Marcos Reis Araújo e Marco
Antônio Vale, Diretor Técnico e Chefe de Divisão e
Padronização e Classificação Vegetal, respectivamente,
representantes do Sr. Antônio Cândido Martins Borges,
Presidente do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -; e
Célia Emilia Cézar Figueiredo, Chefe do Serviço de Inspeção
Vegetal, representante do Sr. Ismael Fernando Prado Coimbra,
Delegado Federal de Agricultura. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Sebastião Costa para tecer considerações
concernentes ao objetivo da reunião, O Presidente, Deputado
Marcos Helênio, se ausenta e passa a Presidência ao Deputado
Márcio Miranda. A seguir, os convidados usam da palavra para
prestar esclarecimentos sobre a comercialização irregular de
arroz praticada pelos supermercados mineiros. Os Deputados e
os representantes daqueles órgãos discutem a fiscalização e
a apreensão de produtos vegetais nos supermercados de Selo
Horizonte, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos convidados, dos Deputados e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Marcos Helênlo, Presidente - Márcio Miranda - Hely

Tarquinio. - -
ATA DA 36 REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de junho
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro,
Geraldo Rezende, Francisco Ramalho (substituindo este ao
Deputado Antônio Pinheiro, por indicação do PSDB), Ivo José,
Ermano Batista e Célio de Oliveira, membros da supracitada
Comissão. Encontram-se presentes, também, os Deputados
Tarcísio Henriques, José Maria Pinto, Bonifácio Mourão,
Antônio Pinheiro e Raul Messias. 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. A Presidência
informa que a reunião tem a finalidade de apreciar os
pareceres sobre os processos encaminhados a esta Casa pelo
Tribunal de Justiça do Estado e pelo TRE contra os Deputados
Antônio Oscar Pinheiro, Amilcar Padovani, José Maria Pinto,
Dílzon Luiz de Meio e Wanderley Avila e contra o ex-Deputado
Guálter Monteiro. Primeiramente, são apreciados os pareceres
encaminhados pelo Tribunal de Justiça. Com a palavra, o
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Deputado Ermano Batista emite parecer sobre a solicitação de
licença para instaurar processo criminal contra o Deputado
Antônio Oscar Pinheiro, o qual conclui pela impossibilidade
de concessão da licença nos termos do art. 57, tI, "a", da
Resolução no 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. Posto em discussão, fazem
uso da palavra os Deputados Ivo José e Francisco Ramalho.
Encerrada a fase de discussão, o parecer é colocado em
votação e é aprovado. O Deputado Clêuber Carneiro encaminha
à Presidência requerimento solicitando que seja designado
outro relator para emitir parecer sobre o processo do
Tribunal de Justiça que se refere ao mandato do Deputado
Amilcar Padovani. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista
emite parecer sobre a solicitação de licença para instaurar
processo criminal contra o Deputado José Maria Pinto, o qual
conclui pelo andamento do pedido, consoante 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 "caput" do art. 56 da
Constituição do Estado, observando-se, ainda, o disposto na
alínea "c" do inciso II do art. 57. do Regimento Interno.
Posto em discussão, fazem uso da palavra os Deputados Ivo
José, Ermano Batista, Antônio Júlio e Geraldo Rezende.
Encerrada a fase de discussão, o parecer é colocado em
votação e é aprovado. Com a palavra, o Deputado Ermano
Batista emite parecer sobre a solicitação de licença para
instaurar processo criminal contra o ex-Deputado Guálter
Monteiro, o qual conclui pelo arquivamento do pedido. Posto
em discussão o parecer, o Deputado Ivo José solicita vista
da matéria, a qual é concedida pela Presidência. A
Presidência informa que serão apreciados os processos
encaminhados pelo TRE. Com a palavra, o Deputado Ermano
Batista emite parecer sobre a solicitação de licença para
instaurar processo criminal contra o Deputado Dilzon Luiz de
Melo, o qual conclui pela possibilidade de concessão da
licença solicitada pelo Presidente do TRE. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o
Deputado Cléuber Carneiro emite parecer sobre a solicitação
de licença para instaurar processo criminal contra o
Deputado Wanderley Ávila, o qual conclui pela possibilidade
de concessão da licença solicitada pelo Presidente do TRE.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a
palavra o Deputado Clêuber Carneiro emite parecer sobre a
solicitação de licença para , instaurar processo criminal
contra o Deputado Wanderley Avila, o qual conclui pela
possibilidade de concessão da licença solicitada pelo
Presidente do TRE. Posto em discussão o parecer, o Deputado
tvo José encaminha abaixo-assinado dos residentes em
Pirapora solicitando , justiça com relação ao julgamento do
Deputado Wanderley Avila. 0 Presidente solicita a anexação
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da documentação aos autos do processo. Encerrada a fase de
discussão, o parecer é colocado em votação e é 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, 28 de junho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Agostinho Patrus - Emano
Batista - Ivo José.
ATA DA 47g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de
junho de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Tarcisio Henriques, Antônio
Fuzatto, José Renato e Ermano Batista, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Tarcisio Henriques, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado José Renato que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião
tem como finalidade apreciar as emendas apresentadas em
Plenário, no 1Q turno, ao Projeto de Lei nQ 2.017/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a Fundação de Amparo
á Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - e dá outras
providências. O relator, Deputado Tarcísio Henriques, passa
a proferir seu parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação das Emendas ns li a 13, 16 e 17 na forma
original; da Emenda nQ 14 na forma de subemenda; das Emendas
ns 18 a 24; da Subemenda no 1 à Emenda nQ 5 e da Subemenda
nQ 1 à Emenda nQ 7, que apresenta, e pela rejeição das
Emendas ns 10 e 16. Discutido e votado, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Tarcislo Henriques, Presidente - Agostinho Patrus - Alvaro

Antõnlo - Antônio Fuzatto - Ermano Batista.
ATA DA 35g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E
AÇÃO SOCIAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de
junho de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas, Márcio
Miranda e Adelmo Carneiro Leão, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Jorge Hannas, 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 faz a leitura da
correspondência e, a seguir, passa à discussão e à votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. A Presidência redistribui o Projeto
de Lei nQ 999/92, no 2Q turno, ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Este procede à leitura do seu parecer, mediante o qual
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conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no lg
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 ã aprovação, no 2g turno, dos Projetos
de Lei ngs 186/91 com a Emenda no 1; 1.572/93 e 1.956/94,
na forma do vencido no lg turno, 1.880, 1.934 e 1.941/94; e
à aprovação, no lg turno, dos Projetos de Lei nos 1.827/93 e
1.886/94, com emendas que receberam o ng 1; 1.936 e
1.987/94. O Deputado Jorge Eduardo emite pareceres
favoráveis à aprovação, no 2o turno, dos Projetos de Lei nQs
1.508 e 1.821/93, 1.894 e 1.954/94, na forma do vencido no
lo turno; 1.797/93, 1.946. 1.951, 1.964 e 2.001/94; e a
aprovação, no lg turno, dos Projetos de Lei ngs 1.977/94,
com a Emenda ng 1; 1.983, 1.994 e 2.007/94. O Deputado José
Leandro emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno,
dos Projetos de Lei nos 1.693/93. 1.896, 1.898, 1.902,
1.903, 1.906 e 1.966/94; 1.897. 1.905 e 1.908/94, na forma
do vencido no lg turno; e à aprovação, no lg turno, dos
Projetos de Lei nos 1.752 e 1.792/93, 1.883 e 1.969/94, com
emendas que receberam o no 1; 1.890 e 2.003/94. O Deputado
Adelmo Carneiro Leão emite pareceres favoráveis à aprovação.

no 2Q turno, do Projeto de Lei flQ 1.948/94 e à aprovação, no
lo turno, dos Projetos de Lei nos 1.895 e 1.981/94;
1.860/93, com a Emenda ng 1. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os projetos aprovados- Em
virtude de o Projeto de Lei ng 1.945/94 ser do Deputado
Jorge Hannas, este passa a Presidência ao Deputado Márcio
Miranda. O Deputado Wilson Pires, relator do Projeto de Lei
ng 1.945/94, no lo turno, emite parecer favorável à sua
aprovação. Colocado em discussão e votação, é o projeto
aprovado. O Deputado Jorge Hannas reassume a Presidência e,
por não haver nada mais a ser tratado, 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 da Comissões, 29 de junho de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Wilson
Pires - José Leandro.
ATA DA 130 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e nove de
junho de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Marcos Helênio e José Renato, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião tem por finalidade apreciar a matéria constante na
pauta, conforme o edital de convocação. Logo após,
redistribui os Projetos de Lei nos 1.051, 775 e 783/92 e
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1.526/93 ao Deputado Marcos Helênio; os Projetos de Lei flQS
1352, 1.462 e 1806/93 ao Deputado José Renato; e os
Projetos de Lei nos 1.437/93 e 1.997/94, ao Deputado
Baldonedo Napoleão; e designa este para relatar o Projeto de
Lei nQ 2.036/94. do Governador do Estado, no 2g turno.
Prosseguindo, o Presidente distribui os Projetos de Lei ngs
1.583/93, do Deputado Arnaldo Canarinho, e 1.756/93, do
Deputado Agostinho Patrus, no 2Q turno, ao Deputado Roberto
Amaral; os Projetos de Lei ns 1.097/92. da Deputada Maria
José Haueisen, no 2Q turno, e 1.569/93, do Deputado Anderson
Adauto, no lg turno, ao Deputado Baldonedo Napoleão; e o
Projeto de Lei flQ 1.545/93, do Deputado Célio de Oliveira,
no lg turno, ao Deputado José Renato; e designa este para
relatar o Oficio SRE/GAB ng 006, da Secretaria da Fazenda.
Dando prosseguimento á reunião, a Presidência distribui a
Representação Popular ng 15194 ao Deputado Baldonedo
Napoleão; as Representações Populares ngs 18, 19 e 20/94, ao
Deputado Marcos Helênio; e as Representações Populares flQ5
16 e 17/94, ao Deputado João Marques. Encerrada a ia parte
dos trabalhos, passa-se á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Marcos Helênio emite pareceres mediante
os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ngs
1.051/92 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno;
775/92 na forma do Substitutivo flQ 1, no lg turno; 783/92 e
1.526/93 na forma proposta, no lg turno. Colocados em
discussão e em 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
nQs 1.094/92 no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno;
1.352/93 no 2Q turno, na forma proposta; 1.462/93 e 1.995/94
no lQ turno, na forma proposta; e 1.806/93 no lg turno, na
forma do Substitutivo ng 1. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. O
Deputado Baldonedo Napoleão emite pareceres mediante os
quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei ns
1.437/93 no lg turno, com as Emendas ngs 1 e 2; 1.833/93 no
l Q turno, com a Emenda ng 1; e 1.997/94 no lg turno, na
forma proposta. Colocados em discussão e votação, cada um
por sua vez, são os pareceres aprovados. Ainda com a
palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n
2.036/94 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Colocado  parecer em discussão, o Deputado Antônio Fuaatto.
substituindo ao Deputado Marcos Helênio, apresenta o
Substitutivo ng 1 ao parecer. Encerrada a discussão, é o
Substitutivo ng 1 submetido a votação e rejeitado. Colocado
o parecer em votação, é ele aprovado. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de junho de 1994.
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Célio de Oliveira. Presidente - Baldonedo Napoleão - Márcio
Miranda - Jorge Hannas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DD PROJETO DE LEI
NQ 1.631193

Comissão de Defesa Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o projeto de lei
em epígrafe tem por objetivo proibir a apresentação de
animais felinos nos espetáculos circenses.
A proposição foi distribuída á Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, 1,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Com a preocupação de proteger a vida humana, o autor da
proposição pretende impedir que se apresentem animais
felinos nos espetáculos circenses, proibindo, até mesmo, que
tais animais acompanhem a caravana neste Estado, para evitar
a ocorrência de eventuais tragédias.
O circo vem, há muitos séculos, entretendo os povos de
todas as nações.
Em Roma, oferecia-se "panem et circenses" á população, como
forma de atenuar as agruras daquele tempo. Naquela época, os
felinos eram uma das principais atrações. Sabe-se que os
gladiadores enfrentavam essas feras, proporcionando um
espetáculo sangrento e aterrorizante.
Felizmente, os tempos são outros. Os circos não podem, de

maneira alguma, constituir um fator de risco para a vida de
seus espectadores
O poder público tem como uma de suas responsabilidades
primordiais zelar pela integridade física dos indivíduos,
mesmo quando estes se encontram no interior de uma casa de
diversões. Para tanto, dispõe de leis e regulamentos que
devem ser obrigatoriamente observados por esses
estabelecimentos, de modo a evitar-se a ocorrência de
acidentes.
Além disso, o poder público deve proceder a uma efetiva
fiscalizaçao, de forma a assegurar o cumprimento das normas
de segurança, condição essencial para o funcionamento de
qualquer espetáculo público.
Tal atuação estatal alcança bons resultados quando

efetivada no nível municipal, pois as autoridades locais têm
melhores condições de observar "in loco", o sistema de
segurança dos circos.
A titulo de exemplo, podemos citar a Lei Municipal ng
6.223, de 5/8/92, que dispõe sobre a criação e a manutenção
de animais exóticos e alienigenas de alta periculosidade, no
Município de Belo Horizonte. O parágrafo único do art. 2g da
citada lei prevê a realização de vistorias em circos
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instalados neste município, com o objetivo de fiscalizar a
segurança das jaulas de animais e de verificar se estes
estão sendo bem tratados.
Medidas fiscalizadoras como as descritas acima certamente
garantem a segurança coletiva e individual de maneira bem
mais eficiente do que a proibição categórica da presença dos
animais felinos nos circos.
Primeiramente, seria inexato afirmar que somente esta

espécie constitui risco para a vida humana. Ora, o que dizer
dos outros animais, não menos perigosos, como os ursos, os
elefantes, as cobras e os chipanzés, que freqüentemente são
expostos nesse tipo de espetáculo?
Ademais, a proibição pretendida impediria, na prática, a
entrada da maioria dos circos neste Estado, dada a
impossibilidade de se abandonarem os ditos animais nas
fronteiras do território mineiro.
Não seria de bom alvitre privar a população do direito de

assistir a esses espetáculos.
Em que pese à nobre motivação da proposição em comento,

consideramos que a medida não merece acolhida, pois, pelos
motivos já expostos, esta não é a maneira mais conveniente
de se proteger a vida daqueles que procuram, no circo,
momentos de prazer e de diversão.

Conclusão
Concluímos pela rejeição do Projeto de Lei no 1-631/93.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente - Jorge Hannas, relator -

José Leandro.
PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.043/94
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Agostinho Patrus,
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Santa Bárbara
-, com sede no Município de Santa Bárbara.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto. Compete-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre
a matéria no lQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
E indiscutível o grande trabalho desempenhado pelas APAE5.

O alto espirito assistencialista e fraterno que norteia as
ações desse grupo abnegado de pessoas é digno do aplauso e
do reconhecimento de todos nós.
A APAE de Santa Bárbara não foge á regra. Trabalha em prol
do excepcional, buscando, de todas as formas, criar
condições para que ele tenha um melhor convívio e uma maior
participação na sociedade. Portanto, nada mais justo do que
conceder-lhe o titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.043/94 no lQ turno.
Sala das Comissões, 1Q de julho de 1994.
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Wilson Pires, relator.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.700/93
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei em

análise pretende instituir o Dia Estadual do Vereador.
Aprovada a proposição no lg turno, com a Emenda no 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o art.
196, § lg, do Regimento Interno, a qual segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
Instituir o Dia Estadual do Vereador é medida oportuna em

virtude da relevância dos serviços Que prestam esses
legitimos representantes do povo nos Legislativos

Municipais.
São eles que guardam os mais estreitos laços de convivência
com a população do município, defendendo as suas aspirações
junto aos órgãos públicos e tornando-se, dessa forma,
elementos vitais na defesa dos interesses da comunidade.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei no 1.700/93 no 2g turno, na forma do vencido
no lo turno.
Sala das Comissões, lo de julho de 1994.
Jorge Hannas, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.700193

Institui o Dia Estadual do Vereador.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica instituido o Dia Estadual do Vereador, a ser
comemorado anualmente no dia 30 de setembro.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.892/94

Comissão de Agropecüária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Comunidade do Estreia do Sul,
com sede no Município de Tarumirim.
Aprovada a proposição no lQ turno, na forma proposta,

compete-nos deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno.

Fundamentação
O interesse da entidade em congregar os órgãos e os
produtores rurais voltados para a melhoria das condições
socioeconômicas da comunidade demonstra sua grande
preocupação com o desenvolvimento e o bem-estar do grupo que
representa.
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Isso a faz merecedora do título declaratório que ora se lhe
pretende outorgar.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.892/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, lg de julho de 1994.
Arnaldo Canarinho, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.036194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em análise, do Governador do Estado, altera
disposições das Leis ns 11383, de 4/1/94, e 11.406, de
28/1/94, e dá outras providências.
No 1Q turno, foi a proposição aprovada com as Emendas ngs
1, 2, 6 e 7, sendo rejeitada a Emenda nQ 3 e prejudicadas as
Emendas ngs 4 e S.

Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser
examinada para o 2g turno, cabendo-nos elaborar a redação do
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme foi mencionado anteriormente, a proposição em

exame não encontra óbice à sua aprovação, 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.
Um 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.

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

Lei nQ 2.036/94 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira , Presidente - Baldonedo Napoleão,
relator - Marcos Helénio - José Renato.

Redação do vencido no tg Turno
PROJETO DE LEI No 2.036194

Altera disposições das Leis ns 11.383, de 4 de janeiro de
1994, e 11.406, de 28 de janeiro de 1994. e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O anexo a que se refere o art. 1Q da Lei n
11.383, de 4 de janeiro de 1994, fica alterado na forma do
Anexo 1 desta lei, transformando-se 17 (dezessete) cargos de
Auxiliar Administrativo em Técnico Administrativo, do mesmo
nível de escolaridade, e extinguindo-se 2 (dois) cargos de
Capelão, com o que o número total de cargos de provimento
efetivo é fixado em 2.698 (dois mil seiscentos e noventa e
oito).
Parágrafo único - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -, 2
(dois) cargos de Assistente Religioso, de provimento em
comissão e de recrutamento amplo.
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 1
Art. 2g - O art. 117 da Lei flQ 11.406. de 28 de janeiro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art 117 - O valor-referência para cálculo da GIEFS é a

média respectiva dos valores constantes nas tabelas de
vencimento da FHEMTG e da HEMOMINAS.
Art. 3g - O atual vencimento básico das categorias
funcionais do Quadro de Pessoal da FHEMIG passa a
corresponder á jornada de trabalho especial.
Art. 4ç - 0 atual servidor do quadro a que se refere o
artigo anterior poderá ser designado para o cumprimento de
jornada de trabalho integral, compondo o Quadro Numérico
Mínimo Essencial de Assistência, hipótese em que Os
respectivos vencimentos serão os fixados nas tabelas
constantes nos Anexos II, III e IV desta lei, conforme a sua
área de atuação.
Art. Sg - A designação para o cumprimento da jornada de
trabalho integral a que se refere o artigo anterior deverá
observar o seguinte:

- a comprovação da necessidade do serviço, de acordo com
o Quadro Numérico Mínimo Essencial de Assistência definido
para cada unidade e área de atuação do servidor;
TI - a opção do servidor;
III - o histórico funcional e a avaliação da qualidade de

trabalho do servidor, atestada pela chefia imediata, segundo
o mesmo critério a que se refere o inciso II do art. 112 da
Lei no 11.406, de 26 de janeiro de 1994.

lg - As unidades hospitalares terão prioridade de
inclusão no cronograma de que trata o art. 6 g desta lei.
f 2Q - A fundação poderá determinar diligências na hipótese
de o servidor não estar cumprindo as normas relativas á
jornada de trabalho integral.
Art. 6Q - A designação para a jornada integral de trabalho
deverá observar, nos três primeiros meses da sua
implantação, os seguintes limites, por categoria funcional:

- 30% (trinta por cento), a partir de abril de 1994;
II - 40% (quarenta por cento), a partir de maio de 1994, e,

finalmente,
III - 50% (cinqüenta por cento), a partir de junho de 1994-
Art. 7 - A jornada de trabalho integral será estendida,
gradativamente, até 31 de dezembro de 1994, aos atuais
servidores que comporão o Quadro Numérico Mínimo Essencial
de Assistência, de cada unidade e área de atuação, observado
o que dispuser o regulamento a que se refere o art. 8g.
Art. sg - A aprovação do Quadro Numérico Mínimo Essencial
de Assistência, nos termos do art. 6Q desta lei, a fixação
das jornadas de trabalho integral e especial, os critérios
para a designação, bem como o quantitativo de servidores
para os meses subseqüentes a junho serão objeto de
regulamento aprovado em decreto, ouvida, previamente, a
Comissão Estadual de Política de Pessoal.
Art. 9Q - O servidor que, 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
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Art. 10 - 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.
Art. 11 - Nos valores do vencimento básico constantes nas
tabelas dos Anexos II, III e IV desta lei, está incorporada
a parcela correspondente à vantagem pessoal temporária a que
se refere o inciso 1 do art. 12 da Lei ng 11.091, de 4 de
maio de 1993, com o que se extingue a referida parcela
relativamente aos servidores da FHEMIG.
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 níveis da tabela
de vencimento segundo os critérios a serem definidos em
regulamento aprovado pela Comissão Estadual de Política de
Pessoal - CEP.
Art. 13 - Enquanto não for concluído o processo de
provimento dos cargos criados na Lei ng 11.383, de 4 de
fevereiro de 1994. fica a FHEMIG autorizada a recrutar
pessoal, mediante contratação administrativa por período não
superior a 120 (cento e vinte) dias, a partir de lQ de abril
de 1994, observada a parte final do " caput ' do art. 2g da
Lei ng 11.383.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

- Os anexos mencionados foram publicados no "Diáro do
Legislativo" do dia 2/7/94.)



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

ATA

ATA DA 560% REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM lg DE JULHO DE 1994

Presidência dos Deputados Anderson Adauto e
Ibrahim Jacob

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 4 Fase:
Ata - Correspondência: Mensagens ngs 483, 484 e 485/94
(veto à Proposição de Lei nQ 12.292, veto à Proposição de
Lei Complementar ng 36 e Projeto de Lei flQ 2.108/94,
respectivamente), do Governador do Estado - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ngs 2.105 a 2.107/94 -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Saúde e Ação
Social e dos Deputados José Militão e Wanderley Ávila -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral e
José Maria Pinto - 2a Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h11min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Amilcar Padovani- Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Cõssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Geraldo
Rezende - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jorge Hannas - José Braga - José Maria Pinto - Roberto
Amaral - Simão Pedro Toledo - Tarcislo Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - 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 anteerior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lê Fase
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Simão Pedro Toledo, 1Q-Secretárlo "ad hoc", lê

a seguinte correspondência:
"MENSAGEM P12 483/94

Belo Horizonte, 29 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 12.292,
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que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite
- Pró-Leite - 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
Da análise da Proposição de Lei flQ 12.292, que cria o
Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária do Leite - Pró-
Leite - e dá outras providências, vem-me a convicção de que
não deve ela receber sanção, por contrariar o interesse
público.
E que a pretendida lei estabelece objetivos e atividades já
constantes de outros programas e praticados por órgãos e
entidades do sistema agropecuário, tais como IMA, EPAMIG,
EMATER, EMBRAPA, Escola de Ciências Agrárias, FUMED e
outros, pelo que normas paralelas ou justapostas viriam
tumultuar o desempenho dos responsáveis pela execução dos
programas já existentes, o que deve ser evitado, para
beneficio da coletividade.
Por outro lado, o programa, cuja criação se propõe, não

poderia ser implantado neste exercício, em virtude da regra
do artigo 161, r, da Constituição do Estado, segundo a qual
é vedado "o inicio de programa ou projeto não incluídos na
Lei Orçamentária anual". Assim, sua implantação só poderia
dar-se a partir do próximo ano, o que é inconveniente, pois
não é de bom conselho criar-se programa a ser cumprido por
outro Governo, a quem cabe estabelecer suas próprias
políticas.
Por esses motivos, oponho veto total á Proposição de Lei n
12.292, que devolvo á egrégia Assembléia Legislativa, para
reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de junho de
1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.

- Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM NQ 484/94*

Selo Horizonte, 29 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 á Proposição de Lei
Complementar ng 36, que dispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas 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
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Ao examinar a Proposição de Lei Complementar nQ 36, que
dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras
providências, sou levado a excluir da sanção o seu artigo
106 e parágrafos.
Os dispositivos vetados, Incluidos nas Disposições Gerais e
Transitórias da Proposição, dispõem sobre limite de valor de
licitação para publicação de edital e sobre assinatura de
contrato respectivo, condicionando a eficácia desses atos ao
pronunciamento prévio do Tribunal de Contas.
Ocorre, no entanto, que à União é que compete,
privativamente, legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades. Assim é que prevalece,
para todas as esferas de governo, a Lei Federal nQ 8.666. de
21 de junho de 1993, cujo artigo 103. 2, alterado pela
Lei Federal ng 8.883, de 8 de junho de 1994. que regula _a
matéria tratada nas disposições excluídas da sanção, que não
devem, por isso mesmo, ser acatadas.
Cabe-me ressaltar que essa providência, que adoto para
resguardo da ordem constitucional, não acarreta prejuízo
para o exercício, pelo Tribunal de Contas, de sua
competência para examinar a legalidade de ato dos
procedimentos licitatôrios, de modo especial dos editais,
das datas de julgamento e dos contratos celebrados, o que
será feito como necessário reflexo e nos termos do artigo 76
da Constituição do Estado e com a amplitude de meios de
controle que a Proposição, em sua parte permanente, institui
para esse fim.
Esses são os motivos que me levam a vetar o artigo 106 e
seus parágrafos da Proposição de Lei Complementar ng 36, que
devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 28 de junho de
1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial

- Publicado de acordo com o texto original.)
"MENSAGEM NQ 485194*

Belo Horizonte, 30 de junho de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
Incluso projeto de lei que fixa a tabela de vencimento de
cargo de classes de Professor do Quadro do Magistério, a que
se refere a Lei nQ 7.109. de 13 de outubro de 1977-
O projeto de lei encaminhado visa estabelecer os valores
dos vencimentos, expressos em Unidade Real de Valor e para
ter vigência a partir de lg de junho de 1994, da categoria
de Professor, que integra o Quadro do Magistério público
estadual, para o qual solicito atribuir tramitação em regime
de urgência a que se refere o artigo 69 da Constituição do
Estado.
Prevaleço-me da oportunidade para renovar a Vossa

Excelência as expressões do meu elevado apreço.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 2.108/94"
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Fixa a tabela de vencimento de cargo de classes de
Professor do Quadro de Magistério, a que se refere a Lei n
7H09, de 13 de outubro de 1977.
Art. lg - A tabela de vencimento de cargo de classes de
Professor do Quadro de Magistério, a que se refere a Lei ng
7.109. de 13 de outubro de 1977, a partir de lQ de junho de
1994, é a constante do anexo desta lei.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c OS arts. 103 e 220. do
Regimento Interno.

- Publicado de acordo com o texto original.)
- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo" do dia 5/7/94.)
O Sr. Presidente (Deputado Ibraflim Jacob) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para a l fase do Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NO 2,105194

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio e
Desenvolvimento da Criança e Gestante, com sede no Município
de Carmo da Cachoeira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Apoio e Desenvolvimento da Criança e Gestante, com sede
no Município de Carmo da Cachoeira.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 1994.
Aílton Vilela
Justificação: Entidade sem fins lucrativos, filantrópica,

apolítica, a referida Associação forma, promove e desenvolve
o espírito comunitário e religioso nas famílias. Além disso,
presta assistência á criança desde sua concepção, visando a
assegurar-lhe melhores condições de crescimento e
desenvolvimento. Ademais, a entidade orienta as mães com o
fim de melhorar seu padrão de vida, mediante a adoção de
alternativas alimentares, remédios caseiros, hábitos de
higiene e a execução de trabalhos manuais.
A entidade, realmente, presta serviço à comunidade;
portanto, merece seja declarada sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do arU 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.106/94
Declara de utilidade pública o Colégio Providência do

Município de Mariana.
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Â Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Colégio
Providência do Município de Mariana.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de maio de 1994.
Ailton Vilela
Justificação: O Colégio Providência de Mariana é una
sociedade civil com personalidade jurídica, sem fins
lucrativos. E dirigido e orientado pelas filhas de caridade
de São Vicente de Paulo.
Trata-se de uma sociedade de caráter promocional, que tem

como objetivo promover o bem comum por meio da educação e de
obras beneficentes Para tanto, proporciona à juventude
formação integral, aos velhos inválidos, acesso a benefícios
materiais, morais e espirituais, ás crianças pobres, cuja
saúde é também preocupação da sociedade, alimentação e às

suas mães, orientação.
E, sem dúvida, uma sociedade que realmente presta
relevantes serviços á comunidade de Mariana.
- 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 Nç 2.107194
Declara de utilidade pública a Associação Américo

Gasparini, 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
Américo Gasparini, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1994.
Jaime Martins
Justificação: A Associação Américo Gasparini é uma
sociedade civil sem fins lucrativos quecongrega os
servidores da Fundação Felice Rosso e que tem, entre outras
finalidades, as de incentivar a solidariedade entre os
servidores da Fundação, propor à administração da Fundação
as reivindicações de interesse coletivo de seus associados,
propugnar pela manutenção das vantagens e benefícios
existentes, prestar assistência aos associados e promover
eventos culturais e artísticos de interesse destes.
A entidade já se encontra em pleno funcionamento há muito
tempo e, desde que foi criada, presta inestimáveis serviços
aos seus associados, cumprindo plenamente suas finalidades
estatutárias e sociais.
O processo encontra-se instruido com a documentação exigida
por lei, a qual comprova que a associação funciona há mais
de dois anos e que seus diretores, pessoas idôneas, não
percebem nenhuma remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam.
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É, portanto, justo que seja declarada de utilidade pública
a Associação Américo Gasparini, pois assim poderá ela
beneficiar-se das regalias que a legislação vigente concede
a entidades congêneres.
- 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. -

COMLJNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Saúde e Ação Social e dos Deputados José Militão e
Wanderley Ávila.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Amaral
o Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, representantes da imprensa, distinto e
seleto público que nos vê e nos ouve; a Sociedade Rural de
Montes Claros comemora, neste ano, 50 anos de existência;
uma vida, uma longa vida, durante a qual outro objetivo não
se buscou senão o de servir a Montes Claros e à região. E,
servindo à região, atendeu-se ao principal, que era, sempre
foi e sempre será representar os interesses da classe rural.
Queiram ou não, essa classe tem sido a grande mola de
desenvolvimento do Norte de Minas, até porque a região tem
vocação para a agropecuária. E vocação é vocação, não
adianta querer mudar. Ainda que, no futuro, o Norte de Minas
possa vir a ser um grande pólo industrial, nunca deixará de
ter a agropecuária como atividade econômica e social de
expressão; é questão de vocação.
Nesses 50 anos, rebuscando-se os alfarrábios da história,

vê-se que os grandes momentos do desenvolvimento do Norte de
Minas contaram com participação ativa da referida entidade -
inicialmente, denominada Sociedade Agropecuária; depois,
Associação Rural. O asfaltamento da BR-135, a criação da
telefônica, a energia de Três Marias, a Implantação das
primeiras indústrias (a primeira foi o Frigonorte,
construido por pecuaristas), a instalação do iOg Batalhão e
do Corpo de Bombeiros, a construção do fórum, a inclusão da
região na área da SUDENE - José Carlos de Lima, o grande
batalhador para que isso ocorresse, é sócio benemérito da
entidade -, tudo Isso teve o dedo e o prestigio da Sociedade
Rural de Montes Claros.
Neste pronunciamento, busca-se homenagear esse

cinqüentenário de lutas e de conquistas, lembrar um pouco o
que foi feito e, principalmente, aqueles que o fizeram. E
importante ter memória neste Pais desmemoriado e que não
preserva sua cultura histórica. A referida Sociedade faz
questão de preservar e de lembrar sempre os companheiros que
deram alguma coisa de si, desprendidamente, em favor da
causa comum, que é o desenvolvimento da agropecuária na
região. Há nomes, dezenas deles, que nunca podem ser
esquecidos pelas gerações futuras da classe rural do Norte
de Minas, pois foram eles que criaram as possibilidades que
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hoje se descortinam; foram eles que plantaram a semente,
construíram o alicerce, acreditaram no futuro. João Athayde,
Osmane Barbosa, Nozinho Figueiredo, Niquinho Teixeira,
Nozinho Colares, Toninho Rebello, Mauro Moreira, Geraldo
Athayde. Múcio Machado, Alfeu de Quadros, Antônio Augusto
Tupinambã, Mércia Teixeira, Osvaldo Souto e muitos outros
não podem nunca ser esquecidos. Sem eles, sem sua luta e sua
crença no futuro, não estaríamos hoje fazendo essa

comemoração.
A Sociedade Rural de Montes Claros, através de sua atual
diretoria, de seu Presidente Rômulo Lubatt e de outros,
procurou fazer um completo levantamento histórico desses 50
anos, com o apoio impagável de uma equipe de professores da
Unimontes, a qual, por vários meses, se dedicou a rebuscar
atas, documentos antigos, jornais, fotografias.e depoimentos
de pessoas mais idosas para trazer á luz o que estava
escondido. E, agora, durante a XX Exposição Agropecuária de
Montes Claros, o público em geral terá a oportunidade de
conhecer um pouco da história da referida Sociedade, através
da exposição de fotografias, videos, documentos, etc., tudo
diligentemente rebuscado pela diretoria da unimontes. Para
encerrar, queremos convidar a todos para a abertura da
mencionada exposição, hoje, ás 18 horas, a que estará
presente o Governador do Estado, Hélio Garcia. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Maria

Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Hoje, desejo fazer um
pronunciamento a respeito de um homem muito importante, que
passou por este Brasil e deixou sua marca.
Agradecendo sensibilizado a gentileza do convite, tenho a

honra e a grata satisfação de pronunciar, em alto e bom som,
esta homenagem ao nosso irmão José Fernandes Sucasas,
ressaltando nosso reconhecimento por seus atos altruístas e
suas ações meritórias, sobretudo no que diz respeito à
evangelização.
Nascido aos 19 de março de 1862, sob as bênçãos de Deus e

para a glória de seu nome, dá-se na velha Espanha, num lindo
recanto próximo da cidade de Pontevedra, o projeto de vida
desse nosso irmão, de quem tanto nos orgulhamos.
Filho de pais de origem humilde e praticantes do

catolicismo romano, o catolicismo dos rosários, dos terços e
das ladainhas, o que era muito comum, conhecia muito pouco
do cristianismo dos evangelhos.
Submetido a trabalhos pesados desde pequeno, passou sua

adolescência como pastor de ovelhas e vinhateiro, atividades
dos seus pais. Ainda em tenra idade, revela-se espirituoso,
inteligente e inflexível em suas decisões. Sua personalidade
foi marcada por uma sobrecarga de árduas lutas em defesa das
ovelhas contra os lobos que infestavam a região, o que
continuaria ocorrendo no decorrer de sua vida, fato este
que, de viva voz, testemunhamos.
Mais tarde, sua luta seria contra os lobos que infestam o

mundo. São longas as temporadas... quantas intempéries! Não
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fosse sua coragem, persistência, fidelidade, seu amor ao
trabalho e, sobretudo, seu temor a Deus, teria soçobrado.
Tinha orgulho impar de seus pais, que o orientaram na vida.
Influenciado pelos padres com quem convivera durante 14

anos da sua vida, atuou também corno sacristão, atravessando
a melhor fase da sua existência com garbo, audácia e
valentia, qualidades adquiridas na convivência com os padres
espanhóis. Muitas vezes foi ferido (sob todos os aspectos) e
guardou cicatrizes bem visíveis.
Excelente sacristão que era, ajudava muito bem nas

celebrações das missas, além de participar entusiasticamente
de todas as atividades eclesiásticas. Daí sua grande e
profunda experiência religiosa.
Contra a vontade de seus pais, deixou os padres com quem

convivia havia 14 anos, para aprender o ofício de alfaiate,
função em que logrou êxito, revelando um pendor especial,
que o tornou incomparável em seu oficio.
De presteza singular, serviu à pátria ao se tornar soldado
espanhol, época em que falece Afonso XII. Nessa ocasião,
quando da pretensa proclamação da república pelos
republicanos, que se digladiavam contra os monarquistas,
esteve José Sucasas por 25 dias de prontidão em conjunto com
as forças do exército, em defesa da rainha. Ao nascer Afonso
XIII, volta a velha Espanha à sua habitual tranqüilidade.
Experiente e já com personalidade formada, José Sucasas

deixa seu lar e sua pátria, ao terminar o serviço militar.
Ruma para Paris, onde aprimora em seu oficio, passando por
Buenos Aires, onde fica por algum tempo, e, em seguida, vem
para o Brasil. Seu coração lá na Espanha ficara.
Graças a seu dinamismo e competência, instala-se facilmente
no Rio de Janeiro, não revendo, desde então, nenhum de seus
parentes.
Sua pátria? a ela jamais retornou. Entusiasmado

sobremaneira pelo nosso Pais, naturalizou-se brasileiro.
Foi fiel e brilhante até nas suas aventuras "narnorescas".

Com coração estremecido, sente-se atraído pelos encantos de
uma jovem que também passeava pelo afamado Campo de Santana,
no Rio de Janeiro. Por esta terra se apaixona; apaixona-se,
também, por Encarnação Dei Riego Sucasas.
Tamanha é sua convicção do que deseja que, àquela época,
disse ao companheiro de passeio: "Eis a jovem com quem me
casarei . Achava-a cada vez mais linda e virtuosa e, a cada
encontro, seu coração saltava no peito.
Para sua grata surpresa, os pais de sua amada também eram

espanhóis. Tinham o hábito de ler a Bíblia e, embora não
fossem filiados a nenhuma congregação evangélica, assim se
consideravam. Inquirido sobre sua religião, disse que era
católico romano, ocasião em que ganha dos sogros o Novo
Testamento e deles ouve: 'Não volte á nossa casa antes de
tê-lo lido todo. Assim o fez. Sedento e faminto da verdade,
o que o levou a gostar imensamente da leitura, retorna à
casa de sua eleita. A partir dai obteve a permissão para
visitá-la uma vez por semana.
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Sua bravura e ação voluntária, praticada de maneira
consciente, revelam seu mérito, que transcende em valor,
audácia e coragem a quaisquer considerações que fizermos ou
às que, por lapso porventura cometido, não citamos no relato
de sua vida de sacrifício. Suas caracateristicas positivas
ultrapassam quaisquer requisitos essenciais.
Sucasas admirava-se de ter vivido durante 14 anos sem

jamais ter ouvido falar dos evangelhos. Quanto mais os lia,
mais lamentava ter vivido em tão densas trevas religiosas.
Seus sogros e a esposa viviam o evangelho, porém sem muita
compreensão da verdadeira ética cristã.
Gradativamente, Sucasas vai se aprofundando na sua fé
através do Pr. Felipe de Carvalho, de quem há algum tempo
comprara duas Bíblias. Assim teve início o trabalho
metodista na cidade de Cataguases. O pastor mencionado
sofreu grandes ameaças de jagunços, pessoas fanáticas e
armadas, de foices, facas e espingardas, que invadiram a
casa de cultos chamando os metodistas de hereges.
Relato esse fato para relembrar que quem vive o evangelho

corre inclusive risco de vida. Durante esse episódio em
Cataguases, o nosso querido José Sucasas lá estava. Correndo
ao encontro do grupo enfurecido, tomou o pastor a sua esposa
pela mão, defendendo os metodistas até a chegada da policia,
que os salvou. A humildade desse pastor comove-nos até hoje,
no momento em que, apesar de empoeirados, com vestes
rasgadas e ensangüentadas, ele e sua esposa ajoelharam-se em
oração rogando a Deus pelos pobres e infelizes
perseguidores.
Experienciando esses acontecimentos e muitos outros não
mencionados aqui, a vida do nosso homenageado transcende
espiritualmente.
Ocorre, nessa ocasião, a conversão de José Fernandes
Sucasas. verdadeira conversão a Jesus Cristo, alcançando sua
mais profunda e decisiva experiência religiosa. Imbuído do
Espírito Santo, disse:
'O Senhor, faze com que eu me torne como esse homem - cheio

de fé e cheio do Teu amor!' Isso, referindo-se ao pastor.
Desde então tornou-se uma coluna do metodismo brasileiro.
Seu desejo agora é único: pregar o evangelho até os últimos

dias da sua existência. Com esforços desmedidos, adquire uma
cultura religiosa e geral bastante respeitável. Assim se
defende dos perseguidores e, apaixonado pelo evangelho,
consegue grande número de irmãos na fé.
Quantas agressões sofreu! Agressões dos próprios colegas
reunidos em pândegas em que dominava o álcool. Em
contrapartida, quantos doutos o nosso irmão Sucasas
converteu, embora desprovido de maiores recursos culturais.
Incansável! Caráter rígido, moral austera, coração dócil,

de muita boa-fé e sempre serviçal. Esse é o seu perfil.
Pai de 13 filhos, dos quais um faleceu com três meses, e
dois, já maiores de idade, já casados, restando-lhe dez
vivos. Entre estes, destaca-se o nome do Rev. Isaias
Fernandes Sucasas, Bispo da Igreja Metodista do Brasil. na
Região Eclesiástica do Sul.
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Cumprindo com absoluta fidelidade seus compromissos de pai,
parte para a eternidade aos 91 anos de Idade, sem nada
dever, deixando plantados amor e gratidão. Se no fim de sua
existência recebesse tudo quanto centenas de pessoas lhe
deviam em dinheiro, teria deixado grande fortuna.
Se fôssemos descrever sua vida secular, necessitaríamos de

grandes capítulos.
Como cidadão brasileiro, era naturalizado e apaixonado pelo
Brasil. Dai seu conhecimento sobre o Brasil, já que
pesquisava e diuturnamente estudava nossa história.
Como esposo, não podia ser mais dedicado e cavalheiro.

Apesar das dificuldades para a manutenção da família, jamais
foi do conhecimento de seus filhos qualquer desatenção dele
para com sua esposa. Dava testemunho aos filhos de que a
amava profundamente.
Como pai de 13 filhos, soube amá-los, respeitá-los e educá-
los no temor de Deus.
Fez da família uma igreja e do lar, um templo. Alegrava-se
na velhice, vendo na sua família membros comungantes da
Igreja Metodista do Brasil. Como evangélico, deu mais de 50
anos de sua vida à Igreja Metodista; Igreja que ele amou,
sendo-lhe fiel até a morte.
Na Igreja Metodista, José Sucasas só não foi clérico; tudo
mais ele fez: foi pastor leigo, pregador, polemista,
superintendente de escola dominical, professor, gula leito,
"ecônomo e, várias vezes, delegado em concílios.
José Fernandes Sucasas fez de sua vida um sacrifício vivo,

de seu quarto de dormir, um altar de oração. Aos 90 anos,
ficou viúvo; aos 91, tomado de saudades de sua eleita, que
vira pela primeira vez no Campo de Santana, havia 61 anos,
cerrou para sempre seus olhos neste mundo. Estava em casa de
sua filha Priscila. na cidade de Porto Novo do Cunha, em
Minas Gerais.
Sem qualquer sofrimento e sem dar trabalho a quem quer que
fosse, partiu para a mansão eterna, onde vive e reina com o
Senhor Jesus. Seu corpo descansa ao lado do de sua esposa na
necrópole de Cataguases. Perdemos não apenas um irmão; mas,
sobretudo, um cidadão que, durante uma longa existência,
foi, inquestionavelmente, autêntico padrão das virtudes que
enobrecem e dignificam a criatura humana.
Com os meus mais profundos respeitos à pessoa do nosso
saudoso José Fernandes Sucasas, agradeço a oportunidade de
estar aqui em comunhão com sua família, restando-me
salientar minha admiração pela sua tridimensionalidade
enquanto ser humano!
Esse é o exemplo que ele nos legou. Muito obrigado.
Sr. Presidente, esta é a vida de José Sucasas.

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social - aprovação, na 9la Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei nQ5 1.909/94, do Deputado Agostinho
Patrus; 1.926/94, do Deputado Anderson Adauto; 1.773/93, do
Deputado Bernardo Rubinger; 1.961/94, do Deputado Bonifácio
Mourão; 1.976/94, do Deputado Célio de Oliveira; 1.688/93,
do Deputado Francisco Ramalho; 1.774/93, do Deputado Jorge
Hannas; 1.938/94, do Deputado Marcos Helênio; 1.901/94. do
Deputado Raul Messias; 1.935/94, do Deputado Sebastião
Helvécio, e 1.454/93, do Deputado Wellington de Castro
(Ciente Publique-se.); e pelos Deputados José Militão -
dando ciência à Casa do falecimento do Vereador Edson
Bernardes Vilela, em Ilicínia; e Wanderley Ávila - dando
ciência à Casa do falecimento da Sra. Vilma Ribeiro de
Freitas, em Pirapora.(Ciente Publique-se-).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas. Líderes inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de segunda-feira, dia 4, às 20
horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 2.029194

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Resolução ng 2029/94 visa a dar adenominação de Sala de
Imprensa Jornalista Januário Carneiro à sala de imprensa
situada no andar SE do Palácio da Inconfidência.
Nos termos regimentais, foi emitido pela Mesa parecer para

o lg turno, o qual concluiu pela aprovação do projeto.
Incluído em ordem do dia para discussão e votação no lg

turno, foi o projeto aprovado.
Em obediência ao disposto no art 196 do Regimento Interno,

a matéria retorna à Mesa para receber parecer para o 2g
turno.

Fundamentação
Ratificamos a opinião exarada quando da apreciação da
matéria no lQ turno, uma vez que o nome do jornalista
Januário Carneiro, sugerido para a denominação da sala de
imprensa situada no andar SE do Palácio da Inconfidência, é
dos mais representativos das imprensas mineira e nacional.

Conclusão
Em virtude das razões aduzidas, somos pela aprovação do
Projeto de Resolução ng 2.029/94 no 2o turno, na forma
proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de junho de
1994.
José Ferraz, Presidente - José Militão, relator - Elmiro

Nascimento - Bené Guedes - Amilcar Padovani.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 6 de julho de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 4 DE JULHO DE 1994

Presidência do Deputado Péricles Ferreira
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum' - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- As 20h16min comparecem os Deputados:
Jorge Hannas - Maria Elvira - Péricles Ferreira - Tarcísio

Henr i ques.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Péricles Ferreira) - 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 extraordinária de
amanhã, dia 5, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, bem como para .a ordinária também de amanhã, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.).

ATA DA 2898 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 18 PARTE: Ata - 28 PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n
2.017/94; apresentação da Emenda nQ 25; encerramento da
discussão; designação de relator; aprovação com as Emendas
ns 1 a 4; 5 na forma da Subemenda ng 1; 6; 7 na forma da
Subemenda ng 1; 8, 9. 11 a 13; 14 com a Subemenda no 1; 15
e 17 a 25 - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
2016/94; apresentação das Emendas ns 19 a 36; encerramento
da discussão; envio do projeto com as emendas à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em 2Q turno, do Projeto
de Lei nQ 999/92; aprovação na forma do vencido em lQ turno
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 9h14miri, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sené Guedes -
Sebastião Helvéclo - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cõssimo Freitas -
Ijilzon Melo - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Gilmar Machado - 1-lely Tarquinio - Ibrahim Jacob -
Ivo José - Jaime Marfins - João Batista - João Marques -
Jorge Hannas - José Braga - José Leandro - José Maria Pinto



- Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Mauri
Torres - Milton Sanes - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado 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.

1? PARTE
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho procede á leitura da ata da
reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 2.017/94,
do Governador do Estado, que dispõe sobre a FAPEMIG e dá
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade da matéria com as Emendas nos 1 e 2, que
apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela
sua aprovação com as Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de
Justiça, e 3 a 8, que apresentou. 4 Comissão de Ciência e
Tecnologia opinou pela aprovação do projeto com as Emendas
ngs 1 e 2, da Comissão de Justiça, 3 a 8, da Comissão de
Administração Pública, e 9, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação da matéria com
as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de Justiça; 3 a 8, da
Comissão de Administração Pública, e 9. da Comissão de
Ciência e Tecnologia.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Administração Pública, que opina pela aprovação das Emendas
nQs li a 13, 15 e 17; da Emenda ng 14, com a Subemenda flQ 1:
das Emendas nos 18 a 24; da Subemenda nQ 1 á Emenda no 5 e
da Subemenda 

no 
1 á Emenda flQ 7; e pela rejeição das Emendas

flQ5 10 e 16. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA NQ 25 AO PROJETO DE LEI NQ 2.017/94
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a

receber títulos da Divida Agrária em pagamento de débito de
responsabilidade das empresas Charonel Agropecuária S.A.
(incorporadora de Resa Pirapora S.A. Indústria e Comércio de
Madeira) e Reflorestadora Sacramento Pesa Ltda. , proveniente
de cessão de créditos ao Estado de Minas Gerais, efetuada
pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -
e em execução pela Fazenda Pública Estadual, mediante
transação nos autos.

1Q - Os títulos mencionados no "caput", em número de
61.232, são da série F. numerados de 79.887 a 79.904,
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Inclusive, emitidos em 29 de novembro de 1991 pelo
Ministério da Agricultura e Reforma Agrária - Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA -, para a
aquisição dos imóveis rurais denominados Mamoneiras e Saco
do Rio Preto, de propriedade de uma das devedoras,
f 2 - Para os efeitos do presente artigo, a Fazenda
Pública Estadual dará quitação total do débito após o
recebimento dos referidos títulos e o pagamento das despesas
judiciais pelas empresas executadas.!!
Roberto Carvalho
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentado ao projeto a Emenda ng 25, do
Deputado Roberto Carvalho. Nos termos do art. 232 do
Regimento Interno, a Presidência vai designar relator o
Deputado Roberto Amaral, para emitir parecer sobre a emenda
ora apresentada. -
A Presidência indaga do ilustre relator se está em

condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo
regimental. Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amara! - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
observando a emenda apresentada pelo Deputado Roberto
Carvalho, não vejo nela nenhum inconveniente. Por isso, o
nosso parecer ê pela aceitação da emenda.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1 a 4, 6, 8, 9,
11 a 13 , 15, 17 a 24 e 25 e as subemendas que receberam o
ng 1 às Emendas ns S. 7 e 14. com parecer pela aprovação.
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram-
Pausa.) Aprovadas.
Em votação, as Emendas ns 10 e 16, que receberam parecer
pela rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas.
Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei ng 2.017/94 com

as Emendas ns 1 a 4; 5 na forma da Subemenda ng 1; 6; 7, na
forma da Subemenda flQ 1; 8, 9, 11 a 13; 14 com a Subemenda
ng 1; 15 e 17 a 25. A Comissão de Redação.
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei ng 2.016/94, do Tribunal de Justiça, que altera os
planos de carreira dos servidores do Poder Judiciário e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 a 4, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
sua aprovação com as Emendas ngs 1 a 4. da Comissão de
Justiça, e 5 a 18, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação com as Emendas ns 1 a
4, da Comissão de Justiça, e 5 a 18, da Comissão de
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Ng 2.016/94
EMENDA No 19 -

Acrescente-se onde convier:
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"Art. - A gratificação prevista no art. 10 da Lei no

9.749, de 22 de dezembro de 1988, será devida e calculada
sobre o símbolo de vencimento do servidor ou na conformidade
do art. lQ, inciso 1, da Lei Delegada no 37, de 13 de
janeiro de 1989.!!.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 1994-
Clêuber Carneiro
Justificação: A gratificação citada no art. 10 da Lei no

9.749, de 22/12/88, tinha seu valor baseado no símbolo de
vencimento do servidor civil e no soldo do militar, que eram
bem semelhantes.
Com a alteração introduzida pelo art. 4g eseu parágrafo
único da Lei flQ 11.098, de 11/5/93, os servidores civis
tiveram a incorporação em seus vencimentos de 50% da
referida gratificação, incidindo ela, portanto, sobre o
valor majorado do vencimento.
Os militares, ao contrário, não tiveram a referida
incorporação nos soldos e sofreram uma redução de mais de
50% na gratificação.
Dai a proposta de alteração, para que os servidores

militares tenham a recomposição da gratificação nos valores
anteriores á citada lei.
Pelo exposto, esta emenda há de merecer a aprovação da

Casa.
EMENDA NO 20

No Anexo IX, substituam-se os índices relativos aos padrões
DGTJM, DGTA e DGTJ pelo índice 13,9863.
Sala das Reuniões, 6 de junho de 1994.
Clêuber Carneiro
Justificação: A proposta visa a corrigir grave distorção

que atinge os ocupantes dos cargos de Diretor-Geral dos
Tribunais de Alçada e de Justiça Militar.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 39, § 1 Q e 2g,
assim como a Constituição do Estado em seu art. 32,
asseguram a isonomia de vencimentos para os cargos com
atribuições iguais ou assemelhadas.
A similitude é suficiente para dar direito á isonomia de
vencimentos: cargos de atribuições iguais ou assemelhadas
devem ter vencimentos iguais. Manter o atual escalonamento
levaria, ainda, á conclusão de que os demais cargos de
direção devem ter remuneração diferenciada entre os diversos
tribunais, o que, convenhamos, não é adequado nem, muito
menos, justo.
Por outro lado, a fixação do índice único de 13.9863 para
os três cargos visa a adequar tecnicamente a tabela,
mantendo entre os padrões PJSO1 e DO diferença percentual
próxima á existente entre os padrões PJ502 e PJS01.
A vista disso, a aprovação desta emenda, que preserva a
qualidade técnica da tabela constante no projeto, impõe-se
como medida de justiça.

EMENDA No 21
Dê-se ao art. 6g a seguinte redação:
"Art. 6g - Será computado como período aquisitivo para o

desenvolvimento dos planos de carreira instituídos pela Lei
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flQ 10.593, de 7 de janeiro de 1992, o tempo de serviço
público prestado aos órgãos do Poder Judiciário do Estado,
de acordo com a legislação vigente.".
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Retira-se do texto do artigo a expressão
"exclusivamente", para que o tempo de serviço prestado a
outros órgãos que não o Judiciário estadual também possa ser
computado.

EMENDA No 22
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Serão computadas como de efetivo exercício as

férias-prêmio para fins de aposentadoria e obtenção de
qüinqüênios e trintenário dos servidores do Poder Judiciário
do Estado.
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel.los
Justificação: As férias-prêmio são um direito incorporado

definitivamente aos demais direitos dos servidores públicos
estaduais para fins de gozo ou de conversão em pecúnia. Não
é justo que sejam excluídas para fins de aposentadoria e
obtenção de adicionais e vantagens como os qüinqüênios e os
trintenários dos servidores do Poder Judiciário estadual.
o Poder Executivo já concedeu o beneficio também ao
Tribunal de Contas do Estado, que adotou a mesma
sistemática, concedendo o beneficio a seus servidores.

EMENDA NQ 23
Acrescente-se onde convier:
Art .....- O Poder Judiciário se obriga a pagar os

qüinqüênios e os trintenários corrigidos monetariamente com
base no valor do salário do mês de seu efetivo recebimento
pelos servidores..
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A correção monetária é procedimento constante
na vida financeira nacional. Não é justo, pois, que os
servidores públicos do Poder Judiciário, no momento de
receber direitos e vantagens, fiquem prejudicados e tenham
seus rendimentos defasados em virtude de não sofrerem
correção monetária.

EMENDA NQ 24
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A partir da publicação desta lei, fica

assegurado aos Oficiais de Justiça Avaliadores e aos
Comissários de Menores, em razão da natureza de suas
funções, o direito da percepção do adicional de
periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento)
sobre o padrão de vencimento-base, conforme o previsto no
art. 13 da Lei ng 10.856. de 5 de agosto de 1992.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: A presente emenda tem como objetivo assegurar
aos Oficiais de Justiça Avaliadores e aos Comissários de
Menores o adicional previsto no inciso XXIII do art. 6Q da
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Constituição Federal e no art. 13 da Lei no 10.856, de
5/8/92, tendo em vista que essas categorias, em razão da
natureza de suas funções, estão expostas, permanentemente,
ao risco de vida em cumprimento de diligência de toda
natureza, circunstância que é pública e notória. As
condições de trabalho enfrentadas por essas categorias
justificam, portanto, a aprovação desta emenda.

EMENDA No 25
Mudar os percentuais de pontuação dos itens 1, II e III do
art. 12, mantendo-se a mesma redação do art. 12;
"Art. 12- ...............................................
1 - Pontualidade/assiduidade; 0,4
II - Dedicação/eficiência; 0,4
III - Produtividade/qualidade do trabalho: 0,6".
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A proposta visa a dar aos servidores do Poder
Judiciário o tratamento remuneratório dispensado aos
servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público, no
qual as gratificações similares à Gratificação de Atividade
Judiciária atingem o percentual de 140%. Essa equiparação
afigura-se como medida da mais absoluta justiça, uma vez que
visa a dispensar um tratamento igualitário a todos os
servidores do Poder Judiciário.

EMENDA NQ 25
Incluir 6g no art. 7g, cuja redação está sendo modificada

pelo art. 7Q e itens 1 e II do art. Sg, poderão concorrer os
servidores estáveis ocupantes de cargos efetivos, ficando
dispensada, excepcionalmente, a exigência de posicionamento
no último nível de cada grau de escolaridade nas Comarcas
onde não houver servidor nesta condição.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação; A presente medida tem como objetivo
possibilitar que os servidores com grau superior de
escolaridade que já contem muito tempo de serviço prestado
ao Poder Judiciário e já possuam grande experiência, tenham
condições de atingir os cargos subseqüentes na carreira,
para que esses não fiquem vagos por grande lapso de tempo.
Considera-se que na prática • esses servidores, de fato, já
vão exercer tais cargos, sem perceber a respectiva
remuneração, visto que, no caso da Primeira Instância. os
Escreventes que são classificados na categoria de Oficial de
Apoio Judiciário A executam as tarefas pertinentes aos
cargos de Oficial Judiciário B e de Técnico de Apoio
Judicial. Logicamente, será esse servidor o candidato em
potencial para exercer esse cargo mais elevado na carreira,
preenchidos, naturalmente, os requisitos de escolaridade
exigidos. Estando esses cargos vagos, o lógico é permitir
que o servidor mais capacitado os ocupe definitivamente, em
caráter efetivo, e não precariamente, até percorrer o último
nível, como mencionado nesta lei. Ressalte-se que esse
salutar critério já foi adotado na Lei ng 10.593, de 7/1/92,
que dispõe sobre os planos de carreiras dos servidores do
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Poder Judiciário, conforme inserido no § 5Q do art. 7g,
mudando-se, apenas, o instituto de evolução na carreira de
ascensão funcional, para promoção vertical, nova
nomenclatura constante no projeto de lei em questão.
Como se observa, não se trata de medida Inusitada, mas tão-
somente, de manter-se a sistemática já adotada pelo egrégio
Tribunal de Justiça.
Por medida da mais absoluta justiça e do interesse do
serviço, é imperioso que seja aprovada essa proposta, que,
além de beneficiar os servidores mais antigos, visa à
modernização em busca da prestação jurisdicional pronta e
eficiente.

- EMENDA NO 27
Incluir dispositivo assegurando ao Oficial de Apoio
Judicial A, portador de grau superior de escolaridade,
evoluir na carreira até o cargo de Oficial de Apoio Judicial
B, com a seguinte redação:
"Art .....- Fica assegurado, excepcionalmente, aos atuais

servidores efetivos ocupantes do cargo de Oficial de Apoio
Judicial A, portadores de grau superior de escolaridade em
outras áreas e que contar com pelo menos 5 (cinco) anos de
serviço prestado em Secretaria de Juizo, o direito de
concorrer à promoção vertical, para o cargo de Oficial de
Apoio Judicial B, evoluindo somente até o nível II,
dispensado o posicionamento no último nivel IV.".
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A presente medida visa a estender aos
Oficiais de Apoio Judicial A, os atuais Escreventes, o
direito de concorrer à promoção vertical prevista nesta lei.
Tais servidores possuem grau superior de escolaridade,
sendo, portanto, pessoas capazes e competentes, pois, por
terem cursado uma faculdade, adquiriram conhecimentos gerais
e. por contarem com o exercício de pelo menos cinco anos de
serviços prestados na Secretaria de Juizo, são portadores da
indispensável experiência na área especifica de suas
atribuições, com reflexo altamente benéfico para o serviço
e, conseqüentemente, para a própria prestação jurisdicional.
A proposição visa a beneficiar esses servidores que também
almejam progredir na carreira; sem, contudo, atingir o cargo
mais alto de Técnico de Apoio Judicial (Escrivão).
Esse critério já foi adotado pelo egrégio Tribunal de
Justiça, quando regulamentou a absorção dos servidores da
extinta MinasCaixa que prestavam serviços ao Poder
Judiciário, levando em consideração o grau superior de
escolaridade, consoante diretrizes fixadas na Portaria ng
833/94 da Presidência do Tribunal de Justiça. Dessa forma,
seria observado o principio do tratamento Isonómico que deve
imperar na política de pessoal, valorizando-se os que já
trabalham na Casa. Trata-se, portanto, de proposta de
elevado alcance, que merece ser integralmente aprovada

EMENDA NO 28
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 1
Mudar a redação do inciso II do lg do art. Sg,
condicionando o número de vagas no edital, que passará a
viger com a seguinte redação:
"Art. 5Q - -. .........................

1Q - . . .............
II - do servidor posicionado no nível II do cargo de

Oficial de Apoio Judicial 8 para o padrão inicial de Técnico
de Apoio Judicial, após constada a inexistência de
concursados para nomeação nos moldes da legislação atual
até o número de vagas mencionadas no respectivo edital e no
prazo de validade do concurso..
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1994
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A proposta tem como objetivo corrigir
clamorosa injustiça com os atuais Escreventes (Oficial de
Apoio Judicial), candidatos em potencial à promoção vertical
pelas vagas reservadas para o plano de carreira instituído
pela Lei ng 10.593, de lg/1/92. Esses funcionários aspiram
progredir na carreira, dentro da filosofia da nova

sistemática implantada no projeto, que visa à valorização do
servidor, estimulando o aperfeiçoamento e a busca da
modernidade, que, no entanto, ficariam prejudicados se todos
os cargos vagos fossem preenchidos por concursados, sem
observância do número fixado no edital, visto que somente
daqui, a 30 ou 35 anos ocorreria a vacância. A proposta
original, conseqüentemente, sepultaria as esperanças dos
funcionários da , Casa, que contam com a necessária prática e
a experiência. E de se ressaltar que essa proposta visa a
corrigir a gritante distorção, inclusive com relação à
perenidade do prazo de nomeações, que se deve limitar no
tempo, pois sabidamente o concursado tem expectativa de
direito. De acordo com a conveniência da administração é que
aconteceria a nomeação.

EMENDA NQ 29
Acrescentar o Inciso 1 ao 7g do art. Sg, estabelecendo a
proporcionalidade da percepção da remuneração pela
substituição, com a seguinte redação:
"Art. 5Q - .. ...............

7g - . . ...........................- O servidor que estiver exercendo a substituição
referida neste parágrafo, por período Inferior ao
mencionado, mas superior a 3 (três) anos consecutivos ou
alternados, fará jus a diferença, na proporção de 1/5 (um
quinto) por ano de exercício da substituição, não podendo
ser inferior a 1.095 (mil e noventa e cinco) dias.".
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Este dispositivo tem como finalidade conceder

a proporcionalidade àqueles servidores que exerceram o cargo
por mais de três anos e aos que aguardam poucos meses ou
dias para complementar os cinco anos período de tempo
durante o qual se acostumaram com salários maiores e com um
padrão de vida melhor. No entanto, repentinamente teriam
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reduzidos esses vencimentos quando retornassem aos seus
antigos cargos -
A medida possui elevado alcance social e está em perfeita
consonância com a sistemática adotada pelo parágrafo único
do art l da Lei nQ 9.532, de 30/12/87, e a
proporcionalidade prevista no art. 2Q da mesma lei. Por se
tratar de adoção de tratamento igualitário, deve a presente
emenda ser integralmente aprovada.

EMENDA NQ 30
Incluir dispositivo computando-se o tempo de serviço do

servidor em função pública, estabilizado e que foi efetivado
em concurso público, inserindo o inciso IV no parágrafo
único do art. €Q.
"Art. 6g - - . ..........................................
Parágrafo único - - - ......................................
IV - ocupante de função pública referido no inciso III,

cujo tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário foi
considerado para fins de declaração de sua estabilidade.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Esta medida visa a corrigir gritante

distorção com relação à contagem de tempo adotada no Poder
Judiciário, mediante justificação judicial regularmente
processada, que serve para declaração de estabilidade do
servidor e que, no entanto, não está sendo considerada para
fins de seu posicionamento na carreira. Muitos servidores
nesta situação e com maior tempo de serviço prestado ao
Judiciário estão posicionados em padrões de vencimento
menores do que outros servidores que contam menor tempo de
serviço.
Por elementar principio de justiça, tal desigualdade deve

ser corrigida, o que por si justifica a aprovação da emenda
ora proposta.

EMENDA No 31
Incluir dispositivo para contar tempo de serviço prestado

ao Poder Judiciário, comprovado por documentação para fins
de estabilidade, incluindo o f 2Q ao art €Q, com a seguinte
redação
"Art. 6Q - ...............................................

# 1Q - . . .................................................
- O tempo de serviço prestado exclusivamente ao Poder

Judiciário comprovado por documentação que tenha servido
para declaração de estabilidade, nos termos do art. 19 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será
considerado para fins de posicionamento na carreira.".
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A proposta visa a sistematizar critério para
contagem de tempo de serviço prestado pelos antigos
Auxiliares de Cartório, que, contratados diretamente pelos
Escrivães sem maiores formalidades de contrato de trabalho,
não tinham como comprovar o vinculo empregaticio. Ora, se
esse tempo serviu de base para o servidor ter sua
estabilidade declarada pelo Tribunal de Justiça conforme o
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art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal, que esse tempo seja considerado
para fins de posicionamento na carreira, para que a incúria
do empregador da época não seja motivo de prejuízo para o
funcionário.
A proposta está em consonância com a Instrução Conjunta ng
2/92, de 2/10/91, expedida pelo Tribunal de Justiça, e sua
aprovação constitui um ato da mais absoluta justiça.

EMENDA NQ 32
Muda a redação do art. 13, estabelecendo jornada de
trabalho para os servidores que ocupam cargo Técnico de
Apoio Judicial (Escrivães e Contadores-Tesoureiros) e
suprime o seu parágrafo único:
"Art. 13 - O Técnico de Apoio Judicial fica sujeito á mesma

jornada de trabalho fixada para os demais servidores que não
exercem cargo em comissão, observados os padrões de
vencimentos estabelecidos no Anexo IX desta lei..
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A medida visa a corrigir gritante distorção
contida na redação original, impedindo redução de
vencimentos, proibida pelas Constituições Federal e
Estadual. No projeto, a gratificação de 40% está sendo
incorporada, como também estão as dos demais servidores,
conforme o art. li. Entretanto, apenas a categoria citada
ficaria prejudicada com a redução da Gratificação de
Atividade Judiciária, que, pela sua natureza, é devida
universalmente a todos os servidores do Poder Judiciário.
Estabelecer que a jornada de trabalho seja igualmente

cumprida por todos os outros servidores, considerando que Os
Técnicos de Apoio Judicial executam trabalho demasiadamente
estressante, é dispensar tratamento isonõmico a todos os
servidores da justiça de primeira instância que não exercem
cargo comissionado.
A supressão do parágrafo único afigura-se medida da mais
absoluta justiça, evitando que servidores que exercem
idênticas atribuições e executam a mesma carga horária
percebam remuneração diferenciada o que representaria uma
odiosa discriminação.
E justa e imperiosa a aprovação desta emenda.

EMENDA Ng 33
Acrescente-se onde convier:
.'Art .....- O requisito exigido no parágrafo único do art.
16 da Lei ng 10.593, de 7 de janeiro de 1992, assim como
para as transformações previstas no art. 8g da presente lei,
fica dispensado para servidor graduado em nivel superior de
escolaridade, pertencente aos quadros dos Tribunais de
Justiça, Alçada e Justiça Militar na data da publicação
desta lei.".
Sala das Reuniões, 14 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques
Justificação: A Lei no 10.593, de 1992, restringe o acesso
aos cargos em comissão, de recrutamento limitado, aos
servidores com formação de nivel de 2g grau de escolaridade,
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com a denominação de Supervisor V, que passaram a receber a
denominação de Coordenador rI; posteriormente foram
transformados em Diretor 1 e, em determinados casos, para
corrigir questões de nível hierárquico, em Diretor II (art.
8Q do Projeto de Lei ng 2.016/94).
Diversos fatores, entre os quais a defasagem salarial

observada após esse período, forçaram um esvaziamento dos
quadros dos Tribunais, causando inúmeros transtornos:
servidores experientes, aptos a desenvolver as funções com
eficiência, os quais não tiveram possibilidade de se
graduar, tendo em vista o pequeno intervalo de tempo entre a
publicação da lei e o momento atual, estariam, agora,
impedidos de assumir a posição que, até então, lhes era de
direito. Dessa forma, foram obrigados a conviver com a
realidade de ser supervisionados por principiantes graduados
em nível superior, o que cria um clima de insatisfação,
comprometendo, até mesmo, a qualidade dos serviços prestados
ao público.
Seria, portanto, justa, a fixação de um período de
adaptação para que todos os servidores que se encontram
nessa situação possam concluir a graduação em nível superior
de escolaridade.

EMENDA NQ 34
Suprima-se no 3Q do art. 7g, a expressão "dentro das
respectivas áreas específicas".
Sala das Reuniões, 15 de junho de 1994.
Tarcísio Henriques
Justificação: A proposta da criação do cargo de Oficial
Judiciário 8 visa a incentivar os funcionários que, embora
ocupantes de cargos de nível de 2g grau, tenham concluído ou
venham a concluir curso superior.
Mas, tanto no Tribunal de Justiça quanto no de Alçada, até
então, não existia preocupação, à época da posse, com o
aproveitamento da graduação em nível superior de
funcionários aprovados, para cargos de 2g grau. Se
prevalecesse a redação atual, a existência, em determinados
setores, de pessoas com diversos níveis de formação escolar
exercendo a mesma função daria margem a injustiças,
considerando-se que apenas algumas delas seriam
beneficiadas, as que estivessem "dentro das respectivas
áreas especificas".

EMENDA NQ 35
Dê-se ao lQ do art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17 -.................... ...... ..... . ...... .........
§ lg - Os referidos valores serão revistos de acordo com as
regras adotadas para os servidores do Poder Executivo,
observado o disposto no art. 299 da Constituição do
Estado
Sala das Reuniões, de de 1994.
Agostinho Patrus
Justificação: A redação original do § lg do art. 17 do

Projeto de Lei ng 2.016 guardava similitude com o disposto
no Projeto de Lei ng 1-984, do Poder Executivo, que previa a
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revisão dos valores de vencimento dos servidores a partir de
lo/l/95.
No entanto, durante a tramitação do Projeto de Lei no
1984, foi modificado o dispositivo, fazendo-se a previsão
de reajuste -de acordo com o crescimento da receita de abril
a junho, conforme se lê no art. LQ do citado projeto.
Assim, para que não se cause prejuizo aos servidores do
Poder Judiciário, pretende a emenda alterar a redação do
1g do art. 17, de modo a assegurar-lhes o tratamento
dispensado aos servidores do Poder Executivo.

EMENDA NQ 36
Acrescente-se o seguinte 6 2g ao art. QQ, transformando-se

em lg o seu parágrafo Único:
"Art. 9g - .- ...................
f 2Q - 50% (cinqüenta por cento) dos cargos previstos no
inciso II deste artigo são privativos de servidores
integrantes dos Quadros Especificos de Provimento Efetivo a
que se refere o art. lg.
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1994.
Roberto Carvalho
Justificação: Pretende a emenda estabelecer que o
provimento dos cargos de Assessor Judiciário III seja
privativo de servidores efetivos do Poder Judiciário, como
forma de valorizar a classe, propiciando uma alternativa de
crescimento na carreira.
Convém notar que a disposição guarda absoluta coerência com
o disposto no inciso V do art. 37 da Constituição da
República, segundo o qual "os cargos em comissão e as
funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou
profissional, nos casos e condições previstos em lei"-
No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto

emendas dos Deputados Clêuber Carneiro, Ronaldo

Vasconceilos, Tarcísio Henriques, Agostinho Patrus e
Roberto Carvalho, as quais receberam os ngs 19 a 36.
Em face do disposto no 2g do art. 195 do Regimento
Interno, a Presidência vai devolver o projeto e as emendas á
Comissão de Administração Pública para receberem parecer.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 999/92, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira, que autoriza o Poder
Executivo a criar normas para a doação de órgãos para
transplantes. A Comissão de Saúde e Ação Social 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.) Está aprovado o
Projeto de Lei ng 999/92 na forma do vencido em lg turno.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta, a

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária de hoje á noite, ás 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 290 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE JUNHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng
2.036/94; aprovação - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei nQ 1.660/93; aprovação na forma do vencido em lQ turno
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 20h9min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo 8raz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dílzon Melo - Elisa
Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende
- Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - tvo José
- Jaime Martins - João Marques - Jorge Hannas - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Simão Pedro
Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington
de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro. Iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1g PARTE
Ata

- O Deputado Geraldo Rezende, 2g-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei ngs 2.017/94,do
Governador do Estado, e 999/92, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, em virtude de sua aprovação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem como o
Projeto de Lei nQ 2016/94, do Tribunal de Justiça, que
recebeu emendas em Plenário, tendo sido devolvido à Comissão
de Administração Pública.
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 1
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei nQ 2.036/94, do Governador do Estado, que altera
disposições das Leis ns 11.383, de 4/1/94. e 11.406, de
28/1/94, e dá outras providências. Em discussão, o projeto.
Não há oradores Inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 1.660/93, do
Deputado Célio de Oliveira, que dispõe sobre a construção de
passarela para pedestres em todas as 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 se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO

o Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.181,
QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL DE DIVULGAÇÃO EDUCATIVA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
As quatorze horas do dia primeiro de março de mil novecentos
e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Ibrahim Jacob, Edward Abreu e Geraldo Rezende
(substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por

indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Registra-se a presença do Deputado Hely
Tarquinio. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc".
Deputado Tbrahim Jacob, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente, designar o relator e, se possivel , apreciar
a matéria. A seguir, o Presidente determina a distribuição
das cédulas de votação devidamente rubricadas e convida o
Deputado Geraldo Rezende para atuar como escrutinador.
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos
Presidente e Vice-Presidente os Deputados Ibrahim Jacob e
Edward Abreu, respectivamente O Presidente empossa o Vice-
Presidente, que, por sua vez, no exercicio da Presidência,
dá posse ao Presidente eleito. Neste momento, a Deputada
Maria José Haueisen passa a participar da reunião. O
Deputado tbrahim Jacob agradece a escolha de seu nome e
designa para relator da matéria em pauta o Deputado Edward
Abreu, que emite parecer pela manutenção do veto total à
Proposição de Lei nQ 12.181. Na fase de discussão, a
Deputada Maria José Haueisen manifesta-se contrariamente ao
relator e requer vista do parecer, a qual é concedida pela
Presidência, nos termos do lQ do art. 136 do Regimento
Interno. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
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da ata e convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião a ser realizada dia 2 do corrente, ás 151h30min, na
Sala das Comissões, e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 2 de março de 1994.
Ibrahim Jacob, Presidente - Edward Abreu - Wanderley Ávila

- Maria José Hauelsen.
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e três
de março de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Francisco Ramalho, Bernardo
Rubinger e Simão Pedro Toledo (substituindo os dois últimos,
respectivamente, aos Deputados Cóssimo Freitas e Homero
Duarte, por indicação da Liderança do BRO), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Francisco Ramalho, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Simão Pedro Toledo que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se à 2
parte da reunião, com a discussão e a votação de proposições
que dispensam a apreciação do Plenário. Com a palavra, o
relator, Deputado • Bernardo Rubinger, emite parecer pela
aprovação do Projeto de Lei no 1.706/93 com a Emenda nQ 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Posto
em discussão e votação, é o projeto aprovado. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, em dia e horário já estabelecidos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente - Jorge Hannas - José

Leandro.
ATA DA Ig REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR
DIVIDAS DE TRABALHO NO DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO
VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE MINAS
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze
de junho de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Gilmar Machado, Antõnio
Pinheiro, Ronaldo Vasconcelios, Wilson Pires e Maria Olivia
(substituindo esta ao Deputado Roberto Amaral, por Indicação
da Liderança do PTB), membros da Comissão supracitada. Na
ausência do Presidente, o Deputado Wilson Pires assume a
direção dos trabalhos e, havendo número regimental, solicita
à 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 Roberto Carvalho. A seguir, o Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar requerimentos
apresentados em reunião informal desta Comissão realizada
durante visita à cidade de Montes Claros. Nesta
oportunidade, o Deputado Gilmar Machado apresenta
requerimentos do Deputado Roberto Carvalho, em que pede o
seguinte: 1 - sejam solicitados todos os levantamentos, as
inspeções e os trabalhos desenvolvidos pela Subdelegacia do
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Trabalho, seção de Montes Claros; 2 - sejam solicitadas
imagens geradas e veiculadas pela Rede Globo de Televisão em
programa recente; 3 - sejam convidados para comparecer á
próxima reunião desta Comissão o Procurador-Chefe da
Procuradoria Regional do Trabalho. Sr. Antônio Carlos Penzin
Filho, e representantes da FETAEMG; 4 - seja solicitada
audiência com o Presidente da República, Sr. Itamar Franco,
para reivindicar iniciativas do Executivo Federal visando a
eliminar a ocorrência de trabalho escravo no Estado; 5 -
seja solicitada ao IEF a relação, por município, de todas
as propriedades rurais que exploram a produção de madeira
com fins de carvoejamento nas regiões Norte. Noroeste e
Nordeste do Estado e de seus proprietários; 6 - sejam
convidados a comparecer a reunião desta Comissão o
Presidente da Federação dos Trabalhadores na Indústria
Extrativa de Minas Gerais, Sr. Gabriel de Fátima Santos; a
Coordenadora da Comissão Pastoral da Terra, Sra. Maria das
Graças de Paula; o Delegado Regional do Trabalho de Minas
Gerais e o Subdelegado de Montes Claros, Srs. Marilton
Veloso e Luis Antônio Chaves, respectivamente, e os
Presidentes da Associação Brasileira dos Produtores de
Carvão Vegetal - ABRACAVE - e da FAEMG. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados
por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Roberto Amaral - Raul

Messias - Wilson Pires - Gilmar Machado.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MU NI C IPAI S E REGIONALIZAÇÃO
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de junho
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Baldonedo
Napoleão, Bernardo Rubinger e Raul Messias, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os
trabalhos e esclarece que a reunião destina-se a apreciar a
matéria constante na pauta. 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, passa à distribuição da
matéria. Designa o Deputado Raul Messias para relatar o
Requerimento nQ 5.354/94, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, em que solicita duas camionetes para a AMRI, no
Município de Divinópolis; e os requerimentos do Deputado
Clêuber Carneiro, em que pleiteia o recebimento da
documentação necessária á emancipação dos Distritos de
Caçarema, no Município de Capitão Enélas; São João do Pacui
e São João da Lagoa, no Município de Coração de Jesus;
Japonvar, no Município de Brasilia de Minas, e Cachoeira do
Manteiga, no Município de Buritizeiro; do Deputado Mauro
Lobo, em que postula o recebimento de documentos e a
reabertura do processo de emancipação dos Distritos de
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Juvenilia e Monte Rei, no Município de Manga; do Deputado
Bernardo Rubinger, em que solicita o desarquivamento dos
processos relativos à emancipação dos Distritos de Caatinga
(com sede em Brasilândia), no Município de João Pinheiro;
Varjão, no Município de São Gonçalo do Abaeté; Vila Dom
Bosco e Natalândia, no Município de Bonfinópolis de Minas;
Cabeceira Grande, no Município de Unaí; Divisa Alegre, no
Município de Águas Vermelhas, e Marilândia e Lamounier, no
Município de Itapecerica; e o recebimento da documentação
necessária á emancipação dos Distritos de Pintópolis, no
Município de Urucuia; Divisa Alegre, no Município de Águas
Vermelhas; Cabeceira Grande, no Município de Unai; Vila Dom
Bosco e Natalândia, no Município de Bonfinópolis de Minas;
Varjão, no Município de São Gonçalo do Abaeté; Caatinga (com
sede em Brasilândia), no Município de João Pinheiro, e
Marilândia e Lamounier, no Município de Itapecerica. O
Deputado Baldonedo Napoleão é designado relator do
Requerimento nQ 5.350/94, do Deputado Sebastião Helvécio, em
que solicita a implantação de um pólo industrial no
Município de Além Paraíba; e dos requerimentos do Deputado
Geraldo Santanna, em que pleiteia a instauração do processo
de emancipação do Distrito de Divisa Alegre, cujo território
abrangerá, também, o do Distrito de Itamarati, no Município
de Águas Vermelhas, e a inclusão de documentação no
respectivo processo; do Deputado Ermano Batista, em que
postula o desarquivamento dos processos de emancipação dos
Distritos de Cuparaque e Goiabeira, no Município de
Conselheiro Pena, e Sarzedo, no Município de Ibiritá; do
Deputado Wilson Pires, em que solicita a abertura dos
processos de emancipação dos Distritos de Topázio e Mucuri,
no Município de Teõfilo Otõni; Divisa Alegre, no Município
de Águas vermelhas; Fidelándia, no Município de Ataléia, e
Ponto dos Volantes, no Município de Itinga. Ao Deputado
Bernardo Rubinger são distribuídos o Requerimento tlQ
5.353/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, em que pede
duas motoniveladoras, uma retroescavadeira e um trator de
esteira para a Associação dos Municípios da Microrreglão do
Vale do Itapecerica - AMVI -. no Município de Divinópolis; e
os requerimentos da Deputada Maria José Haueisen, em que
solicita o desarquivamento dó processo de emancipação do
Distrito de Belo Oriente, no Município de Teófilo Otôni; e
do Deputado Baldonedo Napoleão, em que pleiteia o
desarquivamento do processo de emancipação do Distrito de
Santa Cruz de Minas, no Município de Tiradentes; Mercês de
Água Limpa, no Município de São Tiago. e Correia de Almeida,
no Município de Barbacena. O Projeto de Lei nQ 1.569/93 foi
anteriormente distribuído ao Deputado Baldonedo Napoleão. Na
fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o
Deputado Bernardo Rubinger apresenta requerimento no qual
solicita que os documentos constantes nos processos de
emancipação arquivados nesta Casa, especialmente os que
dizem respeito aos serviços públicos de comunicações,
energia elétrica, abastecimento de água, posto de saúde,
escola pública de 1Q grau completo, cemitério, núcleo
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urbano, número de moradas e edifício com capacidade e
condições para funcionamento de Governo Municipal e de
órgãos de segurança, sejam considerados hábeis para instruir
os novos processos que, porventura, venham a ser abertos por
esta Comissão. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. Passa-se á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o

Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer, em lQ turno,
favorável á aprovação do Projeto de Lei nQ 1.569/93 com as
Emendas ngs 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2,
da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por
unanimidade. Em seguida, a Presidência passa â 3a fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas á deliberação conclusiva da Comissão. O Deputado
Raul Messias apresenta pareceres orais favoráveis à
aprovação de todos os requerimentos a ele distribuídos, os
quais, colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados. O Deputado Baldonedo Napoleão apresenta pareceres
orais favoráveis á aprovação de todos os requerimentos que
lhe foram distribuídos, os quais, após a votação, são
aprovados, cada um por sua vez. Também o Deputado Bernardo
Rubinger emite pareceres orais pela aprovação dos
requerimentos que lhe foram distribuídos. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são eles aprovados. Quanto aos
requerimentos do Deputado Geraldo Santanna, em que solicita
a instauração do processo de emancipação do Distrito de
Divisa Alegre, cujo território abrangerá, também, o do
Distrito de Itamarati, no Município de Aguas Vermelhas, e a
Inclusão de documentação no respectivo processo, e do
Deputado Wilson Pires, em que pleiteia a abertura do
processo de emancipação do Distrito de Divisa Alegre, no
Município de Aguas Vermelhas, a Presidência determina que
eles sejam anexados aos requerimentos de mesmo teor que
foram apresentados pelo Deputado Bernardo Rubinger em
reunião anterior. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994-
Simão Pedro Toledo, Presidente - Maria Elvira - Raul

Messias - Péricles Ferreira - Jorge Hannas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI
NQ 2,028194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Em atendimento ao mandamento constitucional contido no art.
68, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Carta Estadual, o Governador do Estado encaminhou a esta
Assembléia Legislativa, por meio da Mensagem ng 476/94, o
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Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 1995, que
recebeu na Casa o flQ 2.028/94.
Publicado no dia 18/5/94, foi o projeto distribuído a
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em
consonância com o que dispõe o art. 160 da Constituição do
Estado e o art. 216 do Regimento Interno da Assembléia
Legislativa.
Em obediência ao rito regimental previsto no 2Q do art.
216 daquele instrumento de procedimentos internos, foi
concedido prazo de 15 dias para apresentação de emendas,
prazo esse posteriormente prorrogado.
Foram recebidas, nesse período, 15 emendas, cuja análise é
parte deste parecer. Além dessas, apresentamos mais 4
emendas e 2 subemendas.

Fundamentação
A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com o plano
plurianual, tem como objetivos específicos estabelecer as
metas e as prioridades da administração pública estadual,
orientar a elaboração da lei orçamentária anual, dispor
sobre a legislação tributária e estabelecer a política de
aplicação das agências financeiras oficiais do Estado.
As emendas apresentadas foram analisadas sob os aspectos
constitucionais federais e estaduais, bem como à luz dos
dispositivos da Lei ng 4.320 (federal), de 17/3/64, que
estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração
e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos municípios e do Distrito Federal.

- Sobre a proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias
Pelo conteúdo da proposta de lei apresentada, observamos a
preocupação do Governo com o controle dos gastos públicos,
orientada pelo principio do equilíbrio fiscal. Há
valorização da peça orçamentária com a previsão de correção
trimestral dos valores monetários consignados no orçamento.
Essa previsão minimiza os efeitos deletérios da inflação
sobre o planejamento do Estado.
Além disso, notamos que a proposta foi elaborada em
consonância com o Plano Plurianual de Ação Governamental em
vigor, revalorizando os instrumentos de planejamento.
No âmbito do PoderExecutivo, foram priorizadas as ações
relativas à saúde, á educação, á ciência. á tecnologia e ao
meio ambiente, à habitação popular e ao saneamento, aos
transportes, à criança e ao adolescente, à segurança
pública, á agricultura, ã pecuária e ao abastecimento, á
assistência social e comunitária, à irrigação e aos recursos
h i dr i cos -
II - Parecer sobre as emendas
II - 1 - Emendas com parecer favorável
A Emenda nQ 1 propõe a inclusão, na lei orçamentária, dos
fundos estaduais em tramitação na Assembléia Legislativa até
o dia 31/8/94
O propósito é de relevante interesse para a administração
pública do Estado A elaboração dos projetos de lei bem como
sua tramitação no Legislativo necessitam prazos mais longos,
de forma que a extensão do prazo até 31 de agosto é
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aconselhável e coerente com a Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o exercício de 1994, que previa

semelhante dispositivo no parágrafo único do seu art. 7Q.
A Emenda nQ 15 propõe a implantação do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI - nas secretarias de
Estado, com terminais na Assembléia Legislativa e no
Tribunal de Contas.
De fato, o acesso às informações sobre a execução

orçamentária do Estado é de fundamental Importância para o
exercício da ação fiscalizadora do Poder Legislativo.
II - 2 - Emendas com parecer pela rejeição
As Emendas ns 2 a 5 pretendem destinar recursos, de forma
prioritária, para a construção de casas populares em
propriedades rurais, para a reforma e a expansão de estradas
vicinais, para a melhoria de atendimento e a expansão dos
serviços oferecidos aos alunos da rede pública de ensino
elementar e para a ampliação dos hospitais pertencentes à
FHEMIG.
De fato, essas são áreas carentes de recursos e necessitam
de especial atenção na elaboração da Lei Orçamentária.
Porém, as emendas não se justificam, em vista do projeto em
questão já conter tal preocupação, em seu art. 27, 1, que
estabelece, entre as prioridades a serem observadas na
elaboração da proposta,as ações relativas á habitação
popular, ao transporte, á educação e á saúde.
A Emenda nQ 7 prevê a recomposição dos vencimentos do
servidor público civil ou militar e do empregado público da
administração direta ou indireta aos níveis de outubro de
1986.
Este relator concorda com o mérito da emenda, que, além de
atender a exigências constitucionais, atende também à
necessidade de que os servidores públicos estaduais possam
melhorar suas condições de vida e melhor servir à população
do nosso Estado.
Salientamos, porém, que o problema tem implicações

profundas. Inicialmente, questionamos a escassez de recursos
que tal procedimento poderia acarretar a outras áreas também
extremamente carentes. Ademais, ressaltamos que, não
obstante se observe a necessidade de que seja cumprido o
dispositivo constitucional mencionado na emenda, é
necessário que se atente também para o disposto no art 3Q
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal, que limita o gasto com pessoal em 65%
da receita corrente.
Dessa forma, urge que se viabilize um significativo aumento

das receitas correntes do Governo Estadual, única maneira
realmente eficaz e definitiva para sanar o problema salarial
do servidor público estadual.
A Emenda ng 8 almeja que, sempre que houver crescimento
real da arrecadação do ICMS, esse incremento seja aplicado
em Investimento no setor da saúde.
O propósito é meritório, porém a Constituição do Estado

veda em seu art 161. IV, a vinculação de receita de imposto
a órgão, fundo ou despesas. Além disso, a preocupação com a
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área de saúde está presente no projeto de lei em análise, ao
prever em seu art. 8, V, que a proposta orçamentária
conterá quadro demonstrativo dos recursos a serem aplicados
em programas de saúde, para efeito de observância do
dispositivo constitucional que determina serem os
investimentos em saúde não inferiores aos destinados a
transporte e sistema viário.
A Emenda flQ 9 pretende estabelecer um prazo máximo de sete

dias úteis para que o Poder Executivo atenda as solicitações
encaminhadas pelo Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa sobre
informações que justifiquem os valores orçados e evidenciem
a ação do Governo.
Entendemos que a Lei de Diretrizes Orçamentárias não é
instrumento adequado para conter esse tipo de dispositivo,
uma vez que sua função é de orientar a elaboração da lei
orçamentária anual, compreendendo as metas e prioridades da
administração pública estadual
Devemos ressaltar que a prerrogativa de solicitar
informações é constitucionalmente atribuida ás comissões,
conforme se pode verificar pela leitura do art. 60, 6 2g,
incisos IV e VI, da Constituição Estadual, que dispõe:
"Art. 60 - ......................
§ 2 - ás comissões, em razão da matéria de sua

competência, cabe:

.IV - convocar, além das autoridades a que se refere oart.
54. outra autoridade estadual para prestar informação sobre
assunto inerente ás suas atribuições, constituindo infração
administrativa a recusa ou o não-atendimento no prazo de
trinta dias;
V- ......................................................
VI - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou

cidadão;!!.

Dessa forma, entendemos que o texto constitucional é
suficientemente enfático na exigência de respostas e no
estabelecimento de prazos.
A Emenda nQ 10 propõe a publicação e a inclusão de
demonstrativo na lei orçamentária dos débitos da
administração direta e indireta, com discriminação dos 200
(duzentos) maiores fornecedores e prestadores de serviços,
explicitando-se os respectivos valores.
Tal emenda não condiz com a orientação central da lei

orçamentária, conforme se pode constatar do § 3Q do art. 157
da Constituição Estadual:
" 3 - A lei orçamentária anual não conterá disposição

estranha á previsão da receita e á fixação da despesa,
ressalvadas a autorização para a abertura de crédito
suplementar e a contratação de operação de crédito, ainda
que por antecipação de receita, nos termos da lei".
A Emenda ng 11 tem por fim destinar recursos para a
realização de assentamentos de trabalhadores rurais sem
terra.
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Não há dúvida de que o propósito da emenda é de relevante
interesse público, porém a RURALMINAS já possui um programa
permanente de coordenação e execução de projetos de
assentamento, para o qual são destinados recursos do Estado,
via dotação orçamentária. Dessa forma, a emenda apresentada
é desnecessária.
A Emenda nQ 12 pretende vedar ao Poder Executivo o
comprometimento de mais de um milésimo do total da receita
prevista no orçamento, inclusive as provenientes de créditos
suplementares, com propaganda e publicidade legal de
qualquer órgão da administração direta e indireta.
Inicialmente, observamos que os gastos com publicidade

costumam ser criticados pela população, muitas vezes

injustamente. Inúmeras são as ações de Governo cuja
publicidade é essencial para o sucesso da operação.
Analisemos, por exemplo, o caso da prevenção de acidentes de
trânsito. Talvez seja uma campanha publicitária muito mais
eficaz do que a contratação de novos funcionários ou a
compra de equipamentos. O mesmo argumento pode ser utilizado
para algumas catástrofes ou epidemias. A imprevisibilidade
desses fatos demonstra a dificuldade de os gastos com
propaganda serem limitados 'a priori'.
A Emenda flQ 13 dá nova redação ao f lg do art. 29, dispondo
que as agências financeiras oficiais priorizarão, nos
empréstimos e nos financiamentos concedidos, tanto o pequeno
e o médio produtor rural, quanto a micro, a pequena e a
média empresas.
Pensamos ser difícil estabelecer tais critérios para as
agências financeiras oficiais, pois cercearíamos a política
de financiamentos. A adoção desses princípios é limitativa e
nem sempre justa, pois, com ela, atendeu-se a alguns casos,
não se atendendo, contudo, a vários Outros.
III - Emendas do relator
O relator apresenta as Emendas ns 16 a 19,
A Emenda nQ 16 visa aprimorar o projeto, suprimindo o
inciso ii do art. SQ, pois "recursos diretamente
arrecadados" é um subgrupo de "recursos vinculados",
conforme classificação da origem de recursos codificada na
lei orçamentária anual de 1994. Dessa forma, esse subgrupo
já está contido no inciso 1 do citado artigo.
A Emenda nQ 17 pretende adequar a redação do 'caput" do
art. 16 do projeto em análise ao disposto no inciso 1 do
3Q do art. 12 da Lei nQ 4.320 (federal), de 17 de março de
1964, que estabelece:
"Art. 12 - ....................
3Q - Consideram-se subvenções, para os efeitos desta lei,

as transferências destinadas a cobrir despesas de custeio
das entidades beneficiadas, distinguindo-se como:

- subvenções sociais, as que se destinem a instituições
públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural,
sem finalidade lucrativa; e
II - subvenções econômicas, as que se destinem a empresas
públicas ou privadas de caráter industrial, comercial,
agrícola ou pastoril".



122

Dessa forma, não podemos deixar de adicionar a área
cultural ás previstas para a concessão de subvenções sociais
e auxilio para despesa de capital Entendemos que o poder
público deve garantir a todos o pleno exercido dos direitos
culturais, incentivando, valorizando e difundindo as
manifestações culturais da comunidade mineira, conforme
preconiza o art. 207 da Constituição Estadual.
A Emenda ng 18 visa a possibilitar ao Poder Executivo a
consignação de recursos para a concessão de auxilio para
despesa de capital destinados às associações microrregionais
de municípios. As associações visam realizar trabalho de
interesse comum, contribuindo assim para a melhoria da
Infra-estrutura da comunidade e promovendo, de forma
integrada, o desenvolvimento social e econômico da população
local
A Emenda nQ 19 propõe a supressão do inciso II do art. 16,
em vista da impossibilidade atual do Tribunal de Contas de
processar, em tempo hábil, as prestações de contas
referentes a celebração de convênios para a concessão de
subvenção social e auxílio para despesa de capital. Essa
impossibilidade é decorrente tanto do atraso com que as
secretarias de Estado enviam as prestações de contas para o
Tribunal, quanto da falta de infra-estrutura adequada de
Pessoal e de informatização das secretarias e do próprio
Tribunal, bem como do enorme volume de processos. Dessa
forma, propomos adequar o projeto em exame á realidade
atual, possibilitando assim o cumprimento da lei e
garantindo o repasse dos recursos às entidades de
assistência social.
Ressaltamos, ainda, que a falta de agilidade do Estado no
processamento das prestações de contas não pode ser fator
prejudicante das entidades no tocante à celebração de
convênios.
Por outro lado, a Lei Complementar ng 33, de 28/6/94, que
dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas, já
estabelece, de melhor forma, as condições necessárias á
liberação de recursos para celebração de convênios que visem
a concessão de subvenção social e auxilio para despesa de
capital, como segue:
"Art. 61 - A liberação de recurso financeiro para a

execução de contrato, convênio, acordo, ajuste e
instrumentos congêneres celebrados com o Estado ou Município
somente poderá ser efetivada se o executor da obrigação
tiver prestado contas da aplicação da quota recebida
anteriormente.

l Q - O Município ou entidade que esteja inadimplente na
execução do instrumento ou da prestação de contas não poderá
firmar qualquer 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;
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II - que foram tomadas as providências para sanar as
irregularidades, inclusive a propositura da ação judicial
pertinente, se for o caso.
§ 3Q - 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.".
IV - Subemendas do relator
A Subemenda ng 1 á Emenda ng 6 propõe maior clareza na
redação do art. 15, de modo a esclarecer o intuito do
dispositivo de vedar a destinação de recursos para atender a
despesas com associação ou sindicato (ou clube) de
servidores somente, de forma que as entidades não voltadas a
servidores públicos, mesmo contando com alguns deles como
filiados, não sofrerão a vedação.
A Subemenda nQ 1 à Emenda ng 14 visa a assegurar recursos
para atender a propostas priorizadas e ás apresentadas pelos
Prefeitos nas audiências públicas, a fim de subsidiar o
planejamento do Estado na elaboração da proposta
orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.028/94; das Emendas ngs 1 e 15; das subemendas que
receberam o ng 1 ás Emendas ns 6 e 14; e das Emendas ngs 16
a 19, propostas por este relator, redigidas a seguir, e pela
rejeição das Emendas ngs 2 a 5 e 7 a 13.

EMENDA NQ 16
Suprima-se o inciso II do art. 5Q, renumerando-se os

demais.
EMENDA Ng 17

Dê-se ao "caput" do art. 16 a seguinte redação:
`Art. 16 - A celebração de convênios para a concessão de

subvenção social e auxilio para despesa de capital é
restrita a entidades sem fins lucrativos, de caráter
assistencial ou cultural, que desenvolvam atividades nas
áreas social, esportiva e cultural, ressalvando-se os
convênios e os contratos firmados com cooperativas ou
associações comunitárias ou de produção, para repasse de
recurso federal ou estadual, observadas as exigências da
legislação em vigor, e está condicionada ã:'.

EMENDA NQ IS
Acrescente-se ao art. 16 o seguinte 2Q, passando-se o

parágrafo único a ser o
"Art. 16 - ......................

- Poderão ser consignados recursos para a celebração
de convênios que visem a concessão de auxilio para despesa
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de capital destinados ás associações microrregionais de
municípios."-

EMENDA NQ 19
Suprima-se o Inciso II do art. 16.

SUBEMENDA No 1 A EMENDA NQ 6
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação:
"Art. 15 - Não poderá ser destinado recurso para atender a

despesa de associação, sindicato ou clube de servidores, ou
entidade congênere, exceto quando utilizado para manutenção
de creche ou escola de atendimento pré-escolar.".

SUBEMENDA No 1 À EMENDA NQ 14
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ._. - Serão consignados recursos para atender a

propostas priorizadas e as apresentadas pelos Prefeitos nas
audiências públicas regionais promovidas pela Assembléia
Legislativa no exercício de 1994, observadas as disposições
desta lei e do Plano Plurianual de Ação Governamental em
vigor-".
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator
- Marcos Helénio (voto contrário) - Roberto Amara].

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.042/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Dilzon Melo, visa
a declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Municipal de Abaeté, com sede no
Município de Abaeté.
Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem a matéria a esta
Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
o referido Conselho é uma entidade civil sem fins
lucrativos, que tem por finalidade congregar pessoas e
órgãos interessados em melhorar as condições socioeconõmicas
do Município de Abaeté. Acreditamos, pois, ser merecedor do
título de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do

Projeto de Lei nQ 2.042/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994
José Leandro. relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.363193

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De Iniciativa do Deputado Gilmar Machado, o Projeto de Lei
nQ 1.363/93 dispõe sobre a criação de área de preservação
permanente na bacia hidrográfica do rio Uberabinha.
A proposição foi aprovada no lQ turno na forma do
Substitutivo nQ 2, apresentado pela Comissão de Meio
Ambiente.
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Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de 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 de Lei flQ 1.363/93, na forma aprovada no 1Q
turno, visa a declarar corno área de preservação permanente
os terrenos que integram a bacia hidrográfica do rio
Uberabinha, nos Municípios de Uberlândia e Uberaba.
Tal iniciativa encontra respaldo na legislação Estadual
vigente, que, por meio da Lei ng 10.561, de 27/12/91,
conhecida como Lei Florestal, e do Decreto 33.944, de
18/9/92, que a regulamenta. define e especifica as
categorias de vegetação caracterizadas como de preservação
permanente, em torno das quais estabelece-se o conceito de
área de preservação permanente, cuja utilização só será
admitida com autorização do poder público.
Estudos promovidos por órgãos técnicos sobre a bacia do rio
Uberabinha, diante da degradação ambiental causada pelas
diversas atividades existentes em seu âmbito, têm apontado a
necessidade de se buscarem meios capazes de proteger e
recuperar as áreas necessárias á sobrevivência daquele
ecossistema, englobando principalmente: todo o campo
hidromórfico, onde estão inseridos os buritis, as matas-
galerias e os murundus; as pequenas manchas de cerrado
próximas aos limites da área hidromórfica; os tufos de mata-
galeria nas áreas mais dessecadas e pequenos trechos de
campos úmidos ocupados por florestamentos.
O projeto de lei, na forma do Substitutivo nQ 2, propõe-se,
com muito acerto, a responder a essa necessidade, o que está
claramente exposto através dos seus objetivos (expressos no
art. 2g) e de suas proibições (art. 3g).

Conclusão
Pelas razões acima aduzidas, somos pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.353/93 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Ronaldo Vasconcellos. Presidente - João Batista, relator -

Gilmar Machado
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI NQ 1.363193
Dispõe sobre a criação de áréa de preservação permanente na
bacia hidrográfica do rio Uberabinha e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Ficam declarados como Área de Preservação
Permanente - APP do Rio Uberabinha - os terrenos que
integram a bacia hidrográfica do rio Uberabinha, nos
Municipios de Uberlândia e Uberaba.
Parágrafo único - Os limites da área de que trata o "caput"
deste artigo são aqueles definidos pelo art. 'lQ do Decreto
ng 33.944, de 18/9/92, que regulamenta a Lei nQ 10.561, de
27/12/91, incluindo-se ainda todo o campo hidromárfico, onde
estão inseridos os buritis, as matas ciliares, as veredas,
os "covoais" e os pequenos núcleos remanescentes da
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cobertura vegetal de cerrado próximos aos limites da área
hidrorriõrfica.
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 hidrológico;
III - resguardar importante feição paisagistica, 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 obstruções de canais e de outras
que descaracterizem os ecossistemas 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 - E 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 referidos no
artigo anterior;
III - instalar unidades industriais de terraplanagem, 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 Uberlândia e de Uberaba, definir as condições
de manejo, fiscalização, supervisão e administração da APP
do Rio Uberabinha.
Art. Sg - O 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.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
P1g 1.752193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Marcos Helénio, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Durval de Barros, com sede no
Município de Ibirité.
Aprovada no lg turno com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, cabe-nos deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no 2Q turno.
Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que
segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
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A Associação Comunitária do Bairro Durval de Barros tem
prestado meritórios serviços á comunidade. Destarte,
ratificamos a opinião exarada por esta Comissão quando da
apreciação da matéria no lQ turno, favorável à declaração de
utilidade pública da entidade mencionada.

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n

1.752/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.

Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
José Leandro, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.752/93

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Durval de Barros, com sede no Município de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Durval de Barros, com sede no

Município de Ibirité.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.827/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Companhia de Santos Reis, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda nQ 1,
compete-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

Pautando suas ações pelo mais alto espirito religioso, a
entidade objeto da proposição em tela desenvolve atividades
de assistência social e de caridade na comunidade de Monte
Alegre de Minas.
Por desempenhar um trabalho altamente comprometido com a

busca do desenvolvimento da comunidade, a referida entidade
merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.827/93 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.827/93

Declara de utilidade pública a Companhia de Santos Reis,
com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Companhia
de Santos Reis, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zg TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.895/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Raul Messias, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Região de Cafemirim, com sede
no Município de Tarumirim.
Aprovada a matéria no lg turno, na forma proposta, compete-
nos deliberar conclusivamente sobre ela no 2g turno.

Fundamentação
A Associação objeto do projeto em questão promove ações em
beneficio dos produtores rurais da região de Tarumirim,
buscando melhorar a qualidade de vida dessa comunidade,
sobretudo no que concerne a saúde, educação, energia
elétrica, transportes e agricultura.
Por desempenhar importante trabalho e levar progresso à
comunidade que representa, a entidade merece o titulo de
utilidade pública que se lhe pretende outorgar.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1-895/94 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.977194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Bonifácio,
visa a declarar de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia de Piedade do Rio Grande.
Aprovada no lg turno com a Emenda ng 1, vem a matéria a
esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva,
conforme disposições regimentais.
Nos termos do § lg do art. 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e è parte
deste parecer.

Fundamentação
A referida entidade não tem fins lucrativos. Tem caráter
assistencial e seu objetivo é a promoção da saúde da
comunidade em que está localizada. Trata-se de importante
centro de referência na região, principalmente no que diz
respeito ao atendimento médico-hospitalar dos menos
favorecidos.
Por seu relevante trabalho e por seus louváveis propósitos,

a mencionada entidade faz jus ao beneficio pleiteado.
Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.977/94, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.

Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.977/94

Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia
de Piedade do Rio Grande, com sede no Município de Piedade
do Rio Grande.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia de Piedade do Rio Grande, com sede no
Municiplo de Piedade do Rio Grande.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zg TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.987194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.987/94, do Deputado Hely Tarquinio,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Patos de Minas, com sede no
Município de Patos de Minas.
Aprovada no lQ turno, na forma proposta, vem a matéria a
esta Comissão para ser objeto de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A referida Associação tem por objetivos congregar seus

associados, representá-los junto ao poder público, prestar-
lhes assistência social e orientá-los juridicamente.
Por seu relevante trabalho e por suas louváveis propostas,

a entidade faz jus ao titulo pleiteado.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.987/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.994/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em
epígrafe declara de utilidade pública a Associação de
Proteção â Maternidade e á Infância de Passos, com sede no
Município de Passos.
Aprovado o projeto no lQ turno, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, em
conformidade com o disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação não tem fins lucrativos e busca
promover campanhas diversas visando à obtenção de recursos
financeiros, a serem aplicados na prestação de serviços de
assistência médica, odontológica e educacional á população
menos favorecida da localidade. A manutenção de creches para
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abrigar crianças de famílias mais carentes constitui,
também, um dos objetivos principais da instituição.
Tendo em vista o cunho social e filantrópico das atividades
desenvolvidas pela mencionada Associação, justificado esta o
mérito da proposição em tela.

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

Lei ng 1.994/94 no 2g turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Jorge Eduardo, relator. -

SUBSTITUTIVO IIQ 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO
Np 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, ficando o
Poder Executivo obrigado a cumprir a disposição
constitucional no tocante á aplicação de 3% da receita
orçamentária corrente liquida em projetos de ciência e
tecnologia, na forma do art. 212 da Constituição Estadual.
Parágrafo único - A diferença entre o valor aplicado e o

valor estabelecido constitucionalmente poderá ser feita
parceladamente até o final do exercício orçamentário de
1995-
Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, de de 1993.
Marcos Helênio
Justificação: Durante o processo de análise das contas do

Governo do Estado de Minas Gerais referentes ao exercido de
1992, a Bancada do PT apresentou substitutivo idêntico a
este ora proposto, como forma de atender às recomendações do
Tribunal de Contas, que em seu parecer denunciava o mesmo
artificio contábil que novamente é utilizado pelo Governo
para não cumprir o disposto no art. 212 da Constituição
Estadual
Esse substitutivo recebeu parecer pela rejeição embasado na

constituição de uma comissão especial destinada a apresentar
proposta para transferência à FAPEMIG de bens imóveis do
Estado, com o objetivo de ressarcir a entidade dos recursos
que lhe são constitucionalmente assegurados e que não foram
repassados em exercícios anteriores.
Argumentou-se, na época, que a medida encaminhada pelo

Governador do Estado apresentava maior viabilidade do que o
proposto no substitutivo, como forma de superar a grave
inconstitucionalidade identificada pelo Tribunal de Contas.
Sabemos hoje que essa comissão especial concluiu seu
trabalho propondo, por meio de um projeto de lei já aprovado
pela Assembléia, mas ainda não sancionado pelo Governador, a
doação de imóveis do Estado para a FAPEMIG, o que, no
entanto, como afirma o Tribunal de Contas, está longe de
solucionar a questão: "Por oportuno, cumpre alertar que a
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doação de imóveis á FAPEMIG (projeto de lei tramitando na
Assembléia Legislativa) não substitui a obrigação do Estado
de repassar recursos, no percentual previsto no art. 212, da

Constituição Estadual.
Como de intuitivo perceber, tal prática em nada beneficiará

o amparo á pesquisa, que, no mundo moderno, e à unanimidade,
reconhece-se como fundamental ao desenvolvimento das nações
e ao bem-estar do seu povo.
Tudo isso leva ao receio de estarmos frente a meros
artifícios para mascarar o descumprimento do dispositivo

constitucional.
Considerando a seriedade da situação, cumpre recomendar
que, no exercido de 1994, faça-se cumprir, devidamente, as
disposições constitucionais, repassando à FAPEMIG, de forma
efetiva, os recursos consignados no orçamento" (conclusões
do parecer do relator, Conselheiro Mauricio Brandi Aleixo).
Compete, portanto, a esta Assembléia exercer o seu papel de
fiscalização e controle, o qual lhe é conferido pelo art. 76
da Constituição Estadual, e exigir o cumprimento do disposto
no art. 212 da Constituição Estadual, sob pena de
responsabilidade do Governador do Estado, como afirmou em
seu relatório o Conselheiro Nilson Gontijo.
Pedimos a aprovação do Substitutivo ng 1 ora proposto, como

única forma de resgatar a legalidade da atual administração
pública, e principalmente por não permitir que recaia sobre
o Poder Legislativo mineiro a pecha de co-responsável pela
sistemática inconstitucionalidade por que tem se pautado a

atual administração pública.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 7 de julho de 1994

ATAS

ATA DA Sela REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE JULHO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - ta PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Oficio nQ 81/94, do Presidente do Tribunal
de Contas - Oficias - Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nQS 2.109 a 2.117/94 - Requerimentos flQ5 5.381 a
5.384/94 - Requerimentos da Comissão de Agropecuária e dos
Deputados Baldonedo Napoleão, Gilmar Machado, Marcos Helênio
e Cóssimo Freitas - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Márcio Miranda e Maria Olivia - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Gilmar Machado, Marcos Helênio e
Bené Guedes - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Baldonedo Napoleão; encaminhamento é Gerência-Geral
de Apoio às Comissões - Requerimentos da Comissão de
Agropecuária e dos Deputados Gilmar Machado, Marcos Helênio
e Cóssimo Freitas; aprovação - 2g Fase: Discussão e votação
de proposições: Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Resolução ng 1.998/94; aprovação; e dos Projetos de Lei ngs
1.051/92 e 1.094/92; aprovação na forma do vencido em lg
turno - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n
1.293/93; aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Resolução ng 2.029/94; encerramento da discussão; discurso
do Deputado Roberto Carvalho; aprovação - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Benê Guedes -
Sebastião Helvéclo - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo
- Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Renato - kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - 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.
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Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a

palavra, o Sr. 2Q-Secretário. para proceder à leitura das
atas das duas reuniões anteriores-

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

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

Correspondência
- O Deputado João Batista, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

NQ 81/94. do Sr. Fued Dib, Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, prestando Informações sobre decisões dessa Corte
relacionadas aos autos que receberam o flQ 99734-0 e
encaminhando cópias das notas taquigrãficas das sessões
realizadas para apreciação do citado processo. (- A Comissão
de Fiscalização Financeira.)
Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação
em exercício, encaminhando expediente com dados sobre
criação de escolas estaduais, implantação do ensino médio _e
extensão de séries ocorridas de 1991 a 1993, com a previsão
de aumento do número de turmas e matriculas.
Da Sra. Ana Luiza Machado Pinheiro, Secretária da Educação

em exercício (2), encaminhando expedientes que informam ser
Escola Estadual do Bairro Planalto o nome oficial do
estabelecimento de ensino localizado no Município de
Presidente Olegário, não existir no referido município
estabelecimento de ensino com o nome de Professora Carmem
Celina Nogueira de Castilho e não existir no Município de
Bueno Brandão estabelecimento denominado Escola Estadual
Livio Beneduzzi. (- Â Comissão de Justiça.)
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia. Secretário de
Recursos Humanos e Administração em exercício (2),
informando, em atenção a solicitações dos Deputados
Agostinho Patrus e Alvaro António relativas aos Projetos de
Lei ngs 2.012 e 2.030/94. respectivamente, que recomendou o
exame e a adoção das providências cabíveis. (- A Comissão de
Constituição e Justiça.)
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Recursos Humanos e Administração em exercicio, acusando o
recebimento da relação de propostas escolhidas como
prioritárias pelos participantes da audiência pública da
macrorreglão do rio Doce.
Do Sr. José Maria Borges, Secretário da Saúde e Gestor do

SIJS-MG, acusando o recebimento da relação das 15 propostas
eleitas como prioritárias pelos participantes da audiência
pública da macrorregião Norte e informando que aquela Pasta
envidará esforços a fim de que os pedidos sejam atendidos em
caráter prioritário.
Do Sr. Alexandre Filho, 1Q-Secretário da Assembléia
Legislativa do Estado do Tocantins, acusando o recebimento
do Oficio ng 1.087/94 e Informando que o referido oficio foi
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lido em sessão plenária daquela Casa do dia 7 de junho do
corrente.
Do Sr. Marcos Pinto de Oliveira, Presidente da Câmara

Municipal de Juiz de Fora, encaminhando a Representação ng
67, do Vereador Eduardo de Freitas, na qual os Vereadores
informam serem favoráveis á aprovação do Projeto de Lei ng
2.036/94 com as alterações, propostas pelos funcionários do
Hospital Dr. João Penido, nos arts. 9Q, 11, 12. (- Anexe-se
ao Projeto de Lei nQ 2.036/94.)
Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS,
encaminhando a relação das comodatárias que se encontram
inadimplentes quanto á devolução dos bens cedidos pela
RURALMINAS a titulo de comodato.
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de

Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando que
já não há interesse, por parte da Prefeitura Municipal de
Estiva, na reversão do imóvel de que trata o Projeto de Lei
nQ 1.698/93. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Dos funcionários das escolas estaduais do Município de
Monte Azul, solicitando que lhes sejam concedidos vale-
transporte e vale-refeição. (- A Comissão de Educação.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.109/94

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Sabinõpolis o imóvel e as instalações que menciona,
destinados a implantar miniindústrïas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Sabinõpolis um imóvel medindo aproximadamente
40.000m2 (quarenta mil metros quadrados), sito na Avenida
São Sebastião, nQ 835, na periferia da cidade, bem como as
instalações nele existentes, matriculado sob o nQ 136 no
livro flQ 2, a fls. 157, do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Sabinópolis.
Parágrafo único - O terreno e as instalações a que se
refere o 'caput" deste artigo destinam-se â implantação de
um minidistrito Industrial.
Art. 2Q - O imóvel e as instalações de que trata o artigo

anterior reverterão ao património do Estado se, no prazo de
5 (cinco) anos a contar da data da publicação desta lei, não
lhes for dada a destinação prevista no parágrafo único do
art. lo.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1994.
Ermano Batista
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Justificação: A doação de que trata este projeto permitirá
ao Município de Sabinópolis realizar o sonho de todo
município: a sua independência financeira.
O minidistrito industrial não é sonho, e sim uma

necessidade, visto que irá propiciar novos empregos,

solucionando problemas sociais e gerando receitas e

impostos.
Somente com a abertura de novas frentes de trabalho será

possível a melhoria da qualidade de vida da população.
Assim, em face do elevado alcance social da iniciativa e
tendo em vista o desejo da comunidade, conto com o apoio dos
meus nobres pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 2.110/94
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Coluna
imóvel que menciona, destinado á implantação de um centro de
atendimento a menores carentes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Coluna terreno com área de 2.000m2 (dois mil
metros quadrados), situado na Rua da Vargem, confrontando-se
pela frente, numa extensão de 40m (quarenta metros) com a
Rua da Vargem; pelo lado direito, numa extensão de Som
(cinquenta metros) com o Beco Público; pelo lado esquerdo e
pelos fundos, com terrenos de Altivo Tavares do Amaral e sua
mulher, matriculado sob o ng 9.546, a fls. 291 do livro n
3-E, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
João Evangelista.
Parágrafo único - O terreno a que se refere o "caput" deste

artigo destina-se à implantação de um centro de atendimento
a menores carentes do município
Art. 2 - O imóvel reverterá ao património do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos a contar da data da publicação desta
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo
único do art. lg.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as dispõsições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de junho de 1994.
Ermano Batista
Justificação: A finalidade estabelecida no parágrafo único
deste projeto dispensaria qualquer justificação para sua
aprovação. A assistência ao menor carente em sua própria
região é muito importante para o estabelecimento de uma
política social de manutenção das pessoas em sua terra a fim
de evitar a migração para os grandes centros, nos quais o
problema da infância abandonada cresce e foge ao controle
das autoridades.
Merecem nossos cumprimentos os poderes constituídos e a
população do Município de Coluna, que entenderam, em boa
hora, que é preciso investir na infância e na juventude
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local para evitar a evasão da mão-de-obra necessária ás
atividades econômicas da região.
Assim, em face do elevado alcance social da medida
proposta, conto com o apoio dos meus nobres pares à
aprovação do projeto apresentado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c O art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.111/94
Regulamenta situação dos servidores de um Poder nomeados

para função em cargo de outro Poder do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l Q - O servidor integrante do quadro de um dos Poderes
do Estado, se já nomeado para cargo em função de confiança
de outro Poder, fica considerado integrante do quadro deste
último, sem perda dos direitos daquele outro, de que é
originário-
Art. 2 - Não haverá necessidade de formalização
burocrática na hipótese do art. lg, ficando automaticamente
considerado em disposição do outro Poder o servidor
mencionado nesta lei.
Art. S - Para efeito de apostilamento e aposentadoria, o
tempo de serviço em qualquer dos Poderes do Estado conta em
favor do servidor, cabendo ao órgão de sua última função
expedir o respectivo titulo, promovendo a formalização
daqueles direitos a sua repartição de origem.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário. Esta lei

entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 1994.
José Bonifácio
Justificação: O projeto acima visa a desburocratizar a

utilização de servidores de um Poder do Estado, nomeado para
cargo de confiança em outro. De acordo com a Constituição,
os servidores dos três Poderes são servidores do Estado e
parcela do poder público, cujos objetivos integram as
finalidades de todos. Dai a necessidade de se extinguirem
pedidos de disponibilidade ou autorizações de um Poder para
uso de servidores em outro.
Quanto ao art. 3g do projeto, é um imperativo da
Constituição, pois a aposentadoria é garantida tendo em
vista o prazo legal que gera o respectivo direito, o mesmo
devendo ocorrer com o apostilamento, que é prerrogativa
semelhante, pois não poderá haver distinção entre os
servidores dos três Poderes, parcelas de um todo que é o
poder público estadual.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2,112/94
Dá a denominação de Escola Estadual Manoel Pereira de

Araújo à Escola Estadual São Judas Tadeu, localizada no
Distrito de Nova Minda, no Municipio de Brasília de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
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Art. lg - A Escola Estadual São Judas Tadeu, localizada no
Distrito de Nova Minda, no Município de Brasilia de Minas,
passa a denominar-se Escola Estadual Manoel Pereira de
Araújo.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.

José Braga
Justificação: Existem pessoas que, em virtude da dedicação

que dispensam às causas públicas, deixam seus nomes gravados
na lembrança daqueles que as conheceram. Em tal categoria se
enquadram pessoas ilustres como Manoel Pereira de Araújo.
Homem do campo, dedicou sua vida ao trabalho pelo
desenvolvimento de seu municipio, sendo o principal fundador
do povoado que originou o Distrito de Nova Minda.
Em reconhecimento à dedicação de seu grande benfeitor, a
comunidade brasilminense prestou-lhe uma homenagem
denominando a escola municipal de Nova Minda de Escola
Municipal Manoel Pereira de Araújo. Entretanto, aquela
unidade escolar foi extinta, tendo sido posteriormente
criada a escola de que trata esta proposição.
Pelas razões acima expostas, a sociedade do município quer
oferecer o nome de Manoel Pereira de Araújo à Escola
Estadual São Judas Tadeu. Espera-se, dessa forma, perpetuar
a memória daquele que é um grande exemplo a ser seguido
pelas novas gerações.
- 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 2.113/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios da
Mlcrorregião da Bacia do Suaçui - AMBAS -, com sede no
Município de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Municípios da Microrregião da Bacia do Suaçui - AMBAS -,
com sede no Municipio de Guanhães.
Art 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1994.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação dos Municípios da Microrregião
da Bacia do Suaçui - AMBAS -, com sede no Município de
Guanhães, na Av. Mílton Campos. 3.118-A2, é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, de duração Indeterminada, que
visa à integração administrativa, econômica e social dos
municípios que a compõem. Além dos objetivos previstos na
Constituição do Estado, respeitada a autonomia municipal, a
AMBAS tem por finalidade ampliar e fortalecer a capacidade
administrativa, econômica e social dos municípios,
prestando-lhes assistência técnica.
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Pelos grandes serviços prestados aos municípios que a
compõem e pela colaboração que presta aos Governos Estadual,
Federal e municipal, a entidade merece ser declarada de
utilidade pública.
Preenchendo a AMBAS todos os requisitos exigidos pela Lei
ng 5.830, de 1971, c/c O art. 178, 5g, incisos 1 e II, do
Regimento Interno, aguardo de meus pares a aprovação deste
projeto.
- 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.

PROJETO DE LEI No 2.114/94
Declara de utilidade pública a Creche Menino Jesus, com

sede no Municipio de Nepomuceno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Mimas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche

Menino Jesus, com sede no Município de Nepomuceno.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

 

Sala das Reuniões, de junho de 1994.
Célio de Oliveira
Justificação: A Creche Menino Jesus tem como finalidade a
assistência social ás famílias carentes, em especial á
criança carente. Para tanto, desenvolve programas de
educação e nutrição A instituição está devidamente
registrada no Cartório do Registro Civil de Nepomuceno e
atende ás demais exigências da Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
contém os requisitos para a declaração de utilidade pública
de entidades.
Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 2.115/94
Declara de utilidade pública o Círculo Psicanalítico de
Minas Gerais - CPMG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Círculo

Psicanalítico de Minas Gerais, 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
Bal donedo Napoleão
Justificação: O Circulo Psicanalítico de Minas Gerais -
CPMG -, fundado há mais de 30 anos, é uma entidade de
caráter cultural e científico sem fins lucrativos que tem
como princípios fundamentais a difusão cultural da
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psicanálise e de ciências afins e a formação de
psicanalistas segundo a orientação do Circulo Brasileiro de
Psicologia Profunda.
Trata-se de entidade que vem prestando relevantes serviços
em prol do desenvolvimento da psicanálise em nosso Estado,
com como na atualização de seus sócios, promovendo

encontros. seminários, debates e divulgando o saber

p51 cana li ti co.
Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres pares à aprovação

desta proposição, que consideramos justa e oportuna.
- 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 2.116194
Declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários
e Moradores da Vila Maria Regina, com sede no Município de
Juat uba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Proprietários e Moradores da Vila Maria Regina, com sede
no Municipio de Juatuba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A Associação dos Proprietários e Moradores da

Vila Maria Regina é urna entidade civil sem fins lucrativos,
que tem por objetivo a prestação de serviços comunitários
aos moradores da Vila Maria Regina, exercendo um trabalho
meritório e dedicado, que é reconhecido por toda a
comunidade.
A entidade atende a todos os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, pois está com seu estatuto
social devidamente registrado em cartório, existe há mais de
dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercido dos cargos que
ocupam.
Em razão de tudo isso é que esperamos 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 NQ 2.117/94
Declara de utilidade pública o Clube do Cavalo Vale do Aço,

com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Clube do
Cavalo Vale do Aço, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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



140

Sala das Reuniões, 30 de junho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O Clube do Cavalo Vale do Aço é uma entidade

civil com personalidade jurídica sem fins lucrativos, sendo
sua diretoria constituída de pessoas idôneas que não
percebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
Fundada em 5/10/93, a entidade vem desempenhando desde
então suas finalidades estatutárias, entre as quais se
destacam a promoção e o incentivo à prática do esporte
hípico em todas as suas modalidades, mediante a realização
de competições, exposições, feiras, leilões, concursos,
cavalgadas, passeatas e outras atividades de caráter
esportivo, cívico, cultural, social e educativo.
- 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.

REQUERIMENTOS
NQ 5.381/94, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
o Prefeito Municipal de Patos de Minas, Sr. Jarbas Cambraia,
e com a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Profa.
Marluce Martins de Oliveira Scher, pela realização do 1
Encontro Regional de Educadores.
Ng 5.382/94. do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando

seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com
o Prefeito Municipal de Arapuá, Sr. Wilson Contijo de
Oliveira, com o Presidente do Sindicato Rural do município,
Sr. Antônio Donizete da Cruz, e com o Vigário, Frei
Salvatori Pane, pela realização da Festa do Padroeiro São
João Batista e da 5a Festa do Peão. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)
Ng 5.383/94, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando

manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José Monteiro
de Castro. (- A Comissão de Administração Pública.)
Ng 5.384/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de
congratulações com a Associação Mineira dos Municípios pelo
seu 25g aniversário. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)
Da Comissão de Agropecuária, solicitando seja atribuido
regime de urgência á tramitação do Projeto de Resolução n
2.074/94.
Do Deputado Saldonedo Napoleão, solicitando seja autorizada

a abertura do processo de emancipação política do Distrito
de São Sebastião da Vitória, no Município de São João de]-
Rei.
Do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n
1.363/93.
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando audiência da

Comissão de Defesa do Consumidor para emitir parecer sobre o
Projeto de Lei ng 2.088/94, de autoria das Comissões de
Saúde e Ação Social e de Agropecuária.
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Do Deputado Cóssimo Freitas, solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nQ
2.092/94.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas â Mesa comunicações dos Deputados

Márcio Miranda e Maria Olivia.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado s - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Sra. Deputada, pessoas presentes nas galerias,
ocupamos esta tribuna, nesta tarde, para manifestar, mais
uma vez, a nossa solidariedade e, mais do que nunca, mostrar
a forma como vem sendo corretamente conduzida a
administração municipal, na cidade de Setim, pela Prefeita
Maria do Carmo, que vem sofrendo um ataque brutal. Mais do
que coerente e séria, ela vem atuando de forma transparente
para que a população toda possa saber, de tato, a verdade
sobre tudo aquilo que está ocorrendo em Betim.
Gostariamos de relacionar alguns fatos e tentar explicar o
que vem ocorrendo ali. No dia 12/5/94. oito Vereadores da
Câmara Municipal de Betim. do P1' e do PDT, entregaram ao seu
Presidente, Sr. Amauri Campos, do P506, pedido de
providências para andamento dos trabalhos referentes aos
serviços internos do Legislativo, e. entre as solicitações,
havia o disciplinamento do uso de veículos por parte dos
Vereadores, a extinção de dez assessorias parlamentares e
cinco assessorias administrativas existentes no quadro da
Presidência, transparência administrativa através da
abertura de documentos para todos os Vereadores. Isso
ocorreu no dia 12 de maio, e nós temos aqui o documento que
foi entregue ao Presidente da Câmara Municipal de Betim. No
dia 13 de maio, a Prefeitura fez repasse de
CR$383.000.000,00 para a Câmara Municipal, relativos aos 5%
previstos, mensalmente, no orçamento municipal. para o
Legislativo. E nós gostaríamos, inclusive, de ressaltar que
o orçamento de Betim é um orçamento participativo, que foi
discutido com toda a população da cidade.
Então, dentro daquilo que foi discutido com a comunidade, a
Prefeita vem cumprindo rigorosamente o que foi definido
durante a discussão do orçamento municipal.
No dia 17 de maio, o Presidente da Câmara solicitou

CR$250.000.000,00 e. em 30 de maio. mais CR$104.000.000,00.
Os dois pedidos foram negados pela Prefeita porque, dentro
do orçamento discutido e votado pela própria Câmara
Municipal, ela só poderia fazer repasse de 5% do orçamento
do município para o Legislativo. Assim, esses pedidos foram
recusados.
Em virtude dessa negação, um grupo de Vereadores, liderado
pelo Presidente da Câmara, pede e começa a analisar a
instauração de uma CPI para investigar supostas
irregularidades na Prefeitura. Essas acusações se baseiam em
um semanário da cidade, um veiculo de noticias chamado "O
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Tempo", de propriedade de um dos adversários da Prefeita
Maria do Carmo.
A partir dai, vemos que se inicia uma disputa naquela
cidade, em que o Presidente da Câmara Municipal e alguns
Vereadores tentam desviar a atenção da população do
verdadeiro motivo da disputa com a Prefeita, que é
exatamente a recusa do repasse dos recursos solicitados. A
Prefeita não abre mão do cumprimento do que foi definido e
votado pelo próprio Legislativo. Se abrisse, estaria fazendo
repasse de verbas que deveriam estar sendo desviadas de
obras.
Diante desse impasse, ontem a população de Betim se

organizou para defender a Prefeita e, ao mesmo tempo, para
exigir transparência por parte do Legislativo. Além disso, a
própria Prefeita Maria do Carmo, o Vice-Prefeito, os
principais ocupantes de cargos de chefia e todos os
Secretários Municipais entregaram á Promotora Pública de
Betim autorização de quebra de sigilo bancário, tanto
pessoal quanto da Prefeitura. E mais: a Prefeita desafia o
Presidente da Câmara Municipal a fazer o mesmo, a quebrar o
sigilo bancário de sua conta pessoal.
Queremos ética, transparência, moralização. E é isso
exatamente o que a Prefeita Maria do Carmo quer. Ela não tem
medo da CPI e vai enfrentá-la juntamente com a mobilização
da população, como já aconteceu ontem. E as mobilizações vão
continuar crescendo em Betim para defender a administração
séria, com ética e transparência da Prefeita Maria do Carmo
e para exigir do Legislativo que ele também se paute por
esse mesmo processo de probidade pública.
Para encerrar, queremos dizer que não adianta vir plantar
notícias na imprensa, como a que foi plantada hoje, na
"Folha de S. Paulo", dizendo que a Câmara Municipal de Betim
prepara uma armação para tentar convocar o nosso candidato á
Presidência da República para depor nessa CPI, tentando
insinuar que ele, Luís Inácio Lula da Silva, teria indicado
pessoas para trabalhar na administração daquela cidade, como
se Maria do Carmo fosse indicar o ministério de Lula.
O Presidente está tentando desviar a atenção da CPI, mas
não vai conseguir. A população se mobiliza para exigir
moralização, nós vamos desmoralizar essa CPI e, em seguida,
vamos exigir que a Promotoria Pública e a Procuradoria do
Estado façam apurações rigorosas com relação à Câmara
Municipal de Betim e ao seu Presidente, que lança calúnias
contra a nossa Prefeita Mas nós continuaremos exercendo o
nosso trabalho em Betim, por intermédio da Prefeita Maria do
Carmo, com seriedade, dedicação e cumprindo o que foi
definido no orçamento participativo.
Gostaríamos, neste pronunciamento, de manifestar, mais uma
vez, a nossa solidariedade e exigir que a CPI investigue
tudo, que os responsáveis sejam punidos e que o Presidente
da Câmara Municipal de Betim abra as suas contas, também. Ai
sim, veremos quem está mentindo e quem está desviando
recursos da cidade de Betim. Muito obrigado.
(* - Sem revisão do orador.)
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos
Hei §n io
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, público presente, companheiros da Caixa
Beneficente da Guarda Clvii, funcionários públicos,
estávamos aguardando um material para falarmos a respeito da
tramitação desse projeto da Caixa Beneficente e a respeito
da CPI. O material não chegou, mas vamos tentar lembrar como
esse projeto está tramitando e quais são os Deputados que
retiraram os seus nomes da CPI para inviabilizá-la.
A história, na verdade, começou quando vários policiais
aposentados da Caixa Beneficente da Guarda Civil - uma
entidade antiga, de 1927 - vieram procurar-nos para falar
das Irregularidades que estavam acontecendo naquela Caixa.
Ela não prestava conta a seus associados e começou a admitir
milhares de associados para ter uma maior arrecadação,
desrespeitando o regimento e desprestigiando os sócios
fundadores da Caixa. Logo depois, começou a acontecer uma
série de denúncias sobre venda de patrimônio, sobre
pagamento de assessores, sobre viúvas recebendo pensões
aquém do salário minimo, etc. Procuramos fazer uma discussão
sem radicalizar. Convidamos, aqui, o Secretário da
Segurança, Sr. José Resende, convidamos o Presidente da
Caixa, Sr. Wanderley Vieira de Andrade, e promovemos vários
debates para que houvesse a prestação de contas daquela
Caixa. Entendemos que a lei que prevê que o Presidente da
Caixa tem que ser indicado pelo Conselho é uma lei muito
antiga e que precisava ser aperfeiçoada. Após discussão com
vários associados e componentes daquela Caixa, apresentamos
um projeto de lei para que fosse alterado o art. 11 da
citada lei para que a Caixa pudesse escolher o seu
Presidente entre os associados, numa assembléia
representativa. Nada mais justo, nada mais democrático, nada
mais condizente com o momento que estamos vivendo, já q ue o
periodo da ditadura passou.
Temos a certeza de que esse é o caminho. Esse projeto,
lamentavelmente, já passou pelas comissões. A Secretaria da
Segurança e a Presidência da Caixa prepararam um
substitutivo e o entregaram ao Deputado Roberto Amaral para
que ele o apresentasse aqui. E um substitutivo pior do que a
famigerada lei que criava a Caixa. Então, por meio de
pressão, de um trabalho organizado, houve a retirada desse
substitutivo. O projeto de lei que nós estamos esperando já
passou pelas comissões, mas está parado na Casa. Estamos
aguardando que esse projeto entre em votação. Nada mais
impede essa votação, porque o Poder Executivo não pode
chegar aqui e dizer o que temos de fazer. Isso ocorreu
quando esse mesmo Executivo pediu que vários Deputados
retirassem suas assinaturas da CPI. Mas, quanto à lei, não é
possível que eles não a coloquem nem em votação. Ela já
passou pelas comissões e, agora, tem que ser colocada em
votação. Nós gostariamos de saber quando isso acontecerá
para que os senhores compareçam aqui e estejam atentos para
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saber quem vai votar a favor e quem vai votar contra. Esse é
um direito de cada associado.
Com relação á CPI, nós conseguimos, por intermédio da
participação dos associados da Caixa, o apoio de 26
Deputados. Aliás, 27 Deputados assinaram o requerimento para
que uma CPI fosse instaurada, embora bastassem 26
assinaturas, ou seja, 1/3 dos Deputados. Essa CPI seria
destinada à apuração de possiveis Irregularidades. Caso tais
irregularidades não existissem, melhor. A Mesa ficou parada,
demorou demais a tomar uma posição, não instaurou essa CPI.
E. quando nós elaboramos uma questão de ordem a respeito
disso, nos foi dada a resposta de que não haveria mais
condições de se constituir uma CPI, porque 11 Deputados
haviam retirado suas assinaturas. E lamentável que isso
ainda ocorra. Autoridades constituídas vêm a esta Casa dizer
o que temos de fazer, como se nós, Deputados, chegássemos à
Secretaria da Segurança dizendo o que é que eles têm de
fazer. Isso não é justo. Esses 11 Deputados têm que explicar
o motivo pelo qual retiraram suas assinaturas.
Estamos muito preocupados com o andamento desse processo e
estamos querendo saber se o Presidente da Casa recebeu o
requerimento solicitando a instalação da CPI e se a Mesa
pode tomar alguma outra medida, além do não-recebimento do
requerimento. Gostaria de saber se é apenas uma questão de
receber ou não receber. Para isso, temos que nos basear no
Regimento Interno. Em caso de sã ter ao seu dispor uma das
duas opções, o Presidente não deverá tomá-las no ato do
recebimento. Nem a Constituição, nem a lei, nem o Regimento
Interno concedem prazo à Presidência. Quer dizer: é receber
ou não receber. Então, depois de passados muitos dias, o
requerimento não foi recebido sob a alegação de que não
havia 26 assinaturas, e sim 25. Nós recolhemos 27
assinaturas. Depois esse número caiu para 25 e depois foram
retiradas 11 assinaturas. Então, estamos preocupados com
essa situação. Essa luta para privilegiar elementos da
cúpula prejudica mais de 3 mil aposentados e viúvas que
recebem e continuam recebendo uma miséria por mês, enquanto
vários assessores não prestam contas do que ganham.
Eu acho que quem não deve não teme. Que essa CPI seja
aberta ou que ela seja Inviabilizada, mas que prestem
contas, mostrando o que está sendo feito para os associados.
Se não vai haver essa CPI, ao menos, que o projeto de lei
seja colocado em votação nesta casa.
Não vou ficar aqui mencionando nomes de Deputados, mas

todos já sabem os nomes dos 11 Deputados. Eles devem prestar
contas aos senhores e esclarecer quem os pressionou: se foi
o Secretário da Segurança ou o Diretor do DETRAN ou o
Governador do Estado. Eles precisam esclarecer quem ordenou
que eles retirassem suas assinaturas. Fico muito preocupado
com essa situação. Lamento muito e espero que vocês
continuem organizados. O projeto de lei está na Casa e tem
de ser votado. Se vai ser aprovado ou não, é questão de
consciência de cada um.
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O que não é possível é fazerem discursos lá fora dizendo
que estão apoiando vocês e, depois, faltarem com a palavra
empenhada a apdsentados e trabalhadores. Essa é a grande
verdade. Precisamos ficar atentos a esses Deputados que dão
tapinhas nas costas, que querem tirar retratos com os
aposentados e depois os traem.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sené Guedes-
0 Deputado Benó Guedes - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
senhores presentes ás galerias, em meio ao entusiasmo
esfuziante que toma conta do nosso povo e absorve quase toda
a atenção dos meios de comunicação de massa e que foi
despertado pela disputa da Copa do Mundo, não podemos deixar
passar despercebido um feito memorável, de alta relevância e
significação para o desporto nacional: a conquista do titulo
de Campeão Mundial de Caratê Júnior pelo menino Rodolfo
Munes Zampari, no dia 21 de maio último, em Nova Iorque, nos
Estados Unidos.
A Copa do Mundo, com efeito, desperta uma atração
irresistivel nas grandes massas populares, como se fosse um
circo de gigantescas proporções exibindo um espetáculo
monumental, no qual estaria em jogo a própria honra
nacional. E o futebol brasileiro fez jus a esse conceito,
pois arrebatou o mais cobiçado galardão mundial em três
ocasiões, consagrando a nossa terra como "Pais do Futebol".
Não obstante essa glória imorredoura dos nossos
futebolistas, nem só de futebol vive o esporte brasileiro.
Temos alcançado títulos consagradores também em outras
modalidades desportivas, fato que tem contribuído, ao longo
do tempo, para elevar o nome de nosso Pais no concerto das
nações.
O esporte está, realmente, entre as mais populares
atividades do homem e é um fenômeno cultural consumado,
servindo inclusive como veículo de integração e

confraternização entre os povos.
Ele surgiu da necessidade inerente ao ser humano de

enfrentar os desafios que colocam em cheque a sua capacidade
física e sua habilidade para vencê-los. Em quase todas as
épocas e lugares do mundo, o homem tem seguido essa
tendência intuitiva de medir sua força e resistência,
enfrentando outros homens, animais ou obstáculos físicos
diversos, visando ao sucesso sob as mais variadas formas:
fama, admiração, medalhas, troféus, dinheiro, "status".
O caminho do sucesso está aberto a todos: se uns vencem e
alcançam o que almejam, não é porque sejam predestinados,
mas porque sempre enfrentaram os desafios com arrojo e
tenacidade. Este é o princípio geral que rege as competições
esportivas.
Ninguém pode distinguir-se em nenhum esporte, sem aceitar
os sacrifícios do calor, do frio, da fome, da sede, do
cansaço. Estão enganados os que julgam que, desfrutando as
comodidades do mundo, é que se conquista uma distinção
honrosa. Não é dormindo e entre sonhos de louros, mas
batalhando, trabalhando, suando que se atinge a perfeição e
se conquista a celebridade.
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Os desportistas de sucesso treinam exaustivamente, gastam
suas energias, lutam, concentram, dão o máximo de si pela
glória de uma medalha.
O caratê é, na origem, uma arte de defesa pessoal, oriunda
de uma doutrina segundo a qual o espirito e o corpo se
encontram em união indissolúvel. O moderno caratê tornou-se
uma arte marcial no Japão e foi dai que se expandiu pelo
mundo, atingindo, inclusive, o Brasil. E uma luta de mãos
vazias executada com rigorosa técnica, exigindo, pois, multo
treino, dedicação e aprimoramento continuo.
Lutar e ganhar tem sido até agora a vida desse prodigioso
garoto, Rodolfo Zampari, de 7 anos apenas. Residente em
Leopoldina, é filho de José Hélio Zampari e Márcia Zampari.
Apesar de sua tenra idade, já conquistou títulos nas
modalidades caratê, tae-Kwon-Do, judô e kickboxing, sendo o
único atleta na América Latina a ser campeão em quatro artes
marciais.
Sua carreira começou aos quatro anos. Hoje é considerado um
fenômeno na prática esportiva, embora, de resto, seja urna
criança como outra qualquer. O esporte, porém, exige muito
dele. Sua rotina de treinamentos começa às 7 horas, e treina
por 2 horas. Gosta de brinquedos, video game e futebol, em
especial, e estuda à tarde, no Colégio Imaculada Conceição.
A noite, treina outra vez.
Seu regime alimentar é rigorosamente controlado por uma
nutricionista. Recebe permanente acompanhamento médico e
técnico.
Apesar da atividade intensa e do sucesso, Rodolfo é um
menino tranqüilo e espontãneo. Tem consciência de que
precisa ter um regime de treinamento intensivo e, para
aprimorar sua arte, viaja periodicamente para o Rio de
Janeiro e São Paulo, onde recebe instruções dos mais
importantes técnicos nacionais.
O titulo de Campeão Mundial de Caratê Júnior foi
conquistado em Nova Iorque, dia 21 de maio, quando Rodolfo
competiu com 760 atletas de 50 países. E ainda neste ano,
ele participará de um torneio na Filadélfia e do Torneio
Pan-Americano doMéxico.
Seu nome deverá ser incluído no livro de recordes mundiais,
o "Guiness Book", como o único atleta infantil com faixa
preta em duas modalidades de artes marciais.
Rodolfo Zampari possui excelente educação e não se deixa
deslumbrar pelo sucesso: brigar na rua e na escola,
simplesmente para mostrar que é forte e valente, não
constitui sedução para ele, que foi educado para ser um
atleta cidadão.
Está, pois, de parabéns Rodolfo Zampari, nosso menino
prodígio, por tudo que, na sua infãncia, que apenas se
inicia, já fez pelo Brasil, por Minas e por nossa
Leopoldina.
Estão de parabéns seus pais pela educação esmerada que

estão proporcionando a seu filho, orgulho de todos nós,
mineiros, pela projeção que sua arte dá ao nosso Estado.
Dentro desses princípios morais e éticos, o nosso herói,



147

 1
naturalmente, crescerá ciente de que é muito bom ser
importante, mas é muito mais importante ser bom.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a 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
Márcio Miranda - falecimento do Sr. Clarismundo Batista
Leite, em Divinópolis; e Maria Olivia - falecimento da Sra.
Luzia Alves Franco, em Lagoa da Prata (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Baldonedo
Napoleão, em que solicita a abertura do processo de
emancipação do Distrito de São Sebastião de Vitória, no
Municipio de São João dei-Rei. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos da
Comissão de Agropecuária, em que solicita regime de urgência
para a tramitação do Projeto de Resolução ng 2.074/94, de
sua autoria; e dos Deputados Gilmar Machado, Marcos Helênio
e Côssimo Freitas, em que solicitam, respectivamente, regime
de urgência para a tramitação do Projeto de Lei flQ 1.363/93,
de sua autoria; seja ouvida a Comissão de Defesa do
Consumidor sobre o Projeto de Lei nQ 2.088/94, das Comissões
de Saúde e Ação Social e de Agropecuária; e regime de
urgência para tramitação do Projeto de Lei nQ 2.092/94.

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

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, em 2Q turno, cada um por sua
vez, o Projeto de Resolução flQ 1.998/94, da Mesa da
Assembléia, que dispõe sobre a conversão em URVs dos
vencimentos do pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências, e os Projetos de Lei
ngs 1.051/92, do Deputado Milton Salles, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Conceição
dos Ouros o imóvel que menciona; 1.094/92. do Deputado Sené
Guedes, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Palma, estes na forma do vencido em lg turno. e
1.293/93, do Deputado João Marques, que dispõe sobre a
utilização de papel reciclado na administração pública
estadual e dá outras providências (- A Comissão de
Redação.).
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Resolução nQ 2.029/94, do Deputado Ronaldo Vasconcel los, que
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dá a denominação de Sala de Imprensa Jornalista Januárlo
Carneiro à sala de imprensa situada no andar SE do Palácio
da Inconfidência. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
da matéria. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Roberto Carvalho,
que dispõe de 5 minutos, tendo em vista que o projeto se
encontra em regime de urgência.
O Deputado Roberto Carvalho - Sra. Presidente, colegas do
Plenário e das galerias, são três os objetivos que me trazem
a esta tribuna. O primeiro deles é parabenizar o nosso
colega Ronaldo Vasconcel los pela feliz iniciativa da honrosa
e justa homenagem ao nosso saudoso Januário Carneiro,
iniciativa esta brilhante como o perfil do citado colega.
Em segundo lugar, como já foi muito bem citado pelo
Deputado Gilmar Machado, gostaria de falar a respeito da
situação de Betim. A Assembléia Legislativa de Minas gasta
2% do orçamento do Estado, aliás, diga-se de passagem, a
nossa Assembléia Legislativa é uma das que menos gastam
entre todas as Casas Legislativas do País, questão que deve
ser destacada, pois a verdade tem que ser dita.
Com relação a Betim, o Deputado Gilmar Machado bem

explicava que a Câmara repassa, de acordo com a lei orgânica
do município, 5%, e os Vereadores queriam um repasse de 7%.
Mas, a exemplo de outras tentativas, temos a certeza de que
a verdade prevalecerá em Betim. Aqui não estamos prestando
solidariedade ao Prefeito de Betim, mesmo porque, nesse
caso, não há necessidade. O que queremos é, tão-somente, que
a verdade se estabeleça e que os abusos não sejam a regra,
como tem ocorrido neste Pais.
Em último lugar, como foi falado pelo Deputado Marcos

Helênlo, de forma sóbria, séria e contundente, não poderia
ser de outra forma, pois é um absurdo a não-instalação da
CPI no caso dos nossos colegas da Caixa Beneficente.
Gostaríamos de nos solidarizar com o trabalho do Deputado

Marcos Helênio á frente da Comissão de Defesa do Consumidor.
Tudo tem sido acompanhado pelos colegas aposentados da
Policia Civil. Trata-se de trabalho sério, e gostaria de
dizer a vocês, aposentados da Policia Civil, que não é a
retirada de assinatura de uma CPI que fará com que vocês e o
Deputado Marcos Helênio encerrem esse trabalho. Vocês têm de
ir até o fim, sempre acompanhados pelo Deputado Marcos
Helênio, A verdade deve ser dita e a justiça será feita.
Caso tenha havido desvios, os responsáveis têm de ser
punidos.
Tenho a certeza de que o Deputado Marcos Helênio e a

Bancada do PT estarão com vocês, exigindo da justiça que os
responsáveis pelo desvio paguem pelo crime que cometeram.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram, (- Pausa.) Aprovado.
A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
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Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas; de amanhã, dia 6.
às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação; e
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 719 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e dois de junho
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro,
Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro, Ivo José, Ermano Batista
e Célia de Oliveira, membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Tarcísio Henriques, Ivo José (substituindo este ao
Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da Liderança do
PT), Ermano Batista e Clêuber Carneiro (substituindo este ao
Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do
PFL), membros da Comissão de Administração Pública; Célio de
Oliveira, Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado
Roberto Amaral, por indicação da Liderança do BRD),
Francisco Ramalho (substituindo o Deputado Baldonedo
Napoleão, por indicação da Liderança do PSDB) e Bonifácio
Mourão, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Tarcísio Henriques, declara abertos os trabalhos e
suspende a reunião até às 15 horas. Reabertos os trabalhos,
o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, registra a
presença dos Deputados Geraldo Rezende, Adelmo Carneiro Leão
(substituindo este ao Deputado Ivo José, por indicação da
Liderança do PT), Ermano Batista e Célio de Oliveira,
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Jorge Eduardo
(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, Agostinho Patrus (substituindo este ao
Deputado Oilzon Melo, por indicação da Liderança do PTB),
Ermano Batista e Geraldo Rezende (substituindo este ao
Deputado Alvaro Antônio, por indicação da Liderança do
BRD), membros da Comissão de Administração Pública; e Célio
de Oliveira, Roberto Amaral, Agostinho Patrus (substituindo
este ao Deputado Baldonedo Napoleão, por indicação da
Liderança do BRD) e José Renato, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Presidente
solicita ao Deputado Roberto Amaral 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 1Q 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. Com a palavra, o
Deputado Ermano Batista, relator da Comissão de Constituição
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e Justiça, emite parecer no qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria com as Emendas ngs 1 a 4. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado
Geraldo Rezende, relator da Comissão de Administração
Pública, emite parecer no qual conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas ns 1 a 4, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 5 a 18, que apresenta. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra,
o Deputado Roberto Amara], relator da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite parecer no
qual conclui pela aprovação da matéria com as Emendas ngs 1
a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, e 5 a 18, da
Comissão de Administração Pública. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994-
Tarcísio Henriques, Presidente - Célio de Oliveira - Márcio

Miranda - Jorge Hannas - Clêuber Carneiro - Wilson Pires -
Márcio Miranda - José Renato - António Júlio - Wanderley
Ávila - rbrahim Jacob.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
!OLÍTICA RURAL
As dez horas e trinta minutos do dia trinta de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Márcio Miranda
(substituindo este ao Deputado Wilson Pires, por indicação
da Liderança do PP) e Jorge Hannas ( substituindo o Deputado
Jaime Martins, por indicação da Liderança do PFL), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência solicita ao
Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da
correspondência enviada pela Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais. A seguir, solicita à
assessoria que analise as questões e providencie as
respostas. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições da Comissão. O Deputado Ajalmar
Silva anuncia a retirada de pauta da Mensagem nQ 476-A, a
ser apreciada na próxima reunião. A seguir, o Presidente
passa à discussão e à 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 nQ 1.793/93, no 2Q turno. Submetido a
discussão e votação, é o projeto aprovado. A Presidência
submete a votação o Requerimento flQ 5.355/94, nos termos da
Deliberação nQ 487/90. da Mesa da Assembléia, o qual é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária a realizar-se no dia
5, terça-feira, às 15 horas, para discutir a Mensagem n
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476-A/94, do Governador do Estado, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Ajalrnar Silva, Presidente - Wilson Pires - Péricles

Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS
DEVOLUTAS A QUE SE REFERE A MENSAGEM NQ 476-A/94

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

Tendo em vista o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, o Governador do Estado remeteu a
este Legislativo, por via da Mensagem nQ 476-A/94, os autos

dos processos administrativos de legitimação de terras
devolutas em zonas rural e urbana, processados pela

RURALMINAS.
De acordo com o referido dispositivo constitucional,
compete privativamente á Assembléia Legislativa aprovar,
previamente, a alienação ou a concessão de terra pública,
ressalvados os casos previstos nos incisos 1 e II do 3g do

art. 247.
Em decorrência da falta de completa normatização regimental
para a tramitação dos processos, a Presidência da Casa,
valendo-se de suas atribuições regimentais, editou a Decisão
Normativa ng 18.
Conforme prescreve tal documento, inicialmente esta
Comissão deve examinar os pressupostos legais da matéria. Os
processos que, a seu julgamento, merecerem aprovação deverão
ser enunciados em projeto de resolução; na hipótese de
parecer contrário à legitimação, o Plenário poderá rever
suas conclusões.

Fundamentação
Preliminarmente, cumpre-nos esclarecer que, no intuito de

agilizar a análise e a conseqüente tramitação dos processos
juntados à mensagem em apreço, este relator entendeu por bem
apresentar não um projeto de resolução, mas tantos quanto
forem necessários à consecução do objetivo.
Assim é que, nesta primeira etapa dos trabalhos, procedemos
à análise somente dos processos de legitimação de terras
situadas em zona rural.
Conquanto o regime jurídico constitucional da alienação e

da concessão de terras públicas vigente em nosso Estado leve
em conta, evidentemente, as normas de pré-ordenamento
contidas na Constituição da República, é de notar que a
Carta mineira explora de forma inovadora o principio de
autonomia que lhe conferiu aquela, no que é pertinente à
matéria.
Com efeito, o constituinte estadual de 1989, ao elencar no

art. 2g os objetivos prioritários do Estado, neles inseriu a
promoção das condições necessárias para a fixação do homem
no campo.
Nesse contexto, afigura-se a prerrogativa de o legislador
estadual exercer o controle sobre a matéria.
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Por um lado, esse controle diz respeito à sua competência
concorrente para a elaboração da legislação regente dos bens
do domínio público, daí resultando o "caput" e f l, 1, do
art. 74 da Carta do Estado, que dá à Assembléia Legislativa
a competência de exercer "a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Estado e das entidades de administração indireta", a qual
abrange "a legalidade, legitimidade, economicidade e
razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante de
despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de
direito ou obrigação"- Esse controle externo contará com o
auxilio do Tribunal de Contas, e, nos termos do art. 75, XV,
da mesma Carta, compete a este "apreciar a legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade de contrato,
comércio, ajuste ou instrumento congênere que envolva
concessão, cessão, doação ou permissão de qualquer natureza,
a titulo oneroso ou gratuito, de responsabilidade do Estado,
por qualquer de seus órgãos ou entidade da administração
indireta".
Por outro lado, à Assembléia Legislativa foi cometida
constitucionalmente, por via do art. 62. XXXIV,
responsabilidade de controle político no tocante à aprovação
prévia de alienação ou concessão de terra pública,
ressalvado o disposto no art. 247, 3.
No exercício dessas competências constitucionais, e

observada a legislação que rege a espécie - Lei ng 550, de
20/12/49; Lei nQ 6-177,  de 14/11/73; Lei nQ 6.705, de
28/11/75; Lei ng 9.681, de 12/10/88; Lei nQ 11.020, de
8/1/93, regulamentada pelo Decreto nQ 34.801, de 28/6/93, e
alterada pela Lei no 11.401, de 14/1/94; e inciso II da
Decisão Normativa nQ 18, emanada da Presidência desta Casa
-, este relator identificou processos que não encontraram
óbice de natureza formal ou material no Anexo único do
projeto de resolução que aprova as alienações, formalizado
no final deste parecer.

Conclusão
Opinamos pela legitimação das terras devolutas

especificadas no projeto de resolijção que se segue.
PROJETO DE RESOLUÇAO No /94

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. 1Q - 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. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 5 de junho de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Wilson Pires, relator -
Péricles Ferreira.
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- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo!! do dia 7/7/94.)
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.255/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Genaro, o Projeto de Lei nQ
1.255/93 autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Municipio de Araguari.
Publicado no Diário do Legislativo" de 12/3/93, foi o
projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade-
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior,
passamos a fundamentá-lo na forma seguinte.

Fundamentação
Por meio da doação de que trata a proposição em exame,

pretende a Prefeitura do Município de Araguari reaver imóvel
por ela doado ao Estado em 20/6/78, sem cláusula de reversão
e destinado à construção de um centro social urbano.
Diante da omissão do Estado, que até esta data não deu ao
imóvel a destinação prevista quando da doação, pretende a
Prefeitura Municipal de Araguari vê-lo reintegrado ao seu
patrimônio, mediante a aprovação da proposição em tela, para
nele construir o referido centro social.
Doação é uma das formas de alienação e, como tal, além da

autorização legislativa a que se refere a Carta mineira, em
seus arts. 18 e 61, XV, deve estar subordinada á existência
de interesse público, consoante legislação que disciplina a
matéria.
Essa é a determinação contida no art. 17 da Lei nQ 8.883,
de 8/6/94, que altera dispositivos da Lei nQ 8.666, de
21/6/93, que, por seu turno, dispõe sobre alienações e
contratos da administração pública, conforme se verifica da
sua transcrição a seguir:
"Art. 17 - A alienação de bens da administração pública,

subordinada à existência de interesse público devidamente
justificado, será precedida de avaliação e obedecerá ás
seguintes normas".
Entretanto, verifica-se, por intermédio do memorando
anexado ao processo, oriundo da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração, que, não obstante a relevância das
razões que determinam a iniciativa, não pode o Estado dispor
do imóvel, uma vez que nele se encontra instalada a cadeia
pública do municipio relvindicante.
Uma vez afetado o imóvel, não há interesse público que

justifique a sua doação, prevalecendo, neste caso, a vontade
do Estado em manter-se na propriedade do imóvel, cuja
utilidade, não se pode negar, atende aos mais altos
interesses da comunidade, pois diz respeito á segurança
pública.

Conclusão
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Pela razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,
pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei flQ 1.255/93.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Ermano Batista -
Gilmar Machado.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.353/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.353/93, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, visa a declarar de utilidade pública a
Associação Mineira de Estudo e Controle de Infecções
Hospitalares - AMECIH -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 29/4/93. vem o projeto a esta Comissão para
exame quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.

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

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.353/93.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antõnio Pinheiro, relator -
Geraldo Rezende - Célio de oliveira.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.754193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Tarcísio
Henriques, tem como objetivo dar nova denominação ao próprio
público onde funciona a Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais.
Publicada em 29/10/93, foi a matéria distribuída a esta
Comissão, para receber parecer preliminar acerca da
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o arU 103, V, "a', do Regimento Interno
Cumprida a diligência solicitada á Secretaria de Recursos
Humanos e Administração, passamos à fundamentação da
matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em tela dá nova denominação ao prédio onde
funciona a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais,
imóvel este que pertence ao património estadual.
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Da análise da proposição em epigrafe infere-se que tanto no
que se refere à iniciativa do parlamentar quanto ao seu
conteúdo há compatibilidade entre o projeto e o texto
constitucional vigente (art. 25 da Constituição Federal e
art. 61, XIV, da Constituição Estadual).
Cumpre ressaltar, ainda, que o projeto de lei em estudo

está consoante com as regras previstas pela Lei ng 5378, de
31/12/69, alterada pela Lei ng 7.621, de 13/12/79, que
disciplina a denominação de estabelecimentos, instituições e
próprios do Estado de Minas Gerais.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade ë pela legalidade do Projeto de Lei n
1.754/94.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende - Gilmar Machado.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.857/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helénio, o Projeto de Lei ng
1.857/93 dispõe sobre a inscrição em concurso público para o
ingresso na administração pública estadual.
Publicada em 18/12/93, a proposição foi distribuida a esta
Comissão para receber parecer Quanto aos as pectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, rios termos
do art. 195, c/c O art. 103, V, "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
Por disposição constitucional, a investidura em cargo ou
emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargos em comissão.
Acertadamente, absteve-se o legislador constituinte de
estabelecer forma ou procedimento para os concursos
públicos, não havendo também a previsão de lei complementar
ou ordinária para a disciplina da matéria.
E que qualquer norma legal acerca do assunto haveria de ser
de suma generalidade, pois o órgão interessado na admissão
de pessoal e, conseqüentemente, promotor do concurso, é
livre para estabelecer as bases deste e os critérios de
julgamento, desde que tais dados constem no edital e não
privilegiem alguns candidatos em detrimento de outros.
O projeto de lei em epígrafe pretende dispor sobre a
inscrição em concursos públicos, estabelecendo que no ato de
inscrição somente poderá ser exigida a cédula de identidade
e uma declaração do candidato de que possui os demais
documentos requeridos. Fixa, ainda, que, havendo exigência
de apresentação de titulos, estes serão entregues em uma só
via, prevendo também o projeto a possibilidade de Inscrição
por via postal.
O art. 2g da proposição contém disposições relativas à
cobrança de taxas, determinando também a ise nção destas para
candidatos comprovadamente pobres.
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Não cabe, a nosso ver, ao legislador descer a tais
pormenores, urna vez que, conforme demonstrado, foram eles
deixados à discricionariedade da administração Interessada
no provimento dos cargos, a quem caberá buscar, em cada
caso, a forma de melhor atendimento ao interesse público.
Ressalte-se ainda que, segundo o disposto no art. 66, III,
'c', da Constituição do Estado, por se tratar de matéria que
diz respeito ao regime jurídico único dos servidores do
Estado, a iniciativa da matéria é privativa do Governador do
Estado.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
ng 1.857/93
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Gilmar Machado (voto contrário) - Geraldo Rezende - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.024194

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

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Redentor
Esporte Clube, com sede no Município de Selo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela sua juridicldade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Redentor Esporte Clube, fundado em 1977, é uma sociedade
civil sem fins lucrativos cujo objetivo é a difusão do
esporte amador, em especial do futebol. Ademais, conforme
estabelece o seu estatuto, no caso de dissolução da
sociedade, seus bens reverterão em benefício das obras
assistenciais da comunidade local
Isso posto, julgamos oportuna a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos péla aprovação do Projeto de Lei
ng 2.024/94, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.026194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Roberto
Carvalho e pretende criar o Programa Mineiro de Incentivo ao
Folclore e ao Artesanato - PRÓ-ARTE.
Publicado em 14/5/94, veio o projeto a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, que emitimos nos termos
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do disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, "a" do

Regimento Interno.
Fundamentação

A instituição de programas que visam a implementar o
desenvolvimento de setores da economia mineira, tal como
ocorre com o projeto em tela, é atividade própria desta
Assembléia Legislativa, conforme veremos a seguir.
A Carta da República inclui, em seu art. 24. 1, o direito
econômico entre as matérias de competência legislativa
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.
O projeto ora em discussão, consoante o mandamento
constitucional, visa exatamente a traçar as diretrizes
relativas ao desenvolvimento das atividades ligadas ao
folclore e ao artesanato e objetiva não apenas o
aperfeiçoamento dos produtos, como também o incentivo à sua
produção, à sua divulgação e à melhoria de sua qualidade,
com reflexos positivos para a economia do Estado.
A Assembléia Legislativa utiliza da prerrogativa que lhe é
conferida pelo disposto no art. 61, "caput", da Carta
mineira para dispor sobre o tema, ao estabelecer uma
política de atuação do Poder Executivo, que, regulamentando
a matéria, conforme preconiza o art. 4Q da proposição,
deverá indicar os órgãos e as entidades que atuarão em favor
do desenvolvimento dessa atividade, bastante significativa
no quadro da economia mineira.
Por outro lado, a proposta não se insere entre aquelas cuja
iniciativa no processo legislativo é própria do Governador
do Estado, relacionadas no art. 66, III, da Constituição
mineira.
Não verificamos, pois, nenhum óbice à tramitação do

projeto.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridididade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.026/94.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Gilmar Machado - Antônio Pinheiro - Ermano Batista.

PARECER PARA O iQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.058/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

o projeto de lei em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcel los,
objetiva declarar de utilidade pública o Hospital Divinense,
localizado no Município de Divino.
Publicado em 9/6/94, 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
O Hospital Divinense, fundado em 1980, é uma sociedade
civil sem fins lucrativos com a finalidade de prestar
assistência médico-cirúrgica aos indigentes, bem como à
população local
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Pela documentação apresentada, constatamos que a entidade
atende ás exigências da Lei flQ 5.830, de 6/12/71, que contém
os requisitos para a declaração de utilidade pública de
entidades.
Dessa forma, não encontramos óbices à tramitação da

matéria.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.058/94 na forma redigida.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

P1Q 2.059/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei ng 2.059/94 visa a declarar de utilidade pública a
Associação Serra Esporte Clube Social, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Apôs sua publicação em 9/6/94, vem a matéria a esta
Comissão para exame 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 entidade objeto da proposição em tela, conforme análise
da documentação anexada ao processo, está em pleno
funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade
jurídica, e seus diretores são pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelos serviços prestados.
Não há óbice, portanto, á normal tramitação da matéria em

apreço.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.059/94.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.051/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,

objetiva declarar de utilidade pública a Casa da Amizade das
Senhoras dos Rotarianos, com sede no Município de Ponte
Nova.
Publicada em 9/6/94, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, consoante os termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, 'a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos, em vista da

documentação apresentada, preenche todos os requisitos
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 1
estabelecidos pela Lei nQ 5.830. de 6/12/71, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública de entidades.
Não há, portanto, óbice à normal tramitação do projeto
nesta Casa Legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ

2.061/94.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1994-
Antônio Júlio. Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.070194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Deautoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o projeto de
lei ora analisado pretende declarar de utilidade pública o
Clube de Mães do Bairro Santa Tereza, com sede no Municipio
de Ponte Nova.
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
O Clube de Mães do Bairro Santa Tereza é uma sociedade
civil com personalidade juridica que tem por objetivo
contribuir para a educação das mães, incentivando-as a
participar no processo de desenvolvimento de sua comunidade.
Pela documentação apresentada, verificamos que a entidade

em apreço obedece às exigências da Lei nQ 5.830. de 6/12/71,
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de
entidades, e ao disposto no art. 178, So. do Regimento
Interno.

Conclusão
Ante o exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.070/94.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Gilmar Machado - Antônio Pinheiro - Ermano Batista - Geraldo
Rezende.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.873194

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.873/94. do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, visa à criação de áreas de proteção ambiental na
bacia hidrográfica dó rio Itapecerica.
Publicada em 25/2/94, foi a matéria distribuida. nos termos
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua legalidade, juridicidade e
constitucionalidade, apresentando-lhe as Emendas ngs 1 a 3.
Cabe, agora, a esta Comissão examinar a matéria quanto ao

mérito.
Fundamentação
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O projeto de lei em tela está voltado precipuarnente para a
proteção de lagoas marginais ligadas ao regime hidrológico
do rio Itapecerica.
A despeito de seu nobre objetivo, a iniciativa merece
algumas considerações quanto ao mérito.
O projeto, na forma em que se apresenta, mantém semelhança
com um outro, de tramitação recente nesta Casa, que dispunha
sobre a proteção das lagoas marginais situadas ao longo do
rio São Francisco e de seus afluentes, declarando-as como
áreas de proteção ambienta]- Nesse sentido, é de notar que
tanto os objetivos quanto as proibições expressas no corpo
da proposição em exame são idênticos aos constantes naquele
projeto.
Esses objetivos têm como base a proteção aos ecossistemas

das lagoas marginais, que, principalmente em se tratando do
rio São Francisco, têm sido descaracterizadas por ações
diversas, inclusive por terraplenagem, aterros ou obstrução
dos seus respectivos canais de contato com o rio.
Rios como o São Francisco e o Doce, de inúmeros afluentes,

com grandes bacias hidrográficas, justificariam um projeto
como este.
Considerando, porém, que afluentes da alta bacia, com

cursos geralmente encaixados e com baixo volume hídrico, não
propiciam a formação dessas depressões geomorfolõgicas
características, não é recomendável a edição de lei que
verse especificamente sobre o assunto sem que antes se
proceda a um levantamento acurado das circunstâncias locais,
o número e a necessidade de proteção ambiental na forma
proposta.
O que seria plenamente adequado para os grandes rios, nesse

caso se tornaria sem efeito pela ausência das circunstâncias
que justifiquem a pretendida proteção
Esse é, provavelmente, o caso do curso de água objeto da
proposição em destaque, o que, por si sã, levanta objeções á
matéria. A não-apresentação de estudos que comprovem a
ocorrência dessas lagoas não dá respaldo a que esta Comissão
se posicione favoravelmente ao projeto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela rejeição do Projeto de
Lei nQ 1-873/94 e das Emendas ns 1 a 3, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das comissões, 6 de julho de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José, relator -

Maria Elvira.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ilç 1.012/92
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
do Deputado José Militão, tem por
de utilidade pública a Associação
Coelho, com sede no Município de

Comissão de Educação,

o projeto em exame,
finalidade declarar
Filantrópica Anfríslo
Porteirinha.
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Aprovada a proposição no 1Q turno, sem emenda, vem a
matéria a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação

conclusiva.
Fundamentação

A entidade objeto do projeto em apreço realiza trabalho de
grande alcance social junto á comunidade, notadamente no que
diz respeito á assistência social ás pessoas carentes.
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de sua

utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.012/92 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.877/94

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

De autoria do Deputado José Leandro, o projeto de lei em
tela tem por escopo declarar de utilidade pública o Centro
Espirita Cabocla Jurema, com sede no Municipio de
Conselheiro Lafaiete.
Aprovada a proposição no lQ turno, na forma proposta,
compete-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno.

Fundamentação
A entidade vem cumprindo fielmente, desde 1986, os
objetivos propostos em seu estatuto, quais sejam a difusão
da doutrina espirita e a prática da caridade, promovendo a
distribuição de alimentos e cestas básicas para a população
carente da comunidade.
Julgamos, então, oportuna a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 1.877/94, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1994.
Ambróslo Pinto, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.943194

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

A proposição em exame, do Deputado Ajalmar Silva, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Academia de Letras
e Artes de Araguari, com sede no Município de Araguari.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda nQ 1, vem _a
matéria a esta Comissão para o 2g turno de deliberação
conclusiva.
Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste

parecer.
Fundamentação

Fundada há mais de 25 anos, a entidade objeto da proposição
em tela desenvolve um trabalho de grande repercussão na
comunidade em que se situa, em especial na difusão da
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cultura e das artes mineiras. Ademais, a instituição mantém
convênios com o poder público e com particulares para a
execução de programas culturais e artisticos.
Dessa forma, ratificamos o nosso posicionamento quanto à

matéria, no lQ turno.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.943/94 na forma do vencido no lo turno.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

Redação do Vencido flO lo Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.943194

Declara de utilidade pública a Academia de Letras e Artes
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 Academia de
Letras e Artes de Araguari, com sede no Municipio de
Araguari
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.944/94

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Grupo de Jovens Unidos de Vila Oemge da Chácara Santo
Antônio, com sede no Municipio de Betim.
Aprovado o projeto no lg turno, na forma original cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Considerando o caráter comunitário das atividades
culturais, esportivas e de lazer desenvolvidas pela
entidade, ratificamos o parecer anteriormente emitido por
esta Comissão, que opinou favoravelmente à declaração de
utilidade pública do Grupo de Jovens Unidos de Vila Bemge da
Chácara Santo Antônio.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.944/94, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO 00 PROJETO DE LEI
Plg 1.995194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epígrafe autoriza a doação de imóvel de propriedade do
Estado ao Municipio de Piedade do Rio Grande.
Aprovada no lQ turno, volta a matéria a esta Comissão a fim

de ser examinada para o 2g turno.
Fundamentação
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Conforme já tivemos oportunidade de nos manifestar, a
matéria não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, à sua aprovação. O projeto visa a autorizar a
doação de imóvel de propriedade do Estado ao Municipio de
Piedade do Rio Grande, e tal transação não ocasiona
repercussão no orçamento estadual
O terreno, que antes abrigava uma escola estadual, tornou-
se ocioso com a transferência dessa para outro local
Justifica-se, portanto, seja ele aproveitado para a
construção de uma quadra poliesportiva, que beneficiará a
comunidade do município. Assim sendo, o projeto em tela
merece prosperar nesta Casa.

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

ng 1.995/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato. relator - João
Marques - Marcos Helénlo - Roberto Amara]-

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.997194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em
epigrafe altera a redação do inciso II do art. lg da Lei ng
10.759, de 1992, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Municiplo de Viçosa e á Fundação Marianense de
Educação.
Aprovada no lg turno, volta a matéria a esta Comissão a fim
de ser examinada para o 2Q turno.

Fundamentação
Conforme já tivemos oportunidade de manisfestar, a matéria
em exame não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, à sua aprovação.
O projeto contém dispositivo legal que substitui a
expressão "estaca 2" por "estaca 12", corrige o memorial
descritivo do imóvel objeto da doação e viabiliza a
lavratura da escritura de rerratificação, bem como a do
registro do referido bem.
Tal medida, que busca atender ás exigências legais, não
provoca nenhum impacto no orçamento.
Assim sendo, o projeto em tela merece prosperar nesta Casa.

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

ng 1.997/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
João Marques - José Renato - Marcos Helênio.

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO NQ 2.100194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria desta Comissão, o projeto em apreço aprova as
contas do Governo do Estado referentes ao exercício de 1993.
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Enviada por meio da Mensagem flQ 465/94, foi a referida
prestação de contas recebida em 25/4/94 e publicada em
27/4/94.
Nos termos do art. 76, inciso 1, da Constituição do Estado,
o Tribuna) de Contas apreciou a matéria e emitiu parecer
prévio favorável à 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.
Em seguida, esta Comissão opinou pela aprovação das contas

do Governo, nos termos do projeto de resolução em epígrafe.
Publicado o projeto de resolução, abriu-se, de acordo com o
disposto no § lo do art. 230 do Regimento Interno, prazo
para apresentação de emendas. Nesse interregno, foi proposto
o Substitutivo nQ 1 pelo Deputado Marcos Helênlo. Assim, nos
termos do f 2g do supracitado artigo, volta o processo a
esta Comissão para que seja emitido parecer sobre o
substitutivo.

Fundamentação
O substitutivo em apreço estabelece que as referidas contas
do Governo ficam aprovadas, porém obriga o cumprimento do
disposto no art. 212 da Constituição do Estado, q ue trata da
aplicação de 3% da receita em ciência e tecnologia, podendo
o valor não aplicado sê-]o de forma parcelada até 1995
Na justificação do substitutivo, o autor alega a utilização

de artificio contábil para a não-atribuição de recursos à
FÂPEMIG, que seria o registro de valores em Restos a Pagar.
Entendemos, todavia, que esse lançamento é adequado, pois os
recursos estão, assim, definidos e deverão ser,
oportunamente, repassados àquela fundação, o que deve ser
objeto de acompanhamento desta Casa, juntamente com o
Tribunal de Contas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo

ng 1 ao Projeto de Resolução nQ 2.100/94.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Baldonedo Napoleão - Marcos Helênio (voto contrário).
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 1
Belo Horizonte, sexta-feira, 8 de julho de 1994

ATAS

ATA DA 2919 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE JULHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lg turno, dos Projetos de Lei nos
1.995 e 1.997/94; aprovação - Discussão, em 2Q turno, do

Projeto de Lei nQ 1.352/93; aprovação - Discussão, em 2Q
turno, do Projeto de Lei nQ 1576/93; aprovação na forma do
vencido em lg turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h10min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - kemil
Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José
Hauelsen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amara] - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretárlo, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE
Ata

- O Deputado Roberto Carvalho, 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
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A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os Projetos de Lei nos 1.051 e 1.094/92 e
1.293/93 e os Projetos de Resolução ns 1.998 e 2.029/94, em
virtude de sua aprovação na reunião ordinária realizada
hoje, à tarde; informa, ainda, que também fez retirar da
pauta da reunião o Projeto de Lei Complementar nQ 27/93 e o
Projeto de Lei nQ 2.016/94 por não estarem em condições de
apreciação.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, submetidos a discussão e votação, na forma
regimental, são aprovados, cada um por sua vez, em lQ turno,
os Projetos de Lei nos 1.995/94, do Governador do Estado,
que autoriza a doação de imóvel de propriedade do Estado ao
Municipio de Piedade do Rio Grande; e 1.997/94, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
Imóvel ao Município de Viçosa e á Fundação Marianense de
Educação (A Comissão de Fiscalização Financeira.); e, em 2
turno, os Projetos de Lei ns 1.352/93, do Deputado Jaime
Martins, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Perdigão terreno urbano destinado à construção de casas
populares, de posto de saúde e de área de lazer; e 1.576/93.
do Deputado João Batista, que institui o cadastro de
fornecedores de produtos e serviços a que se refere o art.
44 da Lei no 8.078, de 11/9/90, este na forma do vencido em
1Q turno (A Comissão de Redação.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para
as extraordinárias de amanhã, dia 6, às 9 horas e às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária, também de amanhã, às 14 horas . com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 109a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e oito de junho
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Ivo José, Ermano
Batista e Agostinho Patrus (substituindo este ao Deputado
Célio de Oliveira, por indicação da Bancada do BRD), membros
da supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Agostinho Patrus que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
distribui o Oficio nQ 561/94 ao Deputado Geraldo Rezende,
para que este emita parecer sobre a matéria. Passa-se à 2a
parte da reunião com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Continua em discussão o Oficio nQ 653/93, em que se solicita
licença para instauração de processo criminal contra o ex-
Deputado Guálter Monteiro e do qual, em reunião anterior, o
Deputado Ivo José solicitou vista. Fazem uso da palavra os



;;;fl

Deputados Ivo José e Emano Batista. Mediante a apresentação
de novos documentos sobre o processo, encaminhados á
Presidência pelo Deputado tvo José, o relator, Deputado
Ermano Batista, solicita prazo regimental para análise dos
referidos documentos, e sua solicitação é deferida pelo
Presidente. Registra-se a presença do Deputado Homero Duarte
que, neste momento, substitui o Deputado Célio de Oliveira,
por indicação da Bancada do BRD. Com a palavra, o Deputado
Homero Duarte procede à leitura do novo parecer do relator
Deputado Célio de Oliveira sobre o Projeto de Lei nQ
1.947/94, mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a palavra, o
Deputado Ermano Batista procede á leitura do parecer do
relator Deputado Célio de Oliveira sobre o Projeto de Lei n
1.857/93, mediante o qual conclui pela inconstitucionalidade
do projeto. Posto em discussão o parecer, o Deputado Ivo
José solicita vista da matéria, e sua solicitação é deferida
pelo Presidente. Com a palavra, o Deputado Homero Duarte
procede à leitura do parecer do relator Deputado Geraldo
Rezende sobre o Projeto de Lei nQ 1.545/93, o qual conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria, na forma do Substitutivo nQ 1.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. A
seguir, são colocadas em discussão e votação proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Com a palavra, o
Deputado Ivo José emite pareceres mediante os quais conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ns 2.005 e 2.071/94, este
com a Emenda nQ 1. Postos em discussão e votação, cada um
por sua vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra, o
Deputado Homero Duarte procede à leitura dos pareceres do
relator Deputado Clêuber Carneiro sobre os Projetos de Lei
ns 1,694/93 e 2.062/94, mediante os quais conclui 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 Homero
Duarte procede á leitura dos pareceres do relator Deputado
Antônio Pinheiro sobre os Projetos de Lei nQs 2.044 e
2.046/94, mediante os quais conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Postos em discussão e votação, cada um por sua vez,
são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária em dia e horário já estabelecidos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista - Célio de

Oliveira - Gilmar Machado.
ATA DA 118â REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia trinta de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Márcio Miranda (substituindo este ao Deputado João
Marques, por indicação da Liderança do PP) e Jorge Hannas
(substituindo o Deputado Jaime Martins, por indicação da
Liderança do aRO), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Celio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio
Miranda que proceda ã 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 e redistribui o Projeto de Lei
nQ 1.760/93, no 1Q turno, ao Deputado Baldonedo Napoleão. A
seguir, distribui os Projetos de Lei ngs 1.308 e 1.705/93,
do Deputado Tarcisio Henriques, aos Deputados João Marques e
José Renato, respectivamente, e 1.434/93, do Deputado
Gilmar Machado, ao Deputado Roberto Amaral, todos no lQ
turno. Logo após, o Presidente faz retirar da pauta o
Projeto de Lei ng 2.016/94. do Tribunal de Justiça, no 2
turno. Encerrada a ia parte dos trabalhos, passa-se à 2
fase da Ordem do Dia, com a discussão e 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 ng 1.760/93 no lg turno, com as Emendas ngs 1
a 4. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros desta
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre esta ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio - Márcio

Miranda - Roberto Amaral.
ATA DA 134 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia cinco de julho de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Célia de Oliveira, Roberto Amaral, Baldonedo
Napoleão e Marcos Helênio, membros da Comissão supracitada,
e, nos termos do art. 216, § l, do Regimento Interno, o
Deputado Márcio Miranda, da Comissão de Defesa do
Consumidor. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado baldonedo Napoleão que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião tem por finalidade apreciar o parecer do relator,
Deputado Baldonedo Napoleão, sobre o Projeto de Lei ng
2-028/94, do Governador do Estado, que estabelece as
diretrizes para os orçamentos fiscal e de investimento das
empresas controladas pelo Estado de Minas Gerais para o
exercício de 1995, em turno único. Encerrada a ia parte dos
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com discussão
e votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação
do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado



Baldonedo Napoleão emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do Projeto de Lei nQ 2.028/94, em turno
único, com as Emendas ns 1 e 15, com as subemendas que
receberam o nQ 1 ás Emendas ns 6 e 14 e com as Emendas nQ5
16 a 19; e pela rejeição das Emendas ns 2 a 5 e 7 a 13.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado, com
declaração de voto contrário do Deputado Marcos Helênlo.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece _a
presença dos parlamentares e convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária, a se realizar no dia 6 do
corrente, às 10 horas, na Sala das Comissões, com a
finalidade de se apreciar o parecer sobre o Substitutivo n
1 apresentado ao Projeto de Resolução nQ 2.100/94, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que
aprova as contas do Governo do Estado de Minas Gerais
referentes ao exercício de 1993, em turno único. A seguir, o
Presidente determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos-
Sala  das Comissões, 6 de julho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Dilzon Melo - Sebastião

Costa - Roberto Amaral - José Renato - Baldonedo Napoleão.
ATA DA 72a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia seis de julho de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Tarcisio Henriques, Dilzon Melo, Geraldo Rezende,
Sebastião Costa e Alvaro Antônio, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Tarcisio Henriques, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar, no 1Q turno, as emendas
apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei nQ 2.016/94, do
Tribunal de Justiça, que altera os Planos de Carreiras dos
Servidores do Poder Judiciário e dá outras providências. O
relator, Deputado Tarcísio Henriques, emite parecer pela
aprovação das Emendas ns 19, 28, 33 e 35 , pela rejeição
das Emendas ns 21 a 23, 29, 32, 34 e 36, apresentadas em
Plenário, sendo consideradas prejudicadas as Emendas ns 20,
24 a 27. 30 e 31, e pela aprovação das Emendas nQs 37 e 38.
Posto em discussão o parecer, o Deputado Dilzon Melo
solicita vista do projeto. A Presidência defere o pedido de
vista e convoca reunião extraordinária para a votação do
Projeto de Lei nQ 2.016/94 e para a apreciação de possiveis
emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei
Complementar nQ 27/93 . Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Tarcisio Henriques. Presidente - Dilzon Melo - Geraldo
Rezende - Maria José Haueisen - Ermano Batista - João
Batista.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Em 15/6/93, foi encaminhado a esta Casa oficio do
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais,
solicitando licença para instaurar processo criminal contra
o Deputado Wanderley Geraldo de Ávila-
Posteriormente, em 13/12/93, foi reiterado o pedido por

meio do Oficio nQ 7.987, também do Presidente do TRE.
A solicitação é feita em virtude de denúncia oferecida pelo
Procurador Regional Eleitoral em Minas Gerais contra o
referido parlamentar, por atos supostamente praticados por
este durante o exercício de seu mandato como Prefeito do
Município de Pirapora.
Esta Comissão, em 22 de junho do corrente ano, examinou o

mencionado pedido de licença e deliberou, preliminarmente,
pela possibilidade de sua concessão, tendo em vista não
estarem os fatos imputados ao Deputado circunscritos ao
âmbito da imunidade material.
A seguir, em cumprimento ao disposto no art. 57, II, "c",

do Regimento Interno, esta Comissão forneceu cópia do pedido
de licença ao Deputado denunciado, que, tempestivamente,
ofereceu por escrito sua defesa, renunciando á indicação de
provas.
Não havendo instrução probatória a se proceder, volta a

matéria ao exame desta Comissão para que, nos termos do art.
57, II. "e", do Regimento Interno, haja deliberação pelo
deferimento ou pelo indeferimento do pedido de licença.

Fundamentação
Constituem as imunidades parlamentares instituto presente
em todas as Constituições brasileiras, desde o Império até
nossos dias,apesar de serem freqüentemente atacadas em
virtude da má compreensão de seu sentido e alcance.
As imunidades e as prerrogativas concedidas aos membros do
Poder Legislativo não constituem um privilégio pessoal, mas
tão-somente uma garantia funcional, e configuram condição
essencial ao próprio exercido do mandato que os
parlamentares legitimamente recebem do povo. Tanto é verdade
o que acabamos de afirmar que as imunidades inerentes ao
mandato são irrenunciáveis, o que não ocorreria se
estivéssemos diante de um privilégio pessoal.
No caso em estudo, após a deliberação preliminar sobre a
possibilidade da concessão da licença, deve esta Comissão
analisar a procedência do pedido formulado pelo Presidente
do TRE. Trata-se de tarefa complexa, visto que devem ser
analisados os aspectos políticos e jurídicos da questão.
Do ponto de vista jurídico, o primeiro passo deve ser a
verificação da existência dos crimes imputados ao
parlamentar e a indicação de elementos seguros que apontem o
Deputado Wanderley Ávila como autor dos mesmos.



-n171

A denúncia indica como procedimentos ilegais por parte do
parlamentar aqueles previstos nos arts 299 e 334 do Código
Eleitoral e no art. lQ, 1 a III do Decreto-Lei nQ 201, de

1967.
Em sua defesa escrita, apresentada a esta Comissão, o
Deputado denunciado refuta uma a uma todas as acusações,
provando, sem sombra de dúvida, que agiu no cumprimento de
seu dever como Chefe do Executivo Municipal-de Pirapora.
Relativamente ao oferecimento de dádivas ou vantagens com o
fim de obter votos para o candidato de sua preferência,
demonstra o Deputado Wanderley Ávila que as doações de
materiais de construção realizadas pela Prefeitura Municipal
estavam autorizadas por sucessivas leis municipais, a
primeira das quais datava do início de sua gestão. Além
disso, a existência de convênio firmado com o programa Pró-
Habitação previa a distribuição de material de construção às
pessoas carentes do município. Não houve, -portanto, emprego
de verbas públicas para fins eleitorais, mas, sim, o normal
desempenho de funções de gestão administrativa.
Quanto ao suposto uso de organizações comerciais de vendas
e distribuição de mercadorias para propaganda e aliciamento
de eleitores, de que trata o art. 334 do Código Eleitoral,
existe nos autos prova testemunhal em contrário, da mesma
forma que nada há que configure e prove o aliciamento de
eleitores.
Quanto à promessa de realização de obra pública, não
caracteriza tal procedimento dádiva para outrem, conforme
previsto no art. 299 do Código Eleitoral.
Relativamente ao uso, pelo candidato apoiado pelo então
Prefeito Municipal, de correspondência na qual constava
informação de que o Governador do Estado havia depositado
determinada quantia para pagamento das dividas em atraso de
mutuários de conjuntos habitacionais do vale do São
Francisco, no dizer da Subprocuradora-Geral da República,
Sra. Vedda de Lourdes Pereira, no pedido de arquivamento do
inquérito contra o ex-Governador Newton Cardoso, tal atitude
poderia caracterizar uma medida demagógica, mas não crime
eleitoral de qualquer espécie (fls. 126). Tratava-se de
beneficio já há longo tempo solicitado pelos mutuários e
que, se logrou atendimento às vésperas da eleição, não se
pode responsabilizar o Deputado Wanderley Ávila por tal
fato.
Por fim, quanto à suposta prática de crime de
responsabilidade, sabe-se ser vedado o processo criminal
contra ex-Prefeito por infração prevista no Decreto-Lei n
201, de 1967.
A existência de farta jurisprudência, inclusive do STF, tem
demonstrado ser entendimento pacifico de nossos tribunais
que o processo, nos termos do Decreto-Lei nQ 201, pressupõe
o exercício do cargo, o que afasta de pronto a possibilidade
de tal processo contra Deputado.
Da análise da denúncia e dos documentos que a acompanham,
depreendemos que não houve nas ações do Deputado Wanderley
Avila nenhum vislumbre de má-fé, tampouco lesão ao
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patrimônio público. Pessoas carentes foram favorecidas
recebendo o que lhes era devido, seja por força da
legislação municipal, seja em virtude de convênio.
Dessa forma, esta Comissão, podendo opinar contra a
concessão da licença solicitada, com base em sólidos
argumentos de fato e de direito, sente-se no dever de assim
proceder, certa de estar agindo no interesse da verdadeira
justiça.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelo indeferimento do pedido
de licença para processar o Deputado Wanderley Ávila,
encaminhado a esta Casa pelo Presidente do TRE.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende -
Ermano Batista - Ivo José (voto contrário).

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Foi encaminhado a esta Casa, em 30/5/94, oficio do
Desembargador José Norberto Vaz de Mello, Presidente do
Tribunal de Justiça, contendo a solicitação de licença para
instaurar processo criminal contra o ex-Deputado Guálter
Pereira Monteiro.
Tal solicitação foi feita em virtude de queixa-crime
apresentada pelo Sr. José Mathias pelos crimes de calúnia,
difamação e injúria, supostamente contra ele cometidos pelo
referido ex-Deputado, no dia 13/6/92.
Esse oficio substituiu dois outros anteriores, de 14/6/93 e
de 25/8/93, subscritos pelo Desembargador Rubens Lacerda,
relator do processo, que não atendiam ao requisito do art.
55 do Regimento Interno desta Casa.
Instruída com cópia da queixa-crime, 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 Deputado encontra fuicro nos arts. 53, lQ, e 27,
lg, ambos 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, lg).
A tramitação do pedido de licença está disciplinada na
Resolução nQ 5.065. de 31/5/90, que contém o Regimento
Interno desta Casa.
O ex-Deputado Guálter Monteiro, atual Prefeito de Congonhas
do Campo, renunciou ao seu mandato de parlamentar no dia
30/12/92, como consta no 'Diário do Legislativo' de 5/1/93,
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para, em seguida, assumir o cargo de Chefe do Executivo do
referido município.
Com base nesse fato, entendeu a Procuradoria-Geral desta
Casa não ser possível a apreciação do referido pedido de

licença.
A despeito disso, não nos podemos furtar á apreciação da
questão, já que a solicitação foi feita pelo Tribunal de
Justiça, escudado em parecer da lavra do próprio Procurador-
Geral de Justiça do Estado.
Outrossim, passemos ao exame do que nos cabe a fim de que,
nos termos da alínea "a" do inciso II do Regimento Interno,
possamos deliberar sobre a possibilidade de concessão de
licença, tendo em vista a imunidade conferida ao Deputado
pelo art. 56 da Constituição do Estado. Tal imunidade, no
dizer de José Afonso da Silva, consiste na "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."
O exame do pedido formulado pela Corte estadual, em
especial da queixa que o instrui, deixa fora de dúvida que
os fatos imputados ao parlamentar se incluem entre os
chamados crimes de opinião.
De fato, as ações apontadas estão tipificadas. segundo a

queixa-crime, nos arts. 138, 139 e 140, do Código Penal, os
quais prevêem os crimes de calúnia, difamação e injúria.
A atual Constituição da República (art. 53, "caput"), ao
contrário da Emenda de 1969, não estabelece nenhuma
restrição à inviolabilidade dos Deputados e Senadores,
distinguindo-a também sob esse aspecto - quanto ao seu
limite e não quanto à sua natureza - da inviolabilidade
concedida aos Vereadores, a qual se circunscreve ao
município e ao exercido do mandato.
Assim, é evidente que a acusação imputada ao ex-Deputado

Guálter Monteiro, derivada de pronunciamento seu em programa
de rádio e de artigo publicado em periódico local, que
teriam porventura atingido a honra do querelante, aponta
fatos acobertados pela imunidade material conferida aos
parlamentares, fatos estes que, por isso, não constituem
crime.
Em se tratando de figuras penais sobre as quais incide o

comando constitucional sobre a inviolabilidade parlamentar,
constata-se a ocorrência desta, impondo-se, segundo dispõe a
alínea 'b" do Inciso II do art. 57 do Regimento Interno, a
impossibilidade de deliberação sabre a matéria com a
conseqúente devolução do pedido ao Tribunal de Justiça.

Conclusão
Em face do exposto, deliberamos preliminarmente pela
impossibilidade de concessão da licença para instaurar
processo criminal contra o ex-Deputado Guálter Pereira
Monteiro, nos termos do art. 57, II, "a" e 'b", da Resolução
nQ 5.065. de 31/5/90, em virtude de tratar o pedido de
licença de crimes circunscritos ao âmbito da imunidade
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material conferida aos Deputados pela Constituição da
República, devendo o referido pedido ser devolvido ao
Tribunal de Justiça.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Célio
de Oliveira - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Gilmar
Machado (voto contrário). -

PARECER PRELIMINAR SOBRE A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA
INSTAURAR PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Tendo sido o Deputado Amilcar Campos Padovani denunciado
pelo Ministério Público em virtude de ilícitos penais
supostamente praticados por ele, o Presidente do Tribunal de
Justiça, Desembargador José Norberto Vaz de Mello, solicitou
à Assembléia Legislativa a necessária licença prévia para a
instauração de ação criminal, nos termos do f lg do art. 56
da Carta mineira.
Recebida a solicitação de licença, devidamente instruída

com a cópia da denúncia, o Presidente desta Casa despachou o
expediente à Comissão de Constituição e Justiça, para que
esta proceda à deliberação preliminar sobre a possibilidade
de sua concessão, consoante dispõem os arts. 55 e 57, II,
"a". do Regimento Interno.
Esta Comissão passa, pois, ao exame dos aspectos que estão

sob sua competência.
Fundamentação

A Constituição Federal, em seu art. 27, ig, determina que
sejam aplicadas aos Deputados estaduais as normas cabíveis
aos membros do Congresso Nacional quanto a inviolabilidade,
imunidades, remuneração, perda de mandato, licença,
impedimentos e incorporação ás Forças Armadas.
No tocante às imunidades, objeto especifico desta análise
preliminar, tais normas estão consignadas no art. 53 da
Magna Carta e no art. 56 da Constituição Estadual. Os
aludidos dispositivos prevêem, entre outros preceitos, a
necessidade de autorização prévia por parte do Poder
Legislativo para que os parlamentares possam ser processados
criminalmente.
Em vista desse imperativo constitucional, o Presidente do
Tribunal de Justiça solicita á Assembléia Legislativa a
Indispensável concessão de licença para que a referida Corte
instaure processo criminal contra o Deputado Amilcar Campos
Padovani -
O pedido de licença tem a sua tramitação disciplinada pelo
Regimento Interno desta Casa.
Estabelece o Regimento, em seu art. 57, II, "a". que, no
caso de solicitação de licença, esta Comissão deverá,
preliminarmente, apreciar a possibilidade de sua concessão,
em vista da imunidade assegurada aos Deputados pelo art. 56
da Constituição mineira.
Trata o art. 56 da Constituição do Estado das imunidades
parlamentares, que asseguram aos membros do Poder
Legislativo liberdade de expressão no exercício de suas
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demais Poderes constitucionais. Essas garantias visam a
preservar o regime representativo, possibilitando uma
atuação livre e independente do parlamento.
Refere-se o citado art. 56 a duas espécies de imunidades. A
primeira, contemplada no " caput do mencionado artigo, é
denominada inviolabilidade parlamentar e tem natureza
material ou substantiva. A inviolabilidade parlamentar
afasta a incidência de norma penal em virtude das opiniões,
palavras e votos proferidos pelos Deputados. Ocorrendo essa
hipótese, a Comissão deverá emitir parecer pela
impossibilidade de deliberação sobre a matéria e pela
devolução do pedido ao Tribunal de Justiça, segundo
determina a alínea obu do inciso II do art. 57 do-Regimento
Interno. A outra, denominada imunidade propriamente
dita, consignada nos §f IQ, 2g e 3Q do mesmo art. 56 da
Carta mineira, é de natureza formal ou processual e envolve
a disciplina da prisão e do processo penal dos
parlamentares. Em vista de tal imunidade, nenhum processo
penal será instaurado sem a licença prévia da Casa
Legislativa.
Essa imunidade processual relaciona-se com a prática pelo

parlamentar de crimes comuns, ou seja, de todos aqueles não
abrangidos pela imunidade material. Ocorrendo a hipótese de
prática de crime comum, deverá a Comissão fornecer cópia do
pedido de licença ao Deputado denunciado, o qual terá o
prazo de 15 dias para apresentar sua defesa. E o que dispõe
a letra "c" do inciso II do art. 57 do Regimento Interno.
Segundo sustenta o Ministério Público na denúncia
apresentada, o parlamentar em questão, supostamente,
incorreu nos crimes tipificados pelos arts. 288 e 312, c/c
os arts. 29, 69 e 61, 1, do Código Penal.
Tais crimes não se enquadram na hipótese da inviolabilidade
parlamentar, uma vez que não têm relação com os crimes de
opinião.
Afastada, pois, a hipótese da inviolabilidade, caberá à
Assembléia Legislativa avaliar os fundamentos nos quais se
baseia a pretensão punitiva do Ministério Público,
verificando se o inquérito reúne pressupostos que
justifiquem a concessão dã solicitada licença para a
instauração do competente processo penal no Tribunal de
Justiça.
Após a apresentação da defesa escrita e da indicação de
provas pelo Deputado Amilcar Campos Padovani. esta Casa
poderá obter todos os elementos necessários à formação do
seu juizo a respeito da matéria, concluindo pelo deferimento
ou indeferimento do pedido de licença.
Isso posto, esta Comissão conclui preliminarmente pela

possibilidade da concessão de licença para a instauração de
processo criminal contra o parlamentar denunciado, uma vez
que os crimes relacionados na denúncia apresentada pelo
Ministério Público não se enquadram nas hipóteses da
inviolabilidade parlamentar, disciplinada no hcaput do art.
56 da Constituição do Estado.
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Conclusão
Concluímos preliminarmente pela possibilidade da concessão

da licença solicitada pelo Presidente do Tribunal de Justiça
para a instauração de processo contra o Deputado Amilcar
Campos Padovani.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Célio de Oliveira - Antônio Pinheiro - Gilmar Machado -
Emano Batista.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.402193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em
apreço tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar
bem imóvel à Loja Maçônica Fraternidade Miradourense, no
Município de Miradouro.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 21/5/93, a
proposição foi distribuída a esta Comissão para que seja
examinada quanto aos aspectos jurídica, constitucional e
legal, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, do
Regimento Interno.
Preliminarmente, esta Comissão baixou o projeto em

diligência à Secretaria de Recursos Humanos e Administração
a fim de que o referido órgão prestasse informações
indispensáveis para o exame da matéria em pauta.
Cumprida a diligência, passamos, pois, à apreciação da

proposição em comento.
Fundamentação

A Constituição Estadual, em seu art. 18, dispõe que a
alienação de bens imóveis públicos depende de avaliação
prévia e de autorização legislativa.
A Lei mo 8.666, de 21/6/93, ao estabelecer normas gerais
para licitações e contratos administrativos no âmbito dos
três Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos municípios, exige, ainda, para a alienação de bens
imóveis, a existência de interesse público devidamente
justificado, nos termos do art. 17 do referido estatuto
federal
Ressalte-se que o supramèncionado ordenamento federal

determina que a doação de bens imóveis seja precedida de
licitação, dispensando-a apenas quando aquela for feita a
outro órgão ou entidade da própria administração pública.
Feita a particulares, a licitação se faz necessária. E o que
se Infere do disposto no art. 17, 1, "b", da citada lei
federal
No entanto, por força de liminar deferida pelo STF, em ação
direta de inconstitucionalidade, essa disposição teve sua
eficácia suspensa em relação aos Estados, ao Distrito
Federal e aos municiplos até a decisão final da ação.
Sendo assim, dispensada do procedimento licitatório, a
doação de bens imóveis, que é uma forma de alienação, deve
atender tão-somente àqueles requisitos supracitados: a
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existência de interesse público devidamente justificado, a
avaliação prévia e a autorização legislativa.
Além disso, o bem público a ser doado deve estar destituído
de destinação especifica, isto é, deve estar desafetado de
qualquer utilização.
Com o intuito de instruir o processo legislativo com os

dados necessários à apreciação da matéria, a proposição foi
baixada em diligência à Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, para que esse órgão informasse esta Casa
sobre a atual utilização do imóvel em questão.
Em resposta, fomos informados de que o imóvel se encontra
vinculado á Secretaria da Segurança Pública, que o tem
utilizado para o funcionamento da Delegacia de Policia de
Miradouro.
Dessa forma, o bem que se pretende doar não está disponível

para ser alienado a terceiros, uma vez que se destina a
abrigar os serviços de segurança pública naquele município.
A transferência de propriedade de bens de uso comum ou de

uso especial exige a prévia desafetação, visto que tais bens
são inalienáveis, enquanto persistir afetação especifica.
Saliente-se que faltam á pretendida doação razões de
interesse público que a justifiquem, pois, como já foi dito,
o imóvel está sendo utilizado pela Delegacia de Polícia de
Miradouro. Não seria razoável que se desalojasse a policia
para que se Instalasse no local uma loja maçônica, por mais
relevantes que sejam os serviços prestados por esta última á
comunidade local-
Isso posto, observando-se as normas jurídicas apontadas e a

norma constitucional pertinente aos princípios norteadores
da atividade da administração pública, vê-se que a
proposição em apreço padece de vício de constitucionalidade,
razão pela qual não merece ser acolhida por esta Casa.

Conclusão
Concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade, e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 1.402/93.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -

Gilmar Machado - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.539/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em exame, do Deputado Reinaldo Lima, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Sumaré, com sede no Município de Ponte Nova.
Publicado em 6/8/93, o projeto veio a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos regimentais. Em 29/9/93. esta
Comissão solicitou diligência, após a qual passamos à
análise da matéria.

Fundamentação
A Associação dos Moradores do Bairro Sumaré atende aos
requisitos para a declaração de utilidade pública de
entidades, tendo em vista a documentação apresentada,
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conforme determina a Lei nQ 5.830. de 6/12/71, e o disposto
nos incisos 1 e II do j SQ do art. 178 do Regimento Interno
desta Casa.
Isso posto, não há óbice jurídico à tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.539/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Célio de Oliveira - Gilmar Machado - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.765/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em apreço, do Deputado Jorge Hannas, visa
a declarar de utilidade pública o Posto de Puericultura de
Manhuaçu, com sede no Município de Manhuaçu.
Publicado em 5/11/93, o projeto veio a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos regimentais.
Em 2/3/94, a Comissão solicitou diligência quanto ao

aspecto jurídico da entidade.
Cumprida a diligência, cabe-nos emitir parecer sobre a

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

Fundamentação
A entidade em tela é uma sociedade civil, funciona há mais

de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não Percebem remuneração pelos cargos que ocupam. A
entidade satisfaz, portanto, as condições da Lei nQ 5.830,
de 6/12/71, para obter a declaração de sua utilidade
pública.
Isso posto, não encontramos óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.765/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

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

Hp 1.778/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o Projeto de
Lei ng 1.778/93 visa a declarar de utilidade pública a
Creche Vicentina do Santíssimo Sacramento, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Publicada, foi a proposição submetida ao exame preliminar

da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
A matéria foi encaminhada a esta Comissão para o lg turno
de deliberação conclusiva em 8/3/94, tendo sido baixada em
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diligência ao autor para que se procedesse á substituição do
atestado do Juiz de Direito.
Cumprida essa formalidade, cabe a esta Comissão examinar a

matéria.
Fundamentação

A referida Creche é uma entidade civil constituída pelos
confrades do Conselho Particular da Sociedade de São Vicente
de Paulo da Paróquia da Boa Viagem, no Município de Belo
Horizonte.
Evidencia-se, pela leitura de seus estatutos, que a

entidade é voltada para relevantes objetivos sociais,
realizados por meio de atividades filantrõpicas, com
predominância da manutenção de creches para o atendimento de
crianças carentes.
Pela ação social por ela praticada, entendemos mereça ser

declarada de utilidade pública-
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.778/93.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.671194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o Projeto
de Lei ng 1.871/94 autoriza o Poder Executivo a criar o
Programa de Incentivo à Indústria de Móveis - PRO-MÔVEIS.
Publicada em 25/2/94, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
o projeto de lei ora analisado tem por objetivo autorizar o
Poder Executivo a criar o Programa de Incentivo á Indústria
de Móveis - PRO-MÓVEIS.
O art. 174 da Constituição Federal define o Estado como
agente normativo e regulador da atividade econômica,
consagrando a intervenção estatal no domínio econômico. E
tal interferência deve ser não apenas de cunho repressivo,
mas sobretudo de caráter positivo, de forma a promover a
iniciativa privada, que é fonte geradora de empregos e de
tributos.
Aos Estados membros foi dada, pelo inciso 1 do art. 24 da
Constituição da República, a competência para legislar
concorrentemente sobre direito econômico, o que lhes
possibilita promover as políticas públicas de cunho
econômico que atendam a suas peculiaridades.
Sob tal aspecto não há óbices a apontar no projeto.
A proposição peca, entretanto, ao atribuir tarefas
especificas ás secretarias de Estado e a órgãos das
administrações direta e indireta, invadindo esfera de
competência do Poder Executivo.
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A nosso ver, os encargos que resultarem da lei deverão ser
assumidos por aquele Poder, que deles se desincumbirá da
forma que julgar mais adequada.
Pretende, ainda, o projeto a criação de uma coordenação do
programa, o que significaria a criação de um órgão na
estrutura administrativa do Poder Executivo.
Como sabemos, a criação de órgão público deve ser objeto de
lei própria, de iniciativa do Governador do Estado, segundo
dispõe a Carta mineira.
Por tudo isso, julgamos conveniente a apresentação do

Substitutivo nQ 1, em que são sanados os vícios apontados, a
fim de possibilitar a tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.871/94 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Ng 1 AO PROJETO DE LEI NQ 1.871194
Cria o Programa de Incentivo à Indústria de Móveis - PRÓ-
MÓVEIS - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criado, no âmbito do Estado de Minas Gerais,

o Programa de Incentivo à Indústria de Móveis - PRa-MÓVEIS.
Art. 2 - Compete ao Poder Executivo, na administração e na

gerência do programa:
- incentivar a comercialização e a exportação de móveis;

II - incentivar o desenvolvimento técnico e econômico das
Indústrias moveleiras;
III - desenvolver ações que propiciem a melhoria da

qualidade e da imagem dos móveis mineiros.
Art. a - As ações governamentais relativas á implementação
do programa a que se refere esta lei contarão com a
participação de representantes dos produtores e dos
trabalhadores do setor.
Art. 4Q - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. S - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observado o disposto no art. 161, 1. da
Constituição do Estado.
Art. €Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Gilmar Machado - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Ermano
Batista.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.881/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Homero Duarte, o projeto de lei em
análise visa a declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores e Produtores Rurais de Posses - AMOP -, com
sede no Município de Minas Novas.
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Publicado em 25/2/94, 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 Associação satisfaz ás exigências da Lei ng

5.830. de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades, e ao disposto no art. 178, §
5, do Regimento Interno.

Conclusão
Pelo exposto, condluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.881/94.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.928/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, tem como objetivo criar áreas de proteção ambiental
na bacia hidrográfica do rio Doce.
Publicada em 11/3/94, foi a matéria distribuída a esta
Comissão para receber parecer preliminar quanto a sua
juridicldade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria sob comento insere-se entre aquelas de
competência comum da União, do Distrito Federal e dos
Estados, por força do disposto no art. 23, VI, da

Constituição Federal.
A Constituição Estadual, por sua vez, em seu art. 214, f
l, VIU, inclui no rol das atribuições do Estado a criação
de parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades
de conservação.
Já o art. 61, XVII, também da Carta mineira, é claro quanto

à competência da Assembléia Legislativa para dispor sobre a
matéria em discussão.
Entretanto, detecta-se no art. 5g do projeto um vício de
constitucionalidade, uma vez que a fixação de competência
para secretarias de Estado é atribuição de Iniciativa do
Governador do Estado, conforme dispõe o art. 66, III. "e",
da Constituição mineira.
O projeto apresenta, ainda, uma incorreção de ordem técnica
em seu art. 6o, uma vez que não estabelece prazo para o
Poder Executivo regulamentar a matéria.
As incorreções acima apontadas são sanadas por via da

apresentação das Emendas ngs 1 e 2, que integram a conclusão
do nosso parecer.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.928/94 com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir transcritas.
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EMENDA NO 1
Suprima-se o art. Sg.

EMENDA No 2
Dê-se ao art. 6Q a seguinte redação:
"Art. €Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no

prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 7 de junho de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José. relator - Maria Jose
Haueisen - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Clêuber
Carneiro - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.928/94

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.928/94, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, visa á criação de áreas de proteção ambiental na
bacia hidrográfica do rio Doce.
Publicada em 11/3/94, foi a matéria distribuída, nos termos
regimentais, á Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua legalidade, juridicidade e
constitucionalidade, apresentando as Emendas nQs 1 e 2.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao

mérito do projeto em destaque-
Fundamentação

Os recursos hídricos adquirem, presentemente, um papel
relevante no âmbito da politica nacional de meio ambiente.
No Congresso, discute-se o projeto de lei Que define a
política nacional de gerenciamento dos recursos hidricos. Em
Minas, em outubro de 1993, realizou-se, nesta Casa, um
grande seminário legislativo, com o tema "Aguas de Minas",
cujo relatório final forneceu subsídios preciosos para o
aperfeiçoamento do projeto de lei que dispõe sobre a
política hídrica do Estado. Mais recentemente, o assunto
voltou á baila, durante o encontro promovido pela Comissão
Interestadual Parlamentar para o Desenvolvimento Sustentável
da Bacia do São Francisco - CIPE - São Francisco -, quando
foram dados os primeiros passos para a criação do Parlamento
das Águas.
A importância do tema é inquestionável. O projeto de lei
ora em exame objetiva declarar como áreas de proteção
ambiental, as lagoas marginais do rio Doce. Essa idéia não é
nova, já tendo surgido, inclusive, em projeto de tramitação
recente, voltado para a proteção ás lagoas marginais do rio
São Francisco, que recebeu, porém, o veto do Governador, com
justificações que Incluíam a não-apresentação dos limites
precisos das áreas a serem protegidas. Entendemos que o
objetivo tanto deste como daquele projeto é legitimo,
prevalecendo, no caso, os próprios limites históricos de
inundação das lagoas. Além disso, objetiva-se legislar sobre
a proteção ás áreas de inundação e não especificamente sobre
o rio Doce, classificado como rio federal-
As lagoas marginais, como se sabe, representam importantes
ecossistemas, cujas águas, além de formar ambientes
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propícios á reprodução e ao desenvolvimento dos peixes, São
importantes para a regularização do regime hidrológico do
rio. Não obstante sua importância ecológica, tais lagoas têm
sofrido costumeiras agressões, havendo casos em que são
drenadas, aterradas ou obstruídas em seus canais de contato
com o rio. O projeto de lei prevê a proibição, nessas áreas,
de quaisquer obras que importem em ameaças ao equilíbrio dos
ecossistemas, em especial da fauna ribeirinha, bem como a
instalação de unidades industriais, de terraplenagem, de
aterros e demais obras de construção civil.
Sem negar a necessidade de tais restrições, é preciso
lembrar, contudo, que não é recomendável impedir a
efetivação de obras consideradas de utilidade pública ou de
relevante interesse social e que são definidas respeitando-
se o principio de uso múltiplo do bem hídrico em beneficio
da população. Em particular, podem ser citados o
aproveitamento energético ou os serviços e instalações de
energia elétrica, que, embora decididos por critérios

ditados pela política nacional do setor, podem ser

essenciais ao desenvolvimento do Estado.
Desse modo, a proposição carece da necessária ressalva em
relação ás obras consideradas prioritárias e
imprescindíveis. Com o fim de atender a esse pressuposto e
de introduzir, ainda, algumas alterações técnicas e

conceituais, sem alterar o fundamento da matéria,

apresentamos o Substitutivo no 1.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.928/94 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir
redigido.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.928194

Dispõe sobre a criação das áreas de proteção ambiental das
lagoas marginais do rio Doce e de seus afluentes e dà outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Sob a denominação de APA5 das Lagoas Marginais do
Rio Doce e de Seus Afluentes, são declaradas áreas de
proteção ambiental, com base no disposto no inciso VI do
art. 24 da Constituição Federal e no inciso VIII do lg do
art. 214 da Constituição Estadual, as lagoas marginais
localizadas nas margens do rio Doce e nas de seus afluentes,
ao longo de todos os seus cursos, no território do Estado de
Minas Gerais.

lg - Os benefícios desta lei abrangem uma faixa de 50m
(cinqüenta metros) adjacente ao leito histórico de inundação
das lagoas marginais.

- Para efeito do disposto neste artigo, consideram-se
lagoas marginais as depressões geomorfológicas ribeirinhas,
inclusive os meandros abandonados, suscetíveis de continuas
ou periódicas inundações, condicionadas aos fluxos e
refluxos das águas superficiais e subterrâneas ligadas ao
regime hidrológico do rio Doce e de seus afluentes.
Art. 2Q - São objetivos desta lei:
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- proteger ecossistemas ribeirinhos Importantes para a
manutenção do regime hidrolõgico;
II - promover condições para a reprodução e o

desenvolvimento da fauna ictiológica; -
III - assegurar condições para a proteção da fauna

ribeirinha em geral;
IV - impedir ações de drenagem, de aterros, de

desmatamentos, de obstruções de canais e outras que
descaracterizem os ecossistemas das lagoas marginais;
V - oferecer condições para o desenvolvimento do turismo
ecológico, da pesca amadoristica, do lazer e da recreação;
VI - resguardar um património natural com caracteristicas
de elevado valor paisagistico e estimular a melhoria da
qualidade ambiental das áreas circunvizinhas.
Art. 3 - Ficam proibidas nas áreas a que se refere o art.
lg desta lei:

- a drenagem ou a obstrução dos seus respectivos contatos
com o rio, para o fluxo e o refluxo de suas águas;
II - a realização de quaisquer obras que atentem contra os

objetivos referidos no art. 2Q desta lei;
III - a instalação de unidades industriais, de
terraplanagem, de aterros e demais obras de construção
civil;
IV - a pesca profissional ou amadorística com a utilização

de instrumentos de emalhar tais como redes, tarrafas ou
assemelhados.
Parágrafo único - Observadas as disposições constitucionais

e legais relativas à matéria, a proibição de que trata este
artigo não se aplica a obras, atividades, planos e projetos
de utilidade pública ou de relevante interesse social,
definidos no âmbito do uso múltiplo e sustentável dos
recursos hidricos do rio Doce e de seus afluentes.
Art. 4g - O Poder Executivo, por intermédio do órgão
estadual competente, providenciará a identificação e o
mapeamento das lagoas marginais.
Art. 5 - Compete ao órgão responsável pela execução da
política ambiental do Estado definir as condições de manejo
• de fiscalização das APA5 das Lagoas Marginais do Rio Doce
• de Seus Afluentes.
Art. 6g - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José, relator -

Maria Elvira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI -

NQ 1.980/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 1.980/94, do Deputado Roberto Amaral,

objetiva declarar de utilidade pública o Lar das Meninas
Flor da Acácia, com sede no Municipio de Viçosa.
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Publicado em 14/4/94, foi o projeto encaminhado a esta
Comissão para exame quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O Lar das Meninas Flor da Acácia é uma entidade civil, com
personalidade jurídica que tem por finalidade prestar
assistência a crianças carentes do sexo feminino com idade
de 7 a 16 anos
Pela documentação apresentada, verificamos que a entidade
funciona em conformidade com o que determina a Lei flQ 5.830,
de 6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração
de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Exposto isso, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.980/94.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Célio de Oliveira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.014/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de lei em
epigrafe estabelece as diretrizes para a elaboração do plano
de atendimento regional para a prestação dos serviços de
saúde por meio de consórcios administrativos
i ntermunicipal 5.
Publicada no 'Diário do Legislativo!! de 17/5/94, foi a

matéria distribuída 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 tem por objetivo estabelecer as
diretrizes para a elaboração do plano conjunto de
atendimento regional para a prestação dos serviços de saúde
por meio de consórcios administrativos intermunidipais, com
a cooperação técnico-financeira do Estado. Para tanto,
enumera os requisitos mínimosnorteadores do referido plano
conjunto de atendimento regional e faz a previsão de seus
recursos.
A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado

membro, já que trata de estabelecer diretrizes para um plano
de ação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal,
encontrando fundamento no inciso II do art. 181 e no art.
182. da Constituição Estadual, e no art. 30. VIII. da
Constituição da República.
Por outro lado, a matéria não é de iniciativa privativa de

nenhum dos Poderes do Estado, sendo permitido a parlamentar
encetar o processo legislativo.

Conclusão
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Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.014/94.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Cêlio de Oliveira, relator -
Emano Batista - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende - Gilmar
Machado.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.050194

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Milton Salles,
visa a declarar de utilidade pública o Grupo Espírita
Meimei, com sede no Município de Mateus leme.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, vem o
projeto, nos termos regimentais, a esta Comissão para
deliberação conclusiva no lg turno.

Fundamentação
Trata o projeto da declaração de utilidade pública de
entidade beneficente que tem por finalidade o estudo, a
difusão e a prática do espiritismo evangélico, bem como o
exercício da caridade cristã por meio da realização de obras
de assistência social e da promoção do ser humano.
Desde sua fundação, há mais de dez anos, a referida
entidade tem prestado importantes serviços á comunidade
mateus-lemense, notadamente no que se refere ao apoio e ao
amparo dos grupos sociais mais carentes do município. Por
essas razões, acreditamos ser justa a pretensão do autor em
declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 2.050/94 em sua forma original no lg turno.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.057194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Bonifácio Mourão,
objetiva declarar de utilidade pública a Creche e Pré-Escola
Lar dos Pequeninos, com sede no Município de Guanhães.
Publicado em 9/6/94, o projeto vem a esta Comissão para

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

Fundamentação
Tendo em vista a documentação apresentada, verifica-se que
a entidade objeto da proposição em tela é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, cuja finalidade é o atendimento
integral ás crianças carentes de até 6 anos de idade. Além
disso, a instituição funciona há mais de dois anos, sendo
sua diretoria composta por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
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A entidade atende, portanto, ás exigências da Lei ng 5.830.

de 6/12/71. Dessa forma, não encontramos óbices à tramitação
do projeto. Entretanto, faz-se necessário retificar o nome
do município onde a creche se localiza, o que faremos por
meio da Emenda ng 1.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.057/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se a seguinte redação ao art. lg;
"Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche e

Pré-Escola Lar dos Pequeninos, com sede no Município de
Guanhães.".
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

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

NQ 2.060/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em epígrafe, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
objetiva declarar de utilidade pública o Asilo São Vicente
de Paulo, com sede no Município de São Pedro da União.
Publicado em 9/6/94, vem o projeto a esta comissão para

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

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela comprovou ter
personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais de
dois anos, e ser sua diretoria composta por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam. Assim, os requisitos da Lei ng 5.830, de 6/12/71,
que dispõe sobre a declaração de utilidade pública de
entidades, estão atendidos.
Isso posto, não encontramos óbices á tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nc
2.060/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

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

NQ 2.062/94
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em tela, do Deputado Bené Guedes, declara

de utilidade pública a Corporação Musical São José de Bicas,
com sede no Município de Bicas.
Publicada, foi a proposição encaminhada, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Vem, agora, a matéria a esta Comissão para o lç
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turno de deliberação conclusiva, em obediência ao que
prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade se propõe promover o ensino da música com vistas
à formação de instrumentistas que componham a banda da
corporação, reconhecida pela comunidade, por suas
apresentações públicas, como fator relevante de fomento
cultural. Isso nos leva a julgá-la merecedora da declaração
de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.062/94 no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.076194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, a proposição em
exame propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação de Promoção e Ação Social Cinira Silva - APAS -,
com sede no Municipio de Campo Belo.
Publicada, veio a matéria a esta Comissão para exame

preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1, "a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada é de natureza beneficente, voltada
para o atendimento ao menor.
O exame da documentação apresentada comprova que a
instituição atende aos requisitos da Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que regulamenta a matéria, não se encontrando,
portanto, óbice à sua tramitação.

Conclusão
Diante do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
2.076/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Gilmar Machado - Antônio Pinheiro - Ermano Batista - Geraldo
Rezende.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.535193

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

o Projeto de Lei em epígrafe, do Deputado Agostinho Patrus,
declara de utilidade pública a Associação Educacional
Comunitária de Raul Soares - ASSECRAS -, com sede no
Município de Raul Soares.
Cumpridas as exigências regimentais, a proposição foi
aprovada no lg turno. Cabe agora a esta Comissão apreciar a
matéria no 2Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
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 1
A entidade se propõe criar e manter instituições de ensino,
serviços de caráter educacional e assistencial, buscando
adequar suas atividades às necessidades de seus assistidos.
Reconhecendo o sentido cultural e social dos serviços
prestados pela ASSECRAS á comunidade, julgamo-la merecedora
da declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.535/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.847/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Anderson Adauto,
objetiva declarar de utilidade pública o Centro Espirita Pai
João da Mata, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe-nos
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, nos

termos regimentais.
Fundamentação

A referida entidade esforça-se para promover o crescimento
espiritual de seus associados. Seu trabalho é realizado de
maneira consciente e responsável e visa, também, ao bem-
estar de todos.
Por sua atuação devotada, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões apresentadas, somos favoráveis á aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.847/93 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
14g 1.886194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Mauri Torres, propõe
seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Abre Campo, com sede no
Município de Abre Campo.
Aprovado o projeto no lQ turno com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe-nos deliberar
conclusivamente sobre a matéria, no 2g turno.

Fundamentação
A APAE de Abre Campo atua em beneficio do excepcional, com

vistas a promover seu desenvolvimento e sua Inserção na
realidade social. Para tanto, mantém estabelecimentos

especializados no atendimento ás suas necessidades de
tratamento, educação e reabilitação.
Pela ação eminentemente meritória que vem promovendo junto
a sua comunidade, julgamos oportuna sua declaração de
utilidade pública.

Conclusão
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Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 1.886/94 no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno,
cuja redação segue anexa e é parte deste parecer.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI Hp 1.886/94

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

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

PARECER PARA O Zg TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 1.891/94

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.891/94, do Deputado Raul Messias,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Córrego dos Antõnios, com sede
no Município de Tarumirim.
Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original, cabe
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço tem por finalidade representar,
encaminhar e orientar os pequenos produtores rurais de
Córrego dos Antônios. Dessa forma, contribui para que seus
associados alcancem seu objetivo de crescimento, razão por
que merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, concluímos pela aprovação do
Projeto de Lei no 1.891/94 no 2Q turno, conforme foi
proposto.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.005/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Mauri Torres, tem por
escopo declarar de utilidade pública o Núcleo Ocupacional á
Pessoa Especial - NOPE -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, compete-nos
deliberar sobre a matéria no 2Q turno, nos termos do
Regimento Interno.

Fundamentação
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A entidade que se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública presta inestimáveis serviços à comunidade
em que atua.
Ratificamos, portanto, a opinião desta Comissão exarada,
quando a matéria foi apreciada no lQ turno, favorável à
aprovação do projeto em exame.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei nQ 2.006/94 no 2Q turno, na sua forma
original.
Sala das Comissões. 7 de julho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.013/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Marcos Helênio,
propõe seja declarada de utilidade pública a Ação Social da
Paróquia Bom Pastor do Bairro Dom Cabral, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no 1Q turno, em sua forma original,

cabe a esta Comissão, no 2Q turno, deliberar conclusivamente
sobre a matéria, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade trabalha com a finalidade de orientar e
incentivar seus paroquianos e de promover a assistência
social na comunidade em que atua.
Pelo importante trabalho filantrópico de atendimento às
necessidades básicas dos mais carentes realizado pela
entidade, consideramos justo o reconhecimento de sua
utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 2.013/94 no 2Q turno, na forma original
Sala das Comissões, 7 de julho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.019194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
epigrafe declara de utilidade pública a Creche Lar Cristão
da Criança, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Aprovado no 1Q turno, o projeto vem a esta Comissão para o
2Q 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 Creche Lar Cristão da Criança, que atende
desinteressadamente à coletividade local, prestando um
serviço de manutenção e de acompanhamento de crianças de até
6 anos de idade, justificado está, o mérito da proposição em
tela.

Conclusão

1
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.019/94 no 2g turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 7 de julho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.020194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Sebastião Costa,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário do Município de Espera Feliz,
com sede no Município de Espera Feliz.
Aprovado o projeto no lo turno, sem emenda, cabe-nos
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2o turno,
cumprindo os trâmites regimentais.

Fundamentação
A referida Associação é uma entidade civil com
personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos. Tem por finalidade organizar e promover
campanhas, cursos e mutirões na localidade onde atua, bem
como colaborar na fundação de creches e escolas.
Pelo seu caráter filantrópico, a entidade merece ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.020/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 7 de julho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.243/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.243/93. do Deputado José Militão, que

declara de utilidade pública a Fundação Educacional Clarice
Albuquerque, com sede no Município de Montes Claros, foi
aprovado nos turnos regimentais, na forma proposta.
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 à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.243/93
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Clarice

Albuquerque, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Educacional Clarice Albuquerque, com sede no Município de
Montes Claros.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - 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
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NQ 1.651/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 1.651/93, do Deputado Tbrahim Jacob,
que declara de utilidade pública a Sociedade Ubaense de
Artes e Ofícios, com sede no Município de Ubá, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.651/93
Declara de utilidade pública a Sociedade Ubaense de Artes e

Ofícios, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
Ubaense de Artes e Ofícios, com sede no Município de Ubá.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - 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 1.680193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.680/93. do Deputado Wanderley Ávila,

que declara de utilidade pública a Escola Especial Globo
Azul, localizada 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, lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.680/93
Declara de utilidade pública a Escola Especial Globo Azul,
localizada no Município de São Vicente de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Escola

Especial Globo Azul, localizada no Município de São Vicente
de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - 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 1.780/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.780/93, do Deputado Francisco
Ramalho, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária e Desportiva do Bairro Santanense, com sede no
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Municipio de Itaúna, foi aprovado nos turnos regimentais, na
forma proposta.
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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.780/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária e
Desportiva do Bairro Santanense, com sede no Municipio de
1 t aúna.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária e Desportiva do Bairro Santanense, com sede no
Municipio de ttaúna.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de junho de 1994.
José Braga, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Francisco Ramalho.
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ABERTURA
- Âs 141h14min, comparecem os Deputados: -
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militao - Rêrnolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - 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 -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinlo - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Kemil kumaira - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton
Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima
- Roberto Amaral - Roberto Lula Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4g-Secretário, nas funções
de 2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

PROJETO DE LEI Ng 2.118/94
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial do
Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de Oliveira Fortes,
com sede no Município de Oliveira Fortes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de
Oliveira Fortes, com sede no Município de Oliveira Fortes-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 29 de junho de 1994.
José Bonifáclo



Justificação: O Núcleo Assistencial do Desenvolvimento
Comunitário dos Amigos de Oliveira Fortes exerce atividades
de assistência ás comunidades a que se dedica, promovendo o
bem-estar das pessoas que lá vivem.
Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares á

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

PROJETO DE LEI NQ 2.119194
Declara de utilidade pública a Fundação Social e
Educacional da Criança e do Adolescente de Coromandel -
FUCAC -, com sede no Município de Coromandel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Social e Educacional da Criança e do Adolescente de
Coromandel - FUCAC -, com sede no Município de Coromandel.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de junho de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: A Fundação Social e Educacional da Criança e

do Adolescente de Coromandel - FIJCAC -, sociedade civil
dotada de personalidade jurídica, tem por finalidade
amparar, assistir e proteger as crianças e os adolescentes
da comunidade coromandelense. preparando-os para o trabalho
rural e para outras atividades profissionais, de modo a
habilitá-los para uma vida digna e produtiva, seja no meio
rural, seja no meio urbano.
Como vemos, é meritório o trabalho que vem sendo realizado

e sedimentado pela entidade desde a sua fundação, que se deu
há mais de 20 anos, o que justifica plenamente a
declaração de sua utilidade pública.
Pelo exposto, confio no apoio dos nobres pares à aprovação

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

PROJETO DE LEI No 2.120194
Declara a serra do Lopo, localizada no Município de

Extrema, como área de preservação ambiental
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada como área de preservação ambiental

a serra do Lopo, localizada no Município de Extrema.
Art. 2Q - Qualquer iniciativa que implique alteração da
paisagem, corte de árvores, devastação de matas nativas e
implosão de pedras será sempre precedida de audiência dos
órgãos públicos competentes, em todos os níveis de Governo.
Parágrafo único - A não-observãncia do disposto neste
artigo implica imposição de penalidades previstas na
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legislação aplicável, sem prejuízo das responsabilizações
civil e criminal do Infrator.
Art. SQ - Compete á Fundação Estadual do Meio Ambiente e ao
Instituto Estadual de Florestas fiscalizar o cumprimento
desta lei.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
José Militão
Justificação: A Constituição Estadual, em seu art. 11,
inciso VI, define como competência do Estado, comum à União
e aos municípios, proteger o meio ambiente e combater a
poluição em qualquer de suas formas.
Na linha desse mandamento constitucional, estamos
submetendo à elevada consideração desta Assembléia
Legislativa o Projeto de Lei nQ 2.120/94, que objetiva
preservar a integridade da serra do Lopo, que é uma montanha
integrante da serra da Mantiqueira e cuja floresta pertence
à Mata Atlântica.
Com efeito, a serra do Lopo é um património ecológico, que
deve ser preservado oficialmente para não permanecer sob a
ameaça de se transformar em condomínio fechado. Sua
pavimentação, diga-se de passagem, já foi iniciada.
Impõe-se pôr cobro a esse perverso processo de degradação

da serra do Lopo, pois, atrás de casas de veraneio e dos
sítios para recreio, certamente virão os bares, as
danceterias e os estacionamentos para carros.
o objetivo, pois, deste projeto é o de preservar a paisagem
da serra do Lopo, impedindo a ação predatória, o corte de
árvores e a devastação de matas nativas.
Pela constitucionalidade, pela justiça e pela oportunidade

do projeto de lei em tela, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares à sua aprovação-
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI Ng 2.121/94
Dá a denominação de Avenida Dr. Joaquim Balbino de Carvalho
à estrada paralela de acesso à BR-491, localizada no
Município de Elõi Mendes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Passa a denominar-se Avenida Dr. Joaquim Balbino
de Carvalho a estrada paralela à BR-491, localizada no
Município de Elõi Mendes.
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 julho de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O projeto visa a dar denominação a uma
estrada estadual de cerca de 600m de extensão, situada no
Município de Elôl Mendes, paralela à BR-491, que também lhe
serve de acesso.
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Pretende-se, com isso, homenagear uma das figuras mais
ilustres do Município de Elôi Mendes. Educador emérito. o
Dr. Joaquim Balbino de Carvalho transmitiu seu saber a
várias gerações da região Sul mineira. Fazendeiro e
pecuarista, foi o idealizador da Cooperativa dos Produtores
Rurais de Elõi Mendes.
Por todos os seus méritos, merece a homenagem que
pretendemos prestar-lhe. Assim, confiamos em nossos pares
para que seja aprovado este projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.122/94
Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora do

Hospital e Maternidade Dr Aureliano Brandão, com sede no
Município de Gouveia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Mantenedora do Hospital e Maternidade Or. Aureliano Brandão,
com sede no Município de Gouveia.
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.
Agostinho Patrus
Justificação: A entidade em questão tem personalidade
jurídica, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não recebem remuneração
pelo exercício dos cargos que ocupam. Atende, portanto, aos
requisitos da Lei ng 5.830. de 6/12/71-
A finalidade da instituição é manter o Hospital e
Maternidade Dr. Aureliano Brandão, entidade sem fins
lucrativos, que contribui decisivamente para a melhoria do
nível de saúde da comunidade de Gouveia
Por ter como ideal a defesa da saúde da população de
Gouveia, a entidade merece ser declarada de utilidade
pública Para tanto, contamos com o apoio de nossos ilustres
pares ã 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 NQ 2.123194
Declara de utilidade pública o Asilo São Camilo de LeIlis,

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

Camilo de Lellis, com sede no Município de Resende Costa.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Antônio Fuzatto
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Justificação: O Asilo São Camilo de Lellis é uma entidade
mantida pela Associação Filhas de São Camilo. reconhecida de
utilidade pública federal, que objetiva manter dispensários,
hospitais, asilos, escolas sanatórios, oficinas e toda
espécie de estabelecimentos ou obras sociais, com o fito de
dar assistência aos desamparados, aos doentes e aos idosos.
A entidade, já declarada de utilidade pública pelo

Município de Resende Costa, pleiteia agora, mui justamente,
ser declarada de utilidade pública estadual a fim de dar
continuidade às suas obras, de grande repercussão social.
Para tanto, solicitamos dos nobres pares o apoio a esta
merecida reivindicação.
- 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
Ng 5.385/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com o Desembargador Sebastião Helvécio
Rosemburg por sua posse na Vice-Presidência do TRE e no
cargo de Corregedor Eleitoral. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 5.386/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com a CEMIG pela realização do 2Q Circuito
Cultural CEMIG Regional Oeste de Minas.
NQ 5.387/94, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Associação Família de Caná pelo transcurso do 20Q
aniversário da realização do 1 Encontro de Revisão
Matrimonial. (- Distribuídos á Comissão de Educação.)
NQ 5.388/94, do Deputado João Batista, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á
concessão de aumento salarial aos servidores públicos do
Estado, inclusive os de fundações e autarquias, de acordo
com a evolução da receita. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Ng 5.389/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário do
Planejamento e ao Secretário da Fazenda com vistas à
liberação de recursos financeiros para que se implante o
Programa de Mecanização Agrícola no Estado. (- A Comissão de
Agropecuária.)
NQ 5.390/94. do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja
formulado ao Governador do Estado e ao Secretário de
Indústria e Comércio com vistas à revisão ampla e imediata
da política e dos programas de incentivos fiscais, em
especial do PROINDUSTRIA. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
Do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja incluído em

ordem do dia o Projeto de Lei nQ 1.605/93, da Comissão de
Defesa do Consumidor. (- A Presidência defere o
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requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244,
c/c O art. 141, do Regimento Interno.)
Da Deputada Maria Olivia (2), solicitando a tramitação em
regime de urgência dos Projetos de Lei ns 1.995 e 1.997/94,
do Governador do Estado. -

COMIJNICAÇOES
- São, também, encaminhadas á Mesa comunicações das

Comissões de Agropecuária e de Educação, e dos Deputados
Wanderley Ávila (3), Tarcísio Henriques, Jaime Martins e
Roberto Amaral

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei no 12.292, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à
Pecuária de Leite - Pró-Leite - e dá outras providências.
Pelo BRD: efetivos - Deputados Jorge Eduardo, Maria Olivia,
Wanderley Ávila, Ermano Batista; suplentes - Deputados
Antônio Júlio, Romeu Queiroz, Baldonedo Napoleão, José
Leandro; pelo PP: efetivo - Deputado Wilson Pires; suplente
- Deputado Márcio Miranda. Designo. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial á Proposição de Lei
Complementar no 36, quedispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas e dá outras providências. Pelo BRD:
efetivos - Deputados Geraldo Rezende, Bernardo Rubinger,
Arnaldo Canarinho, Sebastião Costa; suplentes - Deputados
Anderson Adauto, Dilzon Melo, Wanderley Ávila, Clêuber
Carneiro; pelo PP: efetivo - Deputado Ambrósio Pinto;
suplente Deputado João Marques. Designo. A Gerência-Geral
de Apoio ás Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Agropecuária - aprovação, na 14a Reunião Extraordinária, dos
Projetos de Lei ns 1.799/93. do Deputado Anderson Adauto, e
1,892/94, do Deputado Raul Messias, e do Requerimento n
5.373/94, do Deputado Roberto Amaral; e de Educação -
aprovação, na 80çj Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei
nQs 1.681/93, do Deputado João Batista; 1.584/93. do
Deputado Reinaldo Lima, 1.748 e 1.785/93, do Deputado
Wanderley Ávila, 1.933/94, do Deputado Marcos Helênio, e
1.967/94, do Deputado José Leandro (Ciente. Publique-se) e
pelos Deputados Wanderley Ávila (3) - falecimento da Sra.
Flora Januária Mala e do Sr. João Ferro de Araújo, em Várzea
da Palma, e do Sr. José Rodrigues Bitencourt. em Canaã;
Tarcisio Henriques - falecimento do Sr. Lysis Brandão da
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Rocha, em Cataguases; Jaime Martins - falecimento do Sr.
Gumercindo de Freitas, em Divinópolis; e Roberto Amaral -
falecimento da Sra. Maria Ismar Flávio Ribeiro, em Claro dos
Poções (Ciente. Oficie-se.).
- A seguir, submetido a votação, nos termos regimentais, é
aprovado requerimento apresentado pelo Deputado Sebastião
Helvécio, em que solicita a inversão da ia parte da Ordem
do Dia, de modo que os requerimentos sejam apreciados antes
dos pareceres.

Eleição da Comissão Representativa
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar à eleição dos
componentes da Comissão Representativa da Assembléia
Legislativa para o recesso de julho do corrente ano, em
cumprimento ao que dispõe o 7g do art. 53 da Constituição
Estadual e nos termos dos arts. 5 a 17 do Regimento Interno.
Os Deputados receberão dos escrutinadores envelopes

devidamente rubricados e, em seguida, na cabine, marcarão os
nomes dos Deputados que comporão a Comissão Representativa
da Assembléia A Presidência esclarece que os Deputados
deverão assinalar com um "X" tantos nomes quantas forem as
vagas por partido, conforme indicado nas cédulas, num total
de 15 nomes.
A Presidência vai passar á eleição, inicialmente convocando

os Deputados Jorge Hannas e Baldonedo Napoleão para atuarem
como escrutinadores.
Os escrutinadores, por gentileza, queiram ocupar os seus
lugares.
Com a palavra, o Sr. Secretário, Deputado Sebastião

Helvécio, para proceder à chamada para votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Procede á chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados;
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - 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 - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cêlio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dtlzon Melo
- Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Guiar Machado - Hely Tarquínio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Márcio Miranda
- Marcos Helênlo - Maria Elvira - Maria José Hauelsen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos- Simão
Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - 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.
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O Sr. Presidente - Votaram 62 Deputados; foram encontradas
na urna 62 sobrecartas. Os números conferem. Â Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam á apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - A Presidência vai anunciar o resultado
da votação para a eleição da Comissão Representativa da
Assembléia para o recesso do mês de julho de 1994. Pelo BRD:
efetivos - Deputados Maria Olivia - José Renato -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Ronaldo Vasconcellos
- Roberto Luiz Soares - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende
- Jaime Martins - Péricles Ferreira e Ibrahim Jacob;
suplentes - Deputados Milton Sailes - Kemil Kumaira
Roberto Amaral - Homero Duarte - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Eduardo Brás - José Braga - José
Bonifácio - Wanderley Ávila e Jorge Hannas; pelo PP:
efetivos - Deputados Antônio Genaro e Glycon Terra Pinto;
suplentes - Deputados Wellington de Castro e Márcio Miranda;
pelo PT: efetivos - Deputados Marcos Helênio e Antônio
Fuzatto; suplentes - Deputados Adelmo Carneiro Leão e Ivo
José.
o Sr. Presidente - A Presidência declara eleitos os membros
da Comissão Representativa da Assembléia para o recesso de
julho do corrente ano.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio,
em que solicita seja incluído em ordem do dia o Projeto de
Lei nQ 1.605/93, da Comissão de Defesa do Consumidor, já que
se encontra esgotado o prazo para sua tramitação e que a
matéria está à disposição da Mesa. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244,
c/c O art. 144, do Regimento Interno.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos da
Deputada Maria Olivia (2) - regime de urgência para a
tramitação dos Projetos de Lei ngs 1.995 e 1.997/94, ambos
do Governador do Estado.
O Sr. Presidente - Requerimento ng 5.315/94, do Deputado
Agostinho Patrus, solicitando a transcrição, nos anais da
Casa, do editorial "Volta ao Desenvolvimento', publicado no
jornal "Estado de Minas", na edição que menciona. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação.
Para encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Márcio Miranda.
O Deputado Márcio Miranda - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, estou de acordo com o requerimento do Deputado
Agostinho Patrus.
O desaparecimento de Antônio Martins Guimarães, no mês
passado, vitima de lamentável acidente automobilístico,
quando ia de Belo Horizonte para Divinôpolis, depois de
registrar sua candidatura a Deputado Estadual, significa
mais que a perda de um político respeitado e que, com muitos
méritos, dava seguimento à sua vida pública, buscando um
mandato popular. Antônio Martins, como era mais conhecido,
foi um exemplo, mais um bom exemplo, de menino de família
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pobre e numerosa, que, já aos 6 anos, madrugava para vender
o produto do trabalho da mãe, ajudando no orçamento e nas
despesas de uma prole de 10 crianças.
Dotado de rara habilidade de aprender e organizar, foi,
seguidamente, aprendiz de fundição, vendedor de produtos
fundidos, comerciante e, depois, empresário, na mesma linha
de produtos fundidos e siderúrgicos. Em 1970, já experiente
homem de negócios e empresas, ao adquirir a SINDUMINAS,
demonstrou o amadurecimento e a plenitude da capacidade
empreendedora que sempre teve, expandindo a siderúrgica e
implantando pela primeira vez em Divinópolis o lingotamento
do ferro-gusa numa usina não integrada. Para os seus
empregados, foi também pioneiro, dando-lhes o seu primeiro
restaurante no ambiente da fábrica.
Eis que, no ano de 1972, finalmente, a vocação política de

Antônio Martins encontrou resposta em memorável vitória para
a Prefeitura de Divinópolis. Aqui, o administrador de
empresa privada, idealista, humanitário e amigo de
colaboradores e empregados, mostrou-se homem de visão
política para a administração pública. Transformou a cultura
paternalista e empírica de governo, personalista e
improvisada; mudou métodos e práticas inteiramente superados
que até então vigoravam no Município; implantou princípios
científicos, programas e ações de descentralização do Poder
Executivo; criou órgãos de assessoria técnica, de serviços e
de organização pública na esfera municipal. Revolucionou,
pois, conceitos, idéias e procedimentos, modernizando e
tornando a Prefeitura de Divinôpolis apta a receber, como
aconteceu adiante, adaptações e atualizações na gestão de
recursos técnicos, econômico-financeiros, sociais e humanos.
Desse quadro de renovação de usos e costumes, destacam-se a
concessão do serviço municipal de água potável à COPASA, o
asfaltamento das ruas centrais de Divinópolis, a construção
de imponente viaduto na cidade. Claro que essas são, entre
outras Igualmente importantes, apenas algumas obras
realizadas no período em que foi Prefeito. Na verdade,
Antônio Martins realizou muitas e lembradas alterações na
fisionomia e no corpo da cidade, equipando-a e estruturando-
a, dando-lhe condições e pré-requisitos que vieram a
facilitar o salto da Princesa do Oeste para os dias de agora
e do futuro.
Também ao nosso Estado Antônio Martins emprestou a
Inteligência e os esforços de dedicado trabalho, com
Diretor Administrativo da COPASA. entre 1980 e 1982, e com
Diretor de Planejamento da Imprensa Oficial, em 1992, da
qual se desligou para candidatar-se mais uma vez à mesma
prefeitura.
Além do cargo que ocupou no Executivo municipal, foi
candidato a Deputado Estadual em 1978 e à Câmara dos
Deputados em 1990, mandatos a que teria dado, se eleito, a
dimensão de diplomata nato e de carismática personalidade,
aumentando o número de correligionários e de novos amigos,
atraídos pela força de seu magnetismo pessoal.
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O filho ilustre de Nova Serrana, que adotou como sua a
cidade de Divinôpolis, que ele tanto amava, merece do amigo
o registro de viva saudade. Do parlamentar, merece o resgate
de sua memória de homem público de valor singular. E merece,
especialmente, do cidadão divinopolitano o reconhecimento
que ele soube conquistar pelos muitos serviços ao municipio,
onde deixou uma legião de amigos e admiradores- Muito

obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam queiram
permanecer como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr Presidente, em virtude da

discussão que iniciamos hoje, pela manhã, e tendo em vista a
impossibilidade de terminar a discussão do, projeto que
organiza o Ministério Público e considerando que a Comissão
está reunida para deliberar sobre o assunto, solicitaria a
V. Exa. que interrompesse os nossos trabalhos para que a
Comissão vote seu parecer. Assim, depois, poderemos analisar
e votar o projeto

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Atendendo á questão de ordem do
Deputado Gilmar Machado, esta Presidência vai determinar a
suspensão dos nossos trabalhos por 15 minutos. Estão
suspensos os trabalhos desta reunião.

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

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 nQ 1.363, do Deputado
Gilmar Machado, em virtude de sua aprovação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely
Tarquinio, em que solicita a alteração da ordem do dia de
forma que o Projeto de Resolução nQ 2.100/94 seja apreciado
em penúltimo lugar e o Projeto de Lei Complementar nQ 27/93,
em último. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram.(- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 2.028/94.
do Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para
os orçamentos fiscal e de investimento das empresas
controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de
1995. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas nos 1 e 15; pela
aprovação das subemendas que receberam o nQ 1 às Emendas nQs
6 e 14 e pela aprovação das Emendas ns 16 a 19. propostas
pelo relator; opina, ainda, pela rejeição das Emendas ns 2
a 5 e 7 a 13. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto.
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salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
estão. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 e
15; as subemendas que receberam o flQ 1 às Emendas nos 6 e 14
e as Emendas ngs 16 a 19, que tiveram parecer pela
aprovação. Em votação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovadas. Estão aprovadas
as emendas que receberam parecer pela aprovação. Em votação,
as Emendas ns 2 a 5 e 7 a 13, que receberam parecer pela
rejeição . Os Deputados que as aprovam permaneçam como
estão. (- Pausa.) Rejeitadas.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, peço

verificação da votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência

vai proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita à assessoria
que verifique quantos Deputados se encontram presentes nas
comissões. (- Pausa.) Votou a favor das emendas apenas 1
Deputado; votaram contra 26 Deputados; encontram-se
presentes nas comissões 12 Deputados. Portanto, estão
rejeitadas as emendas. Fica, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei no 2.028/94 com as Emendas ngs 1; 6
na forma da Subemenda ng 1; 14 na forma da Subemenda ng 1 e
15 a 19. A Comissão de Redação.
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 1.995/94, do Governador do Estado, que autoriza a
doação de imóvel de propriedade do Estado ao Município de
Piedade do Rio Grande. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Para discuti-]o, com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

no que diz respeito ao Projeto de Lei nQ 1.995/94, estaremos
votando favoravelmente. Entretanto, estaremos aqui,
posteriormente, debatendo de maneira mais aprofundada o
Projeto de Resolução nQ 2.100/94, que diz respeito à
prestação de contas do Governador do Estado. Temos grande
interesse em discutir esse projeto.
Aproveitamos a oportunidadepara dizer que, por estarmos
participando da comissão especial constituída por esta Casa
para acompanhar as negociações entre Governo e
funcionalismo, quando chegamos ao Plenário, já havia sido
votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Gostaríamos de
deixar registrado que, em virtude de nossa presença na
comissão, quando aqui chegamos, o prazo para discutir o
projeto já estava encerrado. Achamos que seria fundamental a
discussão de algumas das emendas desse projeto.
Lamentamos a rejeição dessas emendas por parte da comissão
que as analisou, porque elas foram feitas para tentar
colaborar com o Estado. Na questão da publicidade,
entendemos que não é possivel a continuidade daquilo a que
assistimos, um acréscimo significativo dos gastos nessa
área. Em anos anteriores, tivemos gastos em torno de 0,64%
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do orçamento com publicidade. Agora, chegamos a 1,15%, o que
mostra um aumento significativo.
Existem outras emendas importantes corno, por exemplo, a que
assegura recursos para os trabalhadores sem terra. Não
adianta falar que queremos reforma agrária ou que queremos
fixar o homem no campo se não garantirmos os recursos na Lei
de Diretrizes Orçamentárias, porque, evidentemente, os
recursos não aparecerão no orçamento. Não basta dar a terra.
E fundamental darmos condições para que os indivíduos possam
se fixar ali. Além do mais, entendemos que é fundamental que
tenhamos controle sobre as empresas que são hoje devedoras
de impostos ao Estado.
Além disso, era fundamental assegurarmos, na comissão da
qual faço parte - muito bem presidida pelo Deputado Dílzon
Melo e que teve suas atividades encerradas hoje com a
apresentação de um ótimo relatório do Deputado Anderson
Adauto -, os recursos necessários ao piso salarial para o
funcionalismo estadual. Caso contrário, se não garantirmos
na Lei de Diretrizes Orçamentárias os recursos
indispensáveis ao cumprimento do art. 34 das Disposições
Constitucionais Transitórias, não adiantará fazermos

discursos, pois nada será cumprido.
Gostaria de lamentar o fato de não haver participado desse

debate, mas, como já havia explicado, faço parte, como Vice
Presidente, da comissão de negociações. Portanto, na
ocasião, estava presente a uma das reuniões daquela
comissão, chegando aqui quando a votação já havia sido
concluída- Assim sendo, deixo registrada minha posição
referente a essa questão.
Voltarei para discutir mais concretamente o projeto
relativo às contas do Governador do Estado. Muito obrigado.
o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência encerra a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 1.997/94. do

Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Viçosa e á Fundação Marianense de
Educação. 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 Redação.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução ng
2.100/94, da Comissão de Fiscalização Financeira, que aprova
as contas do Governo do Estado de Minas Gerais referentes ao
exercício de 1993. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela rejeição do Substitutivo no 1. Em discussão, o
projeto. Com a palavra, para discuti-]o, o Deputado Gilmar
Machado, que dispõe de 30 minutos, tendo em vista que o
projeto se encontra em regime de urgência.
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Deputadas, público presente nas galerias, nós queremos
tentar, pelo menos, iniciar um processo de discussão sobre a
prestação de contas do Governador do Estado referente ao
exercício de 1993. Lamentamos não ter a oportunidade de
fazer um debate mais amplo, devido à forma como foi
trabalhada e conduzida essa discussão. Estaremos votando
contrariamente à apresentação dessa prestação de contas,
referente ao exercício de 1993, na forma como veio, e
favoravelmente ao substitutivo que apresentamos na Comissão.
Nosso substitutivo foi assinado pelo Deputado Marcos

Helênio em nome da Bancada do PT. Essa é a nossa posição no
que diz respeito a essa prestação de contas. No nosso
entendimento - e também no do Tribunal de Contas, que é
nosso órgão auxiliar - uma das questões que nos preocupa, e
nos fundamenta para elaborar o nosso substitutivo - um dos
problemas sérios que enfrentamos, não só em nível do Estado
de Minas Gerais, mas também em nível nacional, é o
descumprimento do art. 212 da Constituição Estadual, que diz
respeito ao repasse de 3% da receita orçamentária corrente
liqülda para a Fundação de Amparo á Pesquisa - FAPEMIG.
Temos assistido, nesses últimos dias, a uma propaganda
muito bem elaborada, que vem sendo feita em todos os
veículos de comunicação do Pais, tanto nas emissoras de
televisão como nas rádios e jornais, com relação a mais um
encontro anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência- SBPC -, que aborda o tema da necessidade de apoio à
pesquisa com uma precisão enorme, e, ao mesmo tempo,
demonstra o descaso com que o poder público, na maior parte
do Pais, vem tratando a pesquisa. Temos percebido - e a
propaganda vem-nos mostrando com muita clareza e propriedade
- que é impossível a qualquer pais que queira caminhar para
o Primeiro Mundo, que se queira desenvolvido, que queira
garantir condições básicas à sua população, desprezar e
ignorar o desenvolvimento cientifico e tecnológico.
Estamos vendo o Governo Federal destinar parte de recursos

para tentar resolver o problema da mortalidade Infantil no
Nordeste, fruto, em grande parte, de atraso cultural e de
atraso tecnológico de um pais de dimensões continentais como
o nosso, com mais de 8.500.000km2 de área.
As terras são férteis, mas, infelizmente, a população da
região não tem um padrão de vida decente. Entendemos não ser
mais possível conviver com esse nível de degradação humana,
sem que nada façamos.
Não podemos mais concordar com o fato de que a ciência e a
tecnologia continuem recebendo o tratamento que vêm
recebendo no Pais e, especialmente, em Minas Gerais Desde o
inicio do seu Governo, o Governador Hélio Garcia,
sistematicamente, descumpre a norma consubstanciada no art.
212 da Constituição, que define e exige o repasse de verbas
para essa área.
Não compreendemos como o Governo de Minas vem fazendo uma
propaganda intitulada "Minas aponta o Caminho". Esperamos
que outros Estados não sigam o nosso exemplo, pois o caminho
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apontado por Minas na área de ciência e tecnologia é o da
desvalorização do pesquisador e do desrespeito à comunidade
científica. O nosso caminho tem sido o do atraso
tecnológico, do descumprimento das normas constitucionais, e
não podemos concordar com isso.
Por isso estamos aqui, apresentando um substitutivo ao
parecer que recebemos das Comissões, no que diz respeito á
prestação de contas do exercício de 1993. Queremos conclamar
a todos os parlamentares, para que raciocinem antes de votar
essa prestação de contas. Não podemos simplesmente votar a
favor do descumprimento de uma norma constitucional porque,
se fizermos isso, estaremos abrindo um precedente para que
todos os outros governadores possam, também, passar por cima
da Constituição, nossa Lei Maior. Aí, quero ver Deputados
que hoje estão aqui votando favoravelmente ao descumprimento
do artigo constitucional, com que moral irão à tribuna bater
em outro Governador.
Queremos chamar a atenção dos senhores para isso. Vimos
aqui Deputados que foram contra o Governador Newton Cardoso
e, hoje, assistem ao descumprimento de uma norma
constitucional e nada fazem. Simplesmente, fazem de conta
que nada está acontecendo. Curvam-se, fecham os olhos e
deixam que a área de ciência e tecnologia continue sendo
desrespeitada em nosso Estado
Mais uma vez, Queremos chamar a atenção de todos e,
principalmente, daqueles que faziam discursos veementes no
inicio da vigência da atual Constituição e, agora, não a
defendem. O que mudou? A Constituição é a mesma. Não houve
alteração nos mecanismos constitucionais. O posicionamento
dos Deputados, no entanto, é diferente. Nós não vamos
aceitar isso passivamente.
Nós, a Bancada do PT, estamos discutindo aqui, e vamos
discutir também com a comunidade cientifica e com a
comunidade mineira, nesse ano de eleição, para mostrar como
são feitos os balanços, as avaliações e as votações nesta
Casa, no que diz respeito ás prestações de contas. Durante
um Governo, é dado um tratamento; em outro Governo, o
tratamento é diferenciado.
Para nós, da Bancada do PT, a Constituição é a mesma Nós
estaremos defendendo a Constituição, nesse Governo, com o
nosso Governador - pois eu tenho a certeza de que teremos, a
partir de 1995, o companheiro Carlão no Governo deste Estado
- cumprindo a Constituição. Nós estaremos aqui, defendendo
exatamente isso, como estamos fazendo agora.
Queremos que todos os Governos cumpram a Constituição,
porque foi esse o compromisso, foi esse o juramento que cada
um de nós fez antes de tomar posse, aqui nesta Casa: de que
estaríamos defendendo a Constituição e que, de fato,
seríamos os representantes do povo, na defesa de seus
interesses, na defesa da Constituição. E exatamente isso que
nós estamos fazendo aqui
A nossa Bancada, como um todo, estará votando esse
substitutivo, porque ele, de fato, assegura e demonstra
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concretamente a defesa da Constituição, não só do seu art.
202.
Alguns podem dizer que é só esse artigo que o Governo esta
deixando de cumprir. Hoje, pode ser somente nesse artigo que
nós estaremos abrindo precedentes, mas, depois podem ser
dois, três, porque quem abre mão de um, abre mão de outros.
Nós não vamos concordar. Nós não concordamos com esse
posicionamento, com essa leitura. Nós temos uma leitura
diferenciada. Nós não vamos concordar, porque não adianta,
não teremos desenvolvimento em nenhuma das áreas do Estado,
se não tivermos desenvolvimento científico e tecnológico.
Se hoje nós podemos exportar aço colorido, foi graças ao

esforço, ao trabalho dos pesquisadores do Centro Tecnológico
de Minas Gerais - CETEC. Pesquisadores trabalharam anos para
desenvolver essa tecnologia e. Minas, hoje, pode ganhar
recursos em cima disso.
Se, hoje, é possível nós já termos a gasolina aditivada,
foi graças ao esforço, ao trabalho dessa comunidade.
Se, hoje, nós podemos ter um desenvolvimento do milho, do

café e de outros produtos agrícolas, é graças á pesquisa, é
graças ao trabalho, não só dos pesquisadores da EMBRAPA,
mas, também, dos nossos pesquisadores, aqui, da EPAMIG.
Nós entendemos que é fundamental valorizar essas pessoas.

Um cientista não se forma num curto prazo. Ele, para isso,
precisa desenvolver um longo trabalho. Ele precisa de tempo.
E, para se montar um grupo de técnicos, um grupo de
pesquisadores, um grupo de cientistas, levam-se anos.
Precisa-se de recursos. Só que, depois, tem-se um retorno
multo maior do que o investimento que se fez.
Se quisermos partir para a análise do custo que se tem e do
beneficio que se recebe, será facilmente percebido que o
beneficio é muito maior.
Nós entendemos que é fundamental que não se desvalorizem
esses profissionais. Se é montada uma equipe técnica, que
será destruida logo após, serão feitos dois gastos. Nós não
podemos assistir a isso passivamente. Os nossos órgãos de
Pesquisa estão sendo destruidos. Não podemos concordar que
esses órgãos, que já têm seus recursos garantidos na
Constituição, os percam.
Então, nós gostaríamos, aqui, de fazer essa reflexão.
Gostaríamos, aqui, de conclamar a todos os Deputados -
lamentavelmente, temos poucos aqui, em Plenário, mas, tenho
certeza, na hora da votação vários estarão aqui - para essa
discussão. Queremos lamentar essa forma, essa maneira de
agir. Gastaríamos, também, não só de abordar o aspecto na
área de ciência e tecnologia, mas, também, na área da
prestação de contas. Fica muito claro: num Estado como o
nosso, onde uma das principais atividades econômicas é a
agropecuária, temos, apenas, o gasto em torno de 1% com a
agricultura. E realmente de nos deixar cabisbaixos e
pensando: que Governo é esse? Que caminho apontado é esse?
Esse caminho não queremos. Queremos um outro caminho onde,
de fato, possamos ter essa atividade como principal. Fazem-
se discursos maravilhosos em defesa da produção agrícola,
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mas, na hora do 'vamos ver", esses mesmos recursos não
aparecem. Isso nós podemos perceber durante a prestação de
contas. A pribridade não é essa, não há prioridade para
agricultura, não há prioridade para a agropecuária. Temos
uma grande produção agrícola neste Estado, e é ai que
conseguimos, de fato, mostrar a nossa força. Se não fosse a
força e a agregação dos produtores, lamentavelmente,
estaríamos numa situação muito dificil.
Queremos, também - e não podemos deixar de enfatizar -
dizer que, durante o exercício de 1993, não foi feito nenhum
esforço para que pudesse ser cumprido o art. 34 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do
Estado. O funcionalismo público mineiro continuou sem ter o
seu piso salarial assegurado. Lamentavelmente, 1993 foi o
ano do arrocho brutal em cima do funcionalismo, O Estado
esmaga e arrebenta um servidor, a pessoa essencial no
desenvolvimento deste Estado, para que possa fazer com que
ele ande. Na análise da prestação de contas do exercício de
1994, quero ressaltar aqui o trabalho que foi feito por esta
Assembléia, que muito bem aceitou o requerimento do nobre
Deputado Roberto Carvalho, para tentar participar, tentar
intermediar e tentar sensibilizar o Executivo sobre a
necessidade da melhoria da qualidade e da melhoria do
atendimento das reivindicações salariais do funcionalismo
que, hoje, tem um salário aviltado. Entendemos que é
impossível continuar a assistir passivamente a isso.
Então, entendemos e esperamos que, realmente, a partir do
relatório apresentado hoje pela Comissão Especial - na qual
tive o privilégio de ocupar o cargo de Vice-Presidente -
muito bem dirigida pelo Deputado Dilzon Melo e que teve,
como relator, o Deputado Anderson Adauto, possamos, de fato,
acompanhar e trabalhar para que haja uma inversão na lógica
do Estado, para que o funcionalismo possa ser valorizado,
ser respeitado e que as normas sejam cumpridas.
Sendo assim, gostaríamos de encerrar a nossa intervenção
colocando que, durante a votação do exercício de 1994.
estaremos fazendo o mesmo que agora, ou seja, cobrando de
novo.
Quanto ao parecer apresentado na prestação de contas de
1993, não temos como votá-lo- Isso porque ele realmente fere
dispositivos constitucionais. Assim, nossa bancada estará
votando contrariamente a esse parecer e favoravelmente ao
substitutivo apresentado na Comissão de Fiscalização
Financeira, em respeito ao desenvolvimento tecnológico do
Estado, em respeito à comunidade cientifica, em respeito ao
desenvolvimento que esperamos. Espero que outros Estados
possam mostrar o caminho, pois o caminho apontado por Minas,
como diz sua propaganda, penaliza a todos nós, pois
penalizar a Ciência e a Tecnologia significa penalizar a
todos os que vivemos neste Estado. Muito obrigado-
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr.Presidente, colegas do
Plenário e das galerias, o Gilmar já esgotou o assunto, mas
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eu gostaria de fazer a defesa do nosso substitutivo, em nome
do mínimo de coerência que esta Casa precisa ter.
O Anderson Adauto, nosso ilustre colega, acaba de propor,
brilhantemente, um relatório da Comissão que acompanhou as
negociações do funcionalismo, contendo as propostas
aprovadas por unanimidade. Aliás, essa Comissão cumpriu um
papel exemplar. A Assembléia agiu como devia, o Anderson
Adauto, o Oilzon Melo e outros Deputados participaram da
Comissão, cumprindo com o dever desta Casa.
o nosso substitutivo é muito simples. O Governo descumpriu
o artigo que trata dos 3% da verba destinada à pesquisa. O
que propomos é o seguinte. (- Lê:)
"Art. l Q - Ficam aprovadas as contas do Governo.
Parágrafo único - A diferença entre o valor aplicado e o

valor estabelecido constitucionalmente poderá ser feita
parceladamente até o final do exercício orçamentário de
1994."
E um projeto sério, O Anderson Adauto e a Maria José, que

estou vendo aqui, eram constituintes e votaram a favor de se
destinarem os 3% para uma área fundamental. Se queremos o
desenvolvimento, temos de investir, seriamente, em pesquisa
e em tecnologia. Então, nossa proposta é a defesa do
substitutivo, sob pena de esta Casa se curvar,
"incontinenti", ao Executivo.
Nesta oportunidade, gostaria de dizer que, outro dia,
cobrei explicações do Governo a respeito de um projeto
intitulado PROVAM, por meio do qual estariam sendo
distribuídas verbas aos municípios. Fomos informados - e a
informação não foi desmentida - de que o Vice-Governador,
Sr. Arlindo Porto, era o coordenador do projeto. E muito
estranho, já que ele é o coordenador da campanha do Sr
Eduardo Azeredo. Acho que são absolutamente incompatíveis as
funções de Vice-Governador e de coordenador dessa campanha,
ainda mais, sendo ele candidato ao Senado. Tenho todo o
respeito pelo Sr. Arlindo Porto, pessoa que sempre se
mostrou multo afável. Mas fomos informados de que os
Prefeitos estariam recebendo convites para ir ao gabinete do
Vice-Governador, dele recebendo a liberação das verbas do
PROVAM. Não afirmamos que isso esteja ocorrendo, mas, se
estiver, trata-se de crime eleitoral, do uso da máquina
administrativa e do dinheiro público para fazer campanha
eleitoral. Espero que não seja verdade. Agora, o Vice-
Governador está devendo uma explicação não apenas para o
Legislativo, mas para toda a população. Ele, para se dedicar
Integralmente à campanha, deveria até ter pedido licença.
Então, em nome da coerência desta Casa, gostaríamos, mais

uma vez, que a Bancada do Governo, mostrando seu compromisso
com a pesquisa, a tecnologia e o respeito á Constituição,
votasse a favor do substitutivo que apresentamos O Deputado
Romeu Queiroz, um dos constituintes que aprovou a destinação
de 3% da verba para a pesquisa, deverá, junto com a maioria
da Casa, votar de acordo com o substitutivo que
apresentamos.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Maria

Pinto.
O Deputado José Maria Pinto - Queremos dirigir aos
Delegados de carreira da Policia Civil de Minas Gerais,
através da sua associação, palavras sinceras de compreensão
e de apoio. Mais do que simples palavras, desejamos também
hipotecar-lhes a nossa solidariedade, como representante do
povo na Assembléia Legislativa de Minas Gerais e como ex-
Delegado de Policia. A causa dos senhores é também a nossa
causa. Desde o nosso primeiro mandato neste parlamento,
temos procurado ser intérprete das reivindicações da
valorosa classe policial mineira. Não houve pleito, não
houve luta da Policia Civil que não merecesse, da nossa
parte, adesão completa.
Lamentamos que, não obstante, a situação salarial da classe
tenha-se deteriorado a tal ponto que a intranqüilidade e o
desalento tenham quebrado o ânimo daqueles que jamais
vacilaram em cumprir os seus deveres para com a sociedade
mineira.
Com efeito, á Policia Civil de Minas Gerais se pode
creditar um trabalho incansável em defesa da segurança
pública neste Estado. Num momento em que os cidadãos, em
todo o País, se vêem acuados pela criminalidade e pela
violência, em que valores como a vida, a integridade física
e a incolumidade do patrimônio soçobram diante das
arremetidas dos marginais de todas as classificações. Minas
Gerais destaca-se como um exemplo de normalidade. Nossa
policia tem, comprovadamente, obtido os melhores resultados
na luta contra o crime. Raros são os delitos cometidos no
território deste Estado que deixam de ser apurados. Aqui, o
chamado crime organizado nunca prosperou. Nos casos em que
se tentou formar grandes quadrilhas, estas foram
desbaratadas pela pronta atuação da polícia. Basta dizer que
não existe um só caso de seqüestro sem apuração em nosso
território.
Mesmo contando com poucos recursos, mesmo enfrentando
dificuldades e incompreensões, os valorosos membros da
policia judiciária sempre operaram com inteligência e
coragem, de modo a levar de vencida a ação dos delinqüentes.
Testemunha dessa trajetória de êxitos, não poderíamos
calar-nos no momento em que, através da Associação dos
Delegados de Carreira, a maioria dos integrantes da Policia
Civil procura a Assembléia Legislativa para fazer justas
reivindicações salariais e protestar contra a situação em
que se encontram.
E preciso ressaltar que a mobilização da classe tem
encontrado no Governador Hélio Garcia o firme apoio que S.
Exa. sempre dispensou às reivindicações justas das várias
categorias do funcionalismo mineiro. Por isso mesmo, ao
receber, em Palácio, a diretoria da Associação dos Delegados
de Carreira, S. Exa. solicitou um voto de confiança na sua
pessoa, tendo afirmado categoricamente que dará solução aos
pleitos salariais da classe, tratando-a com justiça.
Assegurou ainda ter conhecimento de todos os problemas
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enfrentados pelos policiais do Estado e que enviaria á
Assembléia Legislativa, para corrigir as distorções, um
projeto de lei â altura do almejado por todos. Ainda de
acordo com o Governador, antes de qualquer decisão
definitiva sobre o assunto todos os Delegados de Policia
seriam convocados para discutir a situação, através da
Diretoria da ADEPOLC-MG.
Diríamos que, além do Governador Hélio Carda, os Deputados
mineiros também estão unidos em apoio ás reivindicações da
Policia. Companheiros nossos já estão mobilizados,
intermediando, junto ao Palácio da Liberdade, os interesses
da categoria; outros, como é o nosso caso, também estão
trabalhando, colocando-se inteiramente à disposição dos
Delegados para dar ressonância aos seus pleitos.
No momento em que Minas Gerais é apontada corno um dos
Estados mais equilibrados do Pais, no que diz respeito à
segurança dos cidadãos, não faz sentido desvalorizar a nossa
Policia, colocando-a nas mesmas e tristes condições em que
se encontram as forças policiais de outros membros da
Federação.
Existem hoje, no Brasil, Estados em que a população mal

pode sair ás ruas, devido às ameaças crescentes de grupos
criminosos. Esses grupos, à mingua de uma atuação firme do
Poder público, em alguns lugares já ameaçam criar um estado
dentro do Estado, desmoralizando a autoridade pública e
aterrorizando os cidadãos.
Ninguém deseja ver essas coisas acontecerem no território

mineiro. Cada um de nós possui o senso grave da ordem e da
estabilidade, pilares de uma sociedade organizada.
A manutenção da ordem pública está entre os valores que

mais prezamos.
Nada disso é Possível sem a valorização do trabalho
exercido diuturnamente pelas forças policiais. Nenhuma
tarefa é mais árdua, mais arriscada, mais desafiadora do que
a desempenhada pelo agente de policia. Diariamente, ele
expõe a sua vida e a sua integridade física para proteger a
sociedade.
No momento em que essa classe laboriosa reclama melhores
salários, que lhe assegurem uma vida mais condigna, é
preciso ouvir com atenção o que as suas lideranças têm a
dizer. E a mensagem que nos está sendo enviada pela
Associação dos Delegados de Policia, representando centenas
de associados, é muito clara: com os atuais vencimentos
auferidos, que os condenam à pobreza e á privação, os
Delegados não têm condições de realizar o seu trabalho. E.
se Isso não é mais possível, a segurança dos cidadãos e da
sociedade está em risco.
Não podemos deixar que tal coisa ocorra. Vamos envidar
esforços para que o Governo mineiro atenda aos Delegados,
dando-lhes o tratamento justo q ue merecem.

Questões de Ordem
O Deputado Hely Tarquinlo - Sr. Presidente, como podemos

verificar, não há" quorum" para a continuação dos trabalhos.
Assim, solicito o encerramento da reunião.
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O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, solicito a

recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados. Na sua ausência, convoco o Deputado Bernardo
Rubinger para proceder ã chamada dos Deputados-
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 Deputados.
Portanto, há' quorum" para votação. A Presidência vai
encaminhar a votação, por escrutínio secreto, nos termos do
art. 264 do Regimento Interno. Antes, informa ao Plenário
que os Deputados que desejarem aprovar a matéria deverão
votar "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão votar
"não'. Convido, para atuarem como escrutinadores, os
Deputados Célio de Oliveira e Baldonedo Napoleão.

Questão de Ordem
O Deputado Adelino Carneiro Leão - Queria, apenas, uma
informação, Sr. Presidente. Será votado em primeiro lugar o

substitutivo?
O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo à questão
de ordem levantada pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão,
informa ao Plenário que será votado, em primeiro lugar, o
substitutivo que recebeu parecer pela rejeição. Os
Deputados que desejarem rejeitá-lo deverão votar 'não", e os
que desejarem aprová-lo deverão votar "sim', com a palavra,
o 4g-Secretário, Deputado Sebastião Helvécio, para proceder
à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo

Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Márcio Miranda - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam á abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 54 Deputados; foram encontradas
na urna 54 sobrecartas. Os números coincidem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
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- Os escrutinadores procedem á apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim" 7 Deputados; votaram
"não" 47 Deputados. Está rejeitado o Substitutivo ng 1.
A Presidência vai submeter à votação o Projeto de Resolução
ng 2.100/94. da Comissão de Fiscalização Financeira. Antes,
lembra aos Deputados que os que desejarem aprová-lo deverão
responder "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão
responder "não". Em votação, o projeto. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder á chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Oilzon Melo - Eduardo Brás -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Renato - Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles - Péricles
Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo - Tarcisio
Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que

procedam á abertura da urna e ã verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 54 Deputados; foram encontradas

na urna 54 sobrecartas. Os números coincidem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 50 Deputados; votaram
"não" 4 Deputados. Está aprovado, em turno único, o
Projeto de Resolução ng 2.100794. A Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência suspende, por 15

minutos, a presente reunião para que a Comissão ultime seus
trabalhos sobre o Projeto de Lei Complementar ng 27/93.
Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Discussão, em lg turno, 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
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ngs i a 52,
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação da matéria com as Emendas nQs 1 a 52, da
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Comissão de Justiça, e com as Emendas ngs 53 a 113, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 52. da Comissão
de Justiça, 53 a 112, da Comissão de Administração Pública,
e 113 a 115, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. A
Presidência vai submeter a matéria a votação nominal, de
conformidade com o art 266 do Regimento Interno. Antes,
lembro aos Deputados que aqueles que desejarem aprová-la
responderão 'sim, e aqueles que desejarem rejeitá-la
responderão "não". Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário para
proceder à chamada de votação nominal
O Sr. Secretário- (- Faz a chamada.)
- Respondem à chamada de votação nominal os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Cêlio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Homero Duarte
- Ibrahim Jacob - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Leandro - José
Maria Pinto - Márcio Miranda - Maria Oflvia - Mauro Lobo -
Milton Salles - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 50 Deputados. Não
houve voto contrário. Está aprovado o Projeto de Lei
Complementar ng 27/93, da Procuradoria-Geral de Justiça,
salvo emendas. Esta Presidência vai submeter a votação as
emendas que receberam parecer pela aprovação. Solicito ao
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados. Aqueles
que desejarem aprová-las deverão responder "sim", e os que
desejarem reprová-las deverão responder "não".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamadaj
- Respondem à chamada de votação nominal os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - António Júlio - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Cêlio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cãssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
- José Bonifácio - José Braga - José Leandro - José Maria
Pinto - Márcio Miranda - Maria Olívia - Mauro Lobo - Milton
Salles - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Romeu Queiroz
- Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo - Tarcisio
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Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente - Está, portanto, aprovado o Projeto de
Lei Complementar nQ 27/93. da Procuradoria-Geral de
Justiça, com as Emendas ngs 1 a 115. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 846/92,
do Deputado Antônio Fuzatto; 999/92. do Deputado Geraldo da
Costa Pereira; 1.061/92, do Deputado Milton Salles;
1.071/92, do Deputado Ibrahim Jacob; 1.094/92, do Deputado
Bené Guedes; 1.293/93, do Deputado João Marques; 1.295/93,
do Deputado Gilmar Machado; 1.325/93. do Deputado Mauri
Torres; 1.345/93, do Governador do Estado; 1.351/93, do
Deputado Antônio Pinheiro; 1.352/93, do Deputado Jaime
Martins; 1.363/93, do Deputado Gilmar Machado: 1.410/93, do
Deputado José Laviola; 1.459/93, do Deputado Antônio
Pinheiro; 1.522/93. do Deputado Roberto Carvalho; 1.563 e
1.576/93, do Deputado João Batista; 1.660/93, do Deputado
Célio de Oliveira: 1.699/93, do Deputado Tarcísio Henriques;
1.759/93, do Deputado Sebastião Helvécio; 1.762, 2.017 e
2.036/94, do Governador do Estado (A sanção.); e dos
Projetos de Resolução nos 1.998/94. da Mesa da Assembléia;
2.100/94, da Comissão de Fiscalização Financeira; e
2.029/94, do Deputado Ronaldo Vasconceilos (Á promulgação.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
7, ás 9 e ás 20 horas, nos termos dos editais de convocação,
e para a ordinária, também de amanhã, ás 14 horas, com a
ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER,
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Ás dez horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de março
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende,
Maria José Haueisen e Péricles Ferreira (substituindo este
ao Deputado Antônio Pinheiro, por indicação da Lideiança do
PSDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Cóssimo Freitas, Francisco Ramalho, Gilmar Machado e
Ambrõsio Pinto, membros da Comissão de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer; Dilzon Meio, Sebastião Costa,
Geraldo Rezende e Ambrõsio Pinto, membros da Comissão de
Administração Pública; Baldonedo Napoleão, Antônio Carlos
Pereira, Romeu Queiroz, Dilzon Melo e Sebastião Costa,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Encontram-se presentes, também, os Deputados
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Milton Salles, Jorge Eduardo, Tarcisio Henriques, Hely
Tarquínio, Ivo José e Adelmo Carneiro Leão. O Presidente,
Deputado Cássirno Freitas, solicita ao Deputado Francisco
Ramalho que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, pede ao Deputado Francisco Ramalho que leia
correspondência enviada pela Câmara Municipal de Uberaba, na
qual se solicitam ao Presidente desta Casa esforços a fim de
se priorizar Uberaba como candidata a sede de unidade
educacional de SQ grau da UEMG. A Presidência reabre a
discussão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Nessa fase, o Deputado Clêuber Carneiro apresenta a sua
proposta de emenda e solicita ao relator da Comissão de
Administração Pública, Deputado Sebastião Costa, que acolha
a sua proposta quando for emitir o parecer. Fazem uso da
palavra, ainda, os Deputado Gilmar Machado, Maria José
Haueisen e Adelmo Carneiro Leão, conforme consta nas notas
taquigráficas Encerrada a discussão, a Presidência submete
a votação o parecer do Deputado Geraldo Rezende. relator
pela Comissão de Constituição e Justiça, o qual conclui pela
juridicidade, pela legalidade e pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas nos 1 e 2. D parecer é aprovado por
unanimidade. A seguir, o Deputado Côssimo Freitas, relator
pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer, emite parecer favorável à aprovação do projeto com as
Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e
3 a 9, da Comissão de Educação. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de março de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Côssimo Freitas - Francisco
Ramalho - Sebastião Costa - Ambrõsio Pinto - Adelmo Carneiro
Leão - Tarcísio Henriques - Dilzon Melo - Milton Salles -
João Batista - Roberto Amaral - Baldonedo Napoleão - Wilson
Pires.
ATA DA 79g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Ás dez horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e um
de maio de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Côssimo Freitas, Francisco
Ramalho, Maria José Haueisen e Ambràsio Pinto, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Cõssimo Freitas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Francisco Ramalho que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes. A
seguir, o Presidente lê correspondência enviada pela ORE de
Coronel Fabriciano e pela Câmara Municipal de Muriaê e
comunicação enviada pelo Lider do 8R0, em que se indica o
Deputado Kemil Kumaira para atuar como membro efetivo nesta
Comissão. A Presidência encerra a la parte da reunião e
passa à 2a parte, com a discussão e a votação de parecer
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sobre proposição sujeita á apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Francisco Ramalho, relator do Projeto
de Lei nQ 1.760/93, emite parecer pela aprovação da matéria
no 1Q turno, com as Emendas ngs 1 a 4. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o parecer. O Presidente passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Francisco
Ramalho opina pela aprovação, no 2o turno, dos Projetos de
Lei ns 1.243 e 1.442/93 e 1.922/94; e no lQ turno, do
Projeto de Lei ng 1.012/92. O Deputado Ambrósio Pinto emite
parecer pela aprovação dos Projetos de Lei ns 1-780/93, no
2Q turno, e 1-933 e 1.943/94, no lg turno, este com a Emenda
nQ 1. A Deputada Maria José Haueisen opina pela aprovação,
no lQ turno, dos Projetos de Lei ns 1.877, 1.944 e
1.967/94, este com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Colocados em discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres acima
mencionados. O Deputado Francisco Ramalho solicita seja
convertido em diligência ao Juiz de Direito da Comarca de
Raul Soares e ao autor o Projeto de Lei nQ 1.535/93, no 2g
turno, e sua solicitação é deferida pelo Presidente. A
Presidência submete a discussão e votação os pareceres de
redação final dos Projetos de Lei ns 1.348, 1.686, 1.711,
1.724/93 e 1.878/94, os quais são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 5 de julho de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho - Ambrósio

Pinto.
ATA DA 45g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas do dia quatorze de junho de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados António Júlio, Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro e
Célio de Oliveira, membros da Comissão de Constituição de
Justiça; Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão, Célio de
Oliveira. João Marques, Adelmo Carneiro Leão (substituindo
este ao Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança
do PT) e Antônio Júlio (substituindo o Deputado José
Renato, por indicação da Liderança do BRO), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado João Marques
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apreciar os Pareceres para o lQ Turno do Projeto de Lei n
2.067/94, da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, 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. Logo após.
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distribui essa matéria aos Deputados Geraldo Rezende. da
Comissão de Constituição e Justiça, e Roberto Amaral, da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A
seguir, o Presidente solicita seja providenciada junto á
gerência encarregada dos trabalhos de reforma que estão
sendo efetuados nesta Casa a suspensão desses durante os
horários de reunião das Comissões, uma vez que se torna
impossível a gravação, e se prejudica substancialmente O
desenrolarda reunião. Encerrada a a parte dos trabalhos,

passa-se à 
lê fase da Ordem do Dia, com a discussão e a

votação de proposições da Comissão. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão apresenta requerimento, em que solicita sejam
convidados representantes das Secretarias do Trabalho, da
Cultura, de Assuntos Municipais e de Esportes e da comissão
de relatores do debate sobre a assistência social e verbas
públicas a fim de informar e discutir sobre os trâmites
legais para a liberação de verbas de subvenção social oor
meio de secretarias. Colocado em votação, é o requerimento
rejeitado. Encerrada essa fase, passa-se à 3a fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposição que
dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite parecer, mediante
o qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 2.067/94. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado pelos membros da
Comissão de Constituição e Justiça, com voto contrário do
Deputado Adelmo Carneiro Leão. O Deputado Roberto Amaral
emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 2.067/94 no lQ turno, com a Emenda ng 1.
Submetido a discussão, o Deputado Adelmo Carneiro Leão
requer vista do parecer. A Presidência defere o
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, o Deputado
Célio de Oliveira agradece a presença dos parlamentares e
convoca os membros das referidas Comissões para a próxima
reunião conjunta, a ser realizada no dia 15/6/94, na Sala
das Comissões, com a finalidade de se apreciar, no lg turno,
o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária sobre o Projeto de Lei nQ 2.067/94, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 15 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato - Geraldo
Rezende - Adelmo Carneiro Leão - João Marques - Bernardo
Rubi nger.
ATA DA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e trinta minutos do dia quinze de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcel los, Maria Elvira e
Bernardo Rubinger (substituindo este ao Deputado João
Batista, por indicação da Liderança do BRD), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos
os trabalhos, esclarece que a reunião se destina a ouvir o
Sr. Dídimo Inocêncio de Paula, Juiz da Comissão de
Fiscalização da Propaganda Eleitoral, e solicita á Deputada
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Maria Elvira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Logo após, convida o Sr. Didimo Inocêncio de
Paula a tomar assento à mesa e anuncia a presença dos Srs.
Elpídio Donizetti Nunes e Geraldo Augusto de Almeida, Juizes
do TRE, e dos advogados Cicero Dumont, Delrnival de Almeida
Campos e Nasta Monteiro. Como autor do requerimento que
motivou o convite, o Deputado Ronaldo Vasconcellos faz uso
da palavra para suas considerações sobre o assunto. As
lOhSOmin, registra-se a presença do Deputado João Batista,
cessando a sua substituição pelo Deputado Bernardo Rubinger.
A seguir, a Presidência concede a palavra ao convidado. O
Sr. Didimo Inocêncio de Paula faz exposição detalhada sobre
as poluições sonora, e visual das cidades durante as
campanhas eleitorais. As ilhiSmin, registra-se a presença do
Deputado Ivo José. Após a explanação feita pelo convidado, o
Presidente abre a discussão. Realiza-se amplo debate entre o.
expositor, os parlamentares e as autoridades presentes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Encerrados os
debates, a Presidência concede novamente a palavra ao
convidado para que faça suas considerações finais, agradece
a ele os valiosos subsídios prestados à Comissão e agradece
também a presença dos demais participantes. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
Próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 5 de julho de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - João Batista - Gilmar

Machado.
ATA DA Bfl REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de
junho de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Francisco Ramalho, Maria
Olivia e Romeu Queiroz (substituindo este ao Deputado
Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do BRO),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Romeu Queiroz que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidente
distribui ao Deputado Francisco Ramalho o Projeto de Lei n
1.865/94. Passa-se á 2a parte da reunião, fase em que a
referida proposição, sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia, é discutida e votada. O Deputado Francisco
Ramalho emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do Projeto de Lei ng 1.865/94. Submetido a discussão e
votação, fica aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994,
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Maria Olivia. Presidente - Ronaldo Vasconcelios - tbrahim

Jacob.
ATA DA 94 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia vinte e nove de junho de mil novecentos
e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão 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 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
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Adelmo Carneiro Leão procede à
leitura do parecer sobre o Projeto de Lei no 1.114/92
mediante o qual conclui pela sua aprovação com as Emendas
nos 1 a 3. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Ato continuo, a Presidência redistribui o Projeto
de Lei 

no 
1.950/94, no 1Q turno, ao Deputado José Leandro,

que solicita prazo regimental para apreciá-lo. A Presidência
defere o pedido do relator. Prosseguindo, a Presidência
passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado José
Leandro emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2g turno,
dos Projetos de Lei nos 1.454/93 na forma do vencido no lg
turno e 1.961/94 e, no 1Q turno, dos Projetos de Lei nos
1.391/93, 1.766/93 e 1.971/94 com emendas que receberam o n
1 e 2.019/94. 0 Deputado Wilson Pires emite pareceres
favoráveis à aprovação, no 2Q turno, do Projeto de Lei n
1.688/93 na forma do vencido no lg turno e, no lg turno, do
Projeto de Lei no 1.847/93. O Deputado Jorge Eduardo emite
pareceres favoráveis à aprovação, no 2g turno, dos Projetos
de Lei nos 1.773 e 1.774/93. 1.909, 1.926, 1.935 e 1.976/94
e, no lg turno, dos Projetos de Lei nos 150/91 e 2.006/94. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão emite pareceres favoráveis à
aprovação, no 2g turno, dos Projetos de Lei nos 1.901/94 na
forma do vencido no lQ turno e 1.938/94 e. no lQ turno, dos
Projetos de Lei nos 2.013 e 2.020/94. Submetidos a discussão
e votação, cada um por sua vez, são os projetos aprovados. A
Presidência anuncia a retirada de tramitação do Requerimento
no 5.267/94, em virtude de requerimento do autor. A seguir,
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nos 1.670. 1.710, 1.713, 1.750, 1.776,
1.777, 1.779, 1.786, 1.794, 1.801, 1.803, 1.809, 1.813,
1.814 e 1.815/93, 1.904 e 1.907/94, os quais são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Bernardo Rubinger - Wilson Pires

- Ivo José.
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ATA DA 75a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e nove de junho
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Raul Messias,
Jorge Hannas, Péricles Ferreira e Maria Elvira, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os
trabalhos e esclarece que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. O Presidente solicita ao
Deputado Jorge Hannas que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Encerrada a l fase da ordem do dia, o
Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, submete a votação
requerimentos dos Deputados Raul Messias, que solicita o
desarqulvamento do processo de emancipação do Distrito de
Rosário da Limeira, no Município de Muriaé; Elmiro
Nascimento, que solicita a instauração do processo de
emancipação do Distrito de Brasilândia, no Município de João
Pinheiro; Mauro Lobo (4), que solicita o recebimento de
documentos e a reabertura do processo de emancipação dos
Distritos de Vargem Alegre, no Município de Caratinga; e
Vermelho Novo, no Município de Raul Soares; Piedade, no
Município de Caratinga; e tmbé. no Município de Caratinga; e
Clêuber Carneiro, que solicita o recebimento da documentação
necessária à emancipação do Distrito de Serra das Araras, no
Município de São Francisco. 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, 6 de julho de 1994,
Baldonedo Napoleão, Presidente - Bernardo Rubinger - Maria

Elvira - Jorge Hannas.
ATA DA 129a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove
de junho de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto
Amaral, Baldonedo Napoleão, Jaime Martins e Adelmo Carneiro
Leão (substituindo este ao Deputado Marcos Helênio, por
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Célio de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Baldonedo Napoleão que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião tem
por finalidade apreciar o parecer sobre a Mensagem n
465/94, do Governador do Estado, que encaminha o balanço
geral do Estado relativo ao exercido financeiro de 1993.
Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se á 2a fase da
Ordem do Dia. D Deputado Roberto Amaral emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação da Mensagem ng 465/94
na forma do projeto de resolução apresentado. Submetido o
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parecer a discussão, a Presidência suspende os trabalhos a
pedido do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Reaberta a reunião,
verifica-se a presença dos Deputados José Renato, Célio de
Oliveira, Marcos Helénio e Baldonedo Napoleão. A
Presidência encerra a discussão e submete a votação o
parecer, que é aprovado com voto contrário do Deputado
Marcos Helénio. 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 que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio - Baldonedo
Napoleão - José Renato. -
ATA DA 74 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇAO
PÚBLICA
As dez horas do dia vinte e nove de junho de mil novecentos
e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Tarcísio Henriques, Antônio Fuzatto, Ermano
Batista e Agostinho Patrus (substituindo este ao Deputado
Dilzon Melo, por indicação da Liderança do PTB), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Tarcisio Henriques, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Ermano Batista que proceda ã
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Deputado Antônio
Fuzatto pede a palavra e apresenta requerimento convidando
os Srs. Ronaldo Matos Diana e Márcio José Ferreira e a Sra.
Simone Aparecida Albuquerque, da Federação das Associações
dos Deficientes Fisicos de Minas Gerais, para subsidiar a
discussão do Projeto de Lei nQ 192/91. D requerimento é
aprovado pela Comissão. Passa-se â 2a fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente transfere
a apreciação das emendas apresentadas em Plenário ao Projeto
de Lei Complementar nQ 24/93 e ao Projeto de Lei np
2.036/94 para o final da 2s1 fase da Ordem do Dia. O
Deputado Antônio Fuzatto, relator do Projeto de Lei nQ
192/91, solicita prazo regimental para emitir seu parecer,
pedido que é deferido pela Presidência - O Projeto de Lei

no 1-293/93, no 2Q turno, é redistribuído ao Deputado Alvaro
Antônio, que emite parecer pela aprovação da matéria.
Discutido e votado, é aprovado o parecer. O Deputado Ermano
Batista passa a emitir parecer sobre o Projeto de Lei n
1.118/92, no 1Q turno, concluindo pela rejeição da matéria.
Discutido e votado é aprovado o parecer. O Deputado Antônio
Fuzatto emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.308/93, no
lg turno, concluindo pela aprovação da matéria com as
Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de Administração Pública.
Discutido e votado, é aprovado o parecer. D Projeto de Lei
ng 1.396, no lQ turno, é redistribuído ao Deputado Antônio
Fuzzato, que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda
ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda
nQ 2, da Comissão de Administração Pública Discutido e
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votado, é o parecer aprovado- O Deputado Emano Batista,
relator do Projeto de Lei flQ 1.434/93, no lQ turno, conclui
pela aprovação da matéria. Discutido e votado, é aprovado o
parecer. O Presidente retira da pauta o Projeto de Lei no
1.860/93, de acordo com os arts. 134, inciso 1, e 140 do
Regimento Interno. Na ausência do Deputado Sebastião Costa,
a Presidência redistribui o Projeto de Lei 

no 
1.861/93, no

l Q turno, ao Deputado Agostinho Patrus, que conclui pela
aprovação da matéria com a Emenda 

no 
1, da Comissão de

Administração Pública. O Deputado Antônio Fuzatto, relator
do Projeto de Lei 

no 
1.930/94, no lQ turno, solicita prazo

regimental, pedido que é deferido pelo Presidente. O
Deputado Ermano Batista emite parecer, no lQ turno, sobre
as emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei
Complementar 

no 
24/93. do Governador do Estado, que organiza

a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, dispõe sobre a
carreira de Procurador da Fazenda Estadual e dá outras
providências. O relator conclui pela rejeição das Emendas
nos 7, 8, 9 e 11, ficando prejudicadaa Emenda no 10, e pela
aprovação da Subemenda no 1 à Emenda 

no 
6. da Comissão de

Administração Pública. Discutido e votado, é aprovado o
parecer. O Projeto de Lei 

no 
2.036/94, do Governador do

Estado, que altera disposições das Leis nos 11.383, de
4/1/94, e 11.406, de 28 de janeiro de 1994, e dá outras
providências, no lQ turno, é redistribuido ao Deputado
Agostinho Patrus, que emite parecer sobre as emendas
apresentadas em Plenário, conclui pela rejeição da Emenda n
3 e pela prejudiclalidade das Emendas nos 4 e 5 e apresenta
as Emendas nos 6 e 7, da Comissão da Administração Pública.
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. Nesta fase, o
Deputado Dilzon Melo apresenta parecer pela aprovação do
Projeto de Lei no 1.604/93. Discutida e votada, é aprovada a
matéria, O Deputado Antônio Fuzatto emite parecer pela
aprovação do Projeto de Lei no 1.975/94. Discutido e votado,
é aprovado o projeto. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença de todos, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Tarcislo Henriques, Presidente - Geraldo Rezende - Alvaro

Antônio - Dilzon Melo - Sebastião Costa.
ATA DA 110 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia cinco de julho de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Ermano Batista, Célio
de Oliveira e Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado
Ivo José, por Indicação da Bancada do PT), membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o
Deputado Roberto Carvalho. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Célio de Oliveira que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
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aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A reunião é
suspensa até as 11h30min Neste horário, o Presidente
determina que a reunião seja reaberta às 15 horas. A reunião
é reaberta com a presença dos Deputados Antônio Júlio,
Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro, Gilmar Machado
(substituindo este ao Deputado Ivo José, por indicação da
Bancada do PT) e Emano Batista, membros da Comissão, O
Presidente, de oficio, determina inversão de pauta. Passa-se
á 23 parte da reunião, com discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Continua em discussão o parecer sobre o Projeto de Lei flQ
1.857/93. Em reunião anterior, o Deputado Ivo José solicitou
vista da matéria. Encerrada a discussão, o parecer é
colocado em votação e aprovado. Com a palavra, o Deputado
Ermano Batista, novo relator do parecer sobre o Projeto de
Lei nQ 1.953/94, emite parecer pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria. Posto em
discussão o parecer, o Deputado Gilmar Machado solicita
vista da matéria, a qual é concedida pelo Presidente. Com a
palavra, o Deputado Ermano Batista emite parecer pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.402/93. Posto
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra,
o Deputado Gilmar Machado procede á leitura do parecer do
Deputado Célio de Oliveira sobre o Projeto de Lei nQ
1.871/94, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista procede ã
leitura do parecer do Deputado Célio de Oliveira sobre o
Projeto de Lei nQ 2.014/94, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado procede à leitura
do parecer do Deputado Célio de Oliveira sobre o Projeto de
Lei nQ 2.026/94, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a palavra, o
Deputado Geraldo Rezende emite parecer pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.255/93. Posto
em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra,
o Deputado Geraldo Rezende emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei no 1.755/93 com as Emendas nos 1 a 6.
Colocado em discussão o parecer, o Deputado Gilmar Machado
solicita vista da matéria, pedido que é deferido pelo
Presidente. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista emite
parecer sobre o Ofício nQ 653/93, que solicita licença para
instauração de processo criminal contra o ex-Deputado
Guálter Monteiro. O relator conclui pela impossibilidade de
concessão da licença para instaurar processo criminal contra
o ex-Deputado Guálter Monteiro, nos termos do art. 57. tI,
'a e 'b, da Resolução nQ 5.065, de 31/5/90, em virtude de
tratar o pedido de licença de crimes circunscritos ao ãmbito
da imunidade material conferida aos Deputados pela
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Constituição da República, devendo o referido pedido ser
devolvido ao Tribunal de Justiça. Posto em discussão o
parecer, o Deputado Gilmar Machado apresenta parecer
alternativo. Fazem uso da palavra os Deputados Ermano
Batista e Geraldo Rezende. Posto em discussão e votação, é o
parecer rejeitado, ficando prejudicado o parecer
alternativo. Cora a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite
parecer sobre o Oficio ng 561/94, que solicita licença para
que o Deputado Amilcar Padovani possa ser processado
criminalmente, mediante instauração de ação criminal pelo
Tribunal de Justiça. O relator conclui pela possibilidade da
concessão da licença. Posto em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Passa-se à discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário- Com a
palavra, o Deputado Ermano Batista procede à leitura dos
pareceres do Deputado Cléuber Carneiro sobre os Projetos de
Lei ns 2.070 e 2.076/94, os quais concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
projetos. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Registra-se a presença do
Deputado Célio de Oliveira. Com a palavra, o Deputado Célio
de Oliveira emite pareceres pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ns
1.754/93, 2.061 e 2.057/94, este com a Emenda nQ 1. Postos
em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende emite parecer sobre o Projeto de Lei ng 1539/93 e
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Colocado 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 nos 1.353
e 1.765/93, 1.881, 1.980, 2.058, 2.059 e 2.060/94. 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 reunião extraordinária a ser realizada no
dia 6 do corrente, quarta-feira, às 11 horas, na Sala das
Comissões, com a finalidade de dar prosseguimento ao exame
dos processos relativos aos Ofícios ngs 4.002/93, do
Deputado Wanderley Ávila, e 5.495/93, do Deputado Dilzon
Meio, encaminhados pelo TRE, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de
Oliveira - Antônio Pinheiro - Ermano Batista - Ivo José.
ATA DA 149 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE
As quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de julho de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os •Deputados Ronaldo Vasconcellos, João Batista e
Gilmar Machado (substituindo este ao Deputado Ivo José, por
Indicação da Liderança do PT). membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Ronaldo Vasconcelios, declara abertos os trabalhos
e esclarece que a reunião se destina a apreciar o Parecer
para o 2g Turno do Projeto de Lei nQ 1-363/93, do Deputado
Gilmar Machado, que dispõe sobre a criação de área de
proteção permanente na bacia hidrográfica do rio Uberabinha
e dá outras providências. A seguir, solicita ao Deputado
João Batista que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscritapelos membros
presentes. A Presidência, em seguida, passa à discussão e ã
votação de proposições sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado João Batista emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na
forma do vencido no lg turno. Colocado em discussão e
votação, é o parecer aprovado por unanimidade. Cumprida a
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Ronaldo Vasconcei los, Presidente - Ivo José - Maria Elvira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 1.998/94

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Resolução ng 1.998/94, da Mesa da Assembléia,
dispõe sobre a conversão em LJRV dos valores dos vencimentos
do pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 27/4/94, vem o
projeto á Mesa para receber parecer para o 1Q turno, nos
termas do art. 195, c/c o parágrafo único do art. 80 do
Regimento Interno-

Fundamentação
o projeto em epígrafe tem por objetivo conceder aos

servidores do Poder Legislativo o tratamento dispensado aos
demais servidores do Estado, tendo em vista a conversão dos
vencimentos em URV a partir de lQ/4/94, de conformidade com
a Medida Provisória nQ 457, de 29/3/94.
Conforme o disposto no inciso IV do art. 62 da Constituição
do Estado, compete privativamente à Assembléia Legislativa
dispor sobre a matéria a que se refere o projeto em tela.
Segundo o Regimento Interno da Casa, em seu art. 80. VII,
"e", cabe á Mesa a iniciativa da apresentação do projeto,
bem como a competência para a emissão do parecer sobre a
matéria, coma reza o inciso VIII, "a", do citado artigo.
Assim, não há óbice de ordem constitucional ou regimental

que inviabilize sua tramitação.
Quanto ao mérito, em face da necessidade de se proceder a
algumas alterações no projeto, visando ao seu
aperfeiçoamento, propomos, na conclusão deste parecer,
algumas emendas.

r -"1
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Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução flQ 1.998/94 no lg turno, com as Emendas ngs 1 a 5,
apresentadas a seguir.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- 0 2g do art. 92 e o "caput" do art. 136 da

Resolução ng 800. de 5 de janeiro de 1967, passam a vigorar
com a seguinte redação;
"Art. 92- ...............................................
20 - A substituição será automática e remunerada.

- - ó --
funcionário gozará, obrigatoriamente, 30

(trinta) dias de férias após cada 12 (doze) meses de efetivo
exercício, de acordo com a escala organizada pelo chefe do
órgão de lotação.".

EMENDA Ng 2
Acrescente-se onde convier:
Art .....- O art. 191 da Resolução ng 800, de 5 de janeiro

de 1967, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 191 - O abono família será concedido ao servidor

ativo ou inativo;
- pelo cônjuge, companheiro e filho de qualquer condição,

menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;
II - por filha solteira sem economia própria;
III - pelos pais economicamente dependentes do servidor;
IV - por filho estudante que freqüentar curso médio ou

superior em estabelecimento de ensino oficial ou particular
fiscalizado pelo Governo, desde que não exerça atividade
lucrativa, até a idade de 24 (vinte e quatro) anos;
V - pelo irmão inválido, assim declarado por decisão

judicial e economicamente dependente do servidor.
lg - Equiparam-se a filho o enteado, o menor q ue, por

determinação judicial, esteja sob a guarda do servidor e o
menor, sob sua tutela, sem condições suficientes para o
próprio sustento e educação.

- Considera-se companheiro a pessoa com a qual o
servidor, na forma do 3g do art. 226 da Constituição
Federal, mantenha união estável por, no mínimo, 5 (cinco)
anos ou, por menos tempo, se houver filho comum do casal.

3g - A dependência econômica das pessoas indicadas no
inciso 1 é presumida e a das demais deve ser comprovada.".

EMENDA NQ 3
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O disposto no "caput" e no lQ do art. 35 do

Projeto de Lei no 1.865/94 aplica-se á Secretaria da
Assembléia Legislativa, em relação à Escola do
Legislativo»'.

EMENDA NQ 4
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - O pagamento da gratificação natalina aos

servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa será
processado de acordo com as regras adotadas para os
servidores do Poder Executivo.".
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EMENDA NQ 5
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 40 - Os vencimentos dos servidores da Assembléia

Legislativa serão reajustados, mediante deliberação da Mesa,
considerando-se o crescimento da receita estadual, 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.

20 - Para os efeitos deste artigo, receita estadual é a
definida no arU 3g da Resolução no 5.133, de 6 de julho de
1993.".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 29 de junho de
1994.
José Ferraz, Presidente - José Militão, relator - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Amílcar Padovani. -
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

No 1.998/94
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ng

1.998/94 trata da conversão em URV dos valores dos
vencimentos do pessoal da Secretaria da Assembléia

Legislativa e dá outras providências.
Aprovado no lQ turno, com as Emendas nos 1 a 5 deste

Colegiado, retorna o projeto á Mesa, para, em obediência ao
disposto no art. 196 do Regimento Interno, receber parecer
para o 2Q turno.

Fundamentação
Conforme se expôs no parecer para o lQ turno, o projeto em
epigrafe tem por objetivo conceder aos servidores do Poder
Legislativo o tratamento dispensado aos demais servidores do
Estado, tendo em vista a conversão dos vencimentos em URV, a
partir de 1Q/4/94, de conformidade com a Medida Provisória
nQ 457, de 29/3/94.
Quanto ás emendas apresentadas, reconhecemos sua
oportunidade, por concorrerem para o aperfeiçoamento da
matéria.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Resolução ng 1.998/94, no 2g turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de julho de 1994.
José Ferraz, Presidente - José Militão, relator - Elmiro

Nascimento - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho
Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 1.998194

Dispõe sobre a conversão em Unidade Real de Valor - URV -
dos vencimentos do pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - O índice básico que compõe a Tabela de
Vencimentos do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa, instituída no art lQ da Resolução nQ 5.090. de
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17 de dezembro de 1990, será convertido em Unidade Real de
Valor - URV -, em lQ de abril de 1994:

- dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos
quatro meses imediatamente anteriores á conversão pelo valor
em cruzeiros reais do equivalente em URV do ultimo dia do
mês de competência; e
II - extraindo-se a média aritmética dos valores

resultantes do disposto no inciso anterior.

l Q - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá
resultar pagamento de vencimento inferior ao efetivamente
pago ou devido, relativamente ao mês de março de 1994, em
cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37,
inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição da República.
f 2Q - O disposto nos incisos 1 e II aplica-se ao salário-
família e ás vantagens pessoais nominalmente identificadas,
de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e
que não são calculadas com base no vencimento.
Art. 2 - O disposto no artigo anterior aplica-se aos
proventos da inatividade e ás pensões decorrentes do
falecimento de servidor da Secretaria da Assembléia.
Art. s - Serão obrigatoriamente expressos em URV os
demonstrativos de pagamentos de vencimentos, proventos,
pensões decorrentes do falecimento de servidores da
Secretaria da Assembléia, benefícios previdenciários,
efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do
crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos
credores daquelas obrigações.
Parágrafo único - Quando, em razão de dificuldades

operacionais, não for possível realizar o pagamento em
cruzeiros reais pelo valor da URV na data do crédito dos
recursos, será adotado o seguinte procedimento:

- a conversão para cruzeiros reais será feita pelo valor
da URV do dia da emissão da ordem de pagamento, o qual não
poderá ultrapassar os três dias úteis anteriores á data do
crédito;
II - a diferença entre o valor, em cruzeiros reais,

recebido na forma do inciso anterior e o valor, em cruzeiros
reais, a ser pago nos termos deste artigo será convertida em
URV pelo valor desta na data do crédito ou da
disponibilidade de recursos, sendo paga na folha salarial
subsequente.
Art. 4g - Os vencimentos dos servidores da Assembléia
Legislativa serão reajustados, mediante deliberação da Mesa.
considerando-se 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.

- Para os efeitos deste artigo, receita estadual é a
definida no art. SQ da Resolução nQ 5.133, de 6 de julho de
1993.
Art. 5Q - A Mesa da Assembléia disporá sobre o
processamento da conversão e fará publicar o índice básico
expresso em URV, nos termos desta resolução.
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Art. 6 - Os valores de vencimentos, proventos de

aposentadoria e pensões serão transformados em real
oportunamente, nos termos da Medida Provisória nQ 457, de 29
de março de 1994-
Art. 7g - Nos termos do art. 9g da Resolução ng 5.133, de 6
de julho de 1993, fica suspensa a vigência do sistema de
reajustamento nela prevista.
Art. 8 - O pagamento da gratificação natalina aos
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa será
processado de acordo com as regras adotadas para os
servidores do Poder Executivo.
Art. 9c - O 6 2Q do art. 92 e o "caput" do art. 136 da
Resolução ng 800, de 5 de janeiro de 1967, passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 92 - .....................

- A substituição será automática e remunerada.

"Art. 136 - O funcionário gozará, obrigatoriamente, 30
(trinta) dias de férias, após cada 12 (doze) meses de
efetivo exercício, de acordo com a escala organizada pelo
chefe do órgão de lotação.
Art. 10 - O art. 191 da Resolução ng 800. de 5 de janeiro
de 1967, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 191 - O abono-família será concedido ao servidor

ativo ou inativo:
- pelo cônjuge, companheiro e filho de qualquer condição,

menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;
II - por filha solteira sem economia própria;
III - pelos pais economicamente dependentes do servidor;
IV - por filho estudante que freqüentar curso médio ou

superior em estabelecimento de ensino oficial ou particular
fiscalizado pelo Governo, desde que não exerça atividade
lucrativa, até a idade de 24 (vinte e quatro) anos;
V - pelo irmão inválido, assim declarado por decisão
judicial e economicamente dependente do servidor.

§ l Q - Equiparam-se a filho o enteado, o menor que, por
determinação judicial, esteja sob a guarda do servidor e o
menor, sob sua tutela, sem condições suficientes para o
próprio sustento e educação.

- Considera-se companheiro a pessoa com a qual o
servidor, na forma do # 3Q do art. 226 da Constituição
Federal, mantenha união estável por, no mínimo, 5 (cinco)
anos ou, por menos tempo, se houver filho comum do casal.

3g - A dependência económica das pessoas indicadas no
inciso i é presumida, e a das demais deve ser comprovada.".
Art. 11 - O disposto no "caput" e no f lQ do art. 35 do
Projeto de Lei nQ 1.865/94 aplica-se na Secretaria da
Assembléia, em relação à Escola do Legislativo.
Art. 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, observada a vigência mencionada no art. lg.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.071/92

Comissão de Redação
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o Projeto de Lei ng 1.071/92. do Deputado Ibrahim Jacob,
que autoriza o Poder Executivo a doar Imóvel ao Departamento
de Assistência Médico-Social - DAMES - da Loja Maçônica
Fraternidade IJbaense, com sede no Município de Ubá, 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, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.071/92
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. lQ - 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 naquele município, na Travessa Isaias
Barbosa Nazareth, 38, ex-Rua Antônio Batista, 18,
constituído por um prédio de 2 (dois) andares e seu
respectivo terreno, confrontando pela frente, em uma
extensão de um (onze metros), com a Travessa Isaias Barbosa
Nazareth: pelo lado direito, 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 Antônio David de Lana; e, pelos fundos, em uma extensão
de llm (onze metros), com terreno de propriedade dos
herdeiros de Genoveva Maria de Jesus, registrado sob o ng
37.085, a fls. 10 do livro 3-BV, no Cartório de Registro de
Imóveis. Títulos e Documentos da Comarca de Ubá, em 23 de
agosto de 1972.
Parágrafo Único - O imóvel descrito no "ca put" deste artigo
destina-se ao funcionamento do Departamento de Assistência
Médico-Social - DAMES - da Loja Maçônica Fraternidade
Ubaense.
Art. 2Q - D 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. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -
Ibrahlm Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.295193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.295/93, do Deputado Gilmar Machado,
que estabelece normas gerais de prevenção contra a
transmissão do vírus da AIDS em estabelecimentos
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odontológicos públicos ou privados, 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, f lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.295193
Estabelece normas gerais de prevenção contra a transmissão

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

o infrator a:
1 - advertência;
II - multa;
III - cancelamento do alvará de funcionamento.
Art. S - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 6g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcel los, relator -
Ibrahim Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.345193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.345/93, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel situado no
Município de Montes Claros, 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, 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 No 1.345193
Autoriza o Poder Executivo a adquirir imóvel situado no
Município de Montes Claros.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir o
imóvel de propriedade de José Arquimedes Câmara situado no
Município de Montes Claros, na Rua Corrêa Machado, 865,
Centro, constituído de terreno com área de 370.00m2
(trezentos e setenta metros quadrados) e o prédio de 4
(quatro) pavimentos nele edificado, com área total
construída de 896,40m2 (oitocentos e noventa e seis vírgula
quarenta metros quadrados), integrado pelas unidades flQS 865
(pavimento térreo), 101 e 102 (primeiro pavimento), 201 e
202 (segundo pavimento), 301 e 302 (terceiro pavimento),
tendo cada unidade a área média de 117,00m2 (cento e
dezessete metros quadrados), a área comum de 77,40rn2
(setenta e sete vírgula quarenta metros quadrados) e a
fração Ideal de 0,1428 (mil quatrocentos e vinte oito
décimos de milésimo), registrado no Cartório do lQ Oficio de
Registro de Imóveis de Montes Claros sob o nQ 5.551, a fls.
80 do livro 2, 1, em 15 de outubro de 1980.
Parágrafo único - O imóvel mencionado neste artigo não
poderá ser adquirido por preço superior àquele apurado em
laudo de avaliação da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -
Ibrahim Jacob,

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.351/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.351/93. do Deputado Antônio
Pinheiro, foi aprovado no 2o turno, na forma do vencido no
lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NQ 1.351/93
Institui o cadastro estadual dos estabelecimentos que

comercializam tintas em aerossol e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica Instituído o cadastro estadual dos

estabelecimentos que comercializam tintas em aerossol.
Parágrafo único - A inscrição no cadastro é obrigatória
para todos os estabelecimentos a que se refere o caput"
deste artigo e deverá ser efetuada no prazo máximo de 90
(noventa) dias a contar da data de promulgação desta lei.
Art 2 - Os estabelecimentos que comercializam tintas em

aerossol ficam obrigados a preencher formulário de venda do
produto.

l Q - O padrão e o conteúdo do formulário serão definidos
em decreto.
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ato de expedição da nota fiscal, observado o seguinte

- a primeira via será entregue ao comprador;
II - a segunda via permanecerá em poder do vendedor;
III - a terceira via será encaminhada ao órgão encarregado

de administrar o cadastro, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias a contar da data de sua emissão.
Art. 3g - Fica proibida a venda de tintas em aerossol a
menores de 18 (dezoito) anos.
Art. 40 - Em caso de descumprimento do disposto nesta lei,
aplicar-se-ão ao infrator as seguintes penalidades:

- multa estabelecida em 2 (duas) vezes o valor da Unidade
Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMG - a cada
autuação;
II - multa cumulativa a cada reincidência.
Art. Sg - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar de sua publicação.
Art. 6Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -
Ibrahim Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.410/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1410/93, do Deputado José Laviola, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João
Evangelista o imóvel que menciona, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.410/93
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João
Evangelista o imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de São João Evangelista imóvel de propriedade do
Estado, com área total de 8.515m2 (oito mil quinhentos e
quinze metros quadrados), localizado nesse município, na 4v.
lQ de Junho, confrontando, pela frente, numa extensão de 65m
(sessenta e cinco metros), com a 4v. lQ de Junho; pela
direita, numa extensão de 128m (cento e vinte e oito
metros), com terrenos da Prefeitura Municipal; pelos fundos,
numa extensão de 65m (sessenta e cinco metros), com o
córrego; e, pela esquerda, numa extensão de 134m (cento e
trinta e quatro metros), com o estádio municipal, conforme
escritura pública registrada sob o ng R-2/1.622, a fls. 27
do livro 2A/3 do Cartório do Registro Geral de Imóveis e
Hipotecas da Comarca de São João Evangelista.
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Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo
destina-se à construção de prédio para funcionamento de uma
escola municipal e de um ginásio poliesportivo.
Art. 2Q - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
prazo de 3 (três) anos contados da publicação desta lei, não
lhe for dada a destinação prevista no artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcel los, relator -
Ibrahim Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.459/93

Comissão de Redação
De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o Projeto de Lei

ng 1.459/93, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em
bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres
localizados ás margens das rodovias estaduais, foi aprovado
no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NQ 1.459193
Proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes
e estabelecimentos congêneres localizados às margens das
rodovias estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas em
bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres
localizados nas rodovias estaduais, em terrenos contíguos às
faixas de domínio do Departamento de Estradas de Rodagem de
Minas Gerais - DER-MG.
Art. 2Q - O descumprimento do disposto no artigo anterior

sujeita o infrator:
- à pena de advertência, na primeira autuação, para que

seja providenciada a imediata retirada das bebidas
alcoólicas do comércio;
ii - à apreensão das bebidas alcoólicas e multa

progressiva, na forma do regulamento, no caso de
reincidência, até o limite de 3 (três) autuações;
III - ao fechamento, pelo órgão competente, do trecho que

permite o acesso do estabelecimento à rodovia estadual,
ultrapassado o limite de 3 (três) autuações.
Art. 3 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados de sua
publicação.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art sg - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei ng 10-127, de 5 de abril de 1990-
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
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Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcelios, relator -
Ibrahim Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.522/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.522/93, do Deputado Roberto Carvalho,

que cria o Programa de Incentivo à Fruticultura - MINASFRUTA
- e dá outras providências, 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, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.522/93
Cria o Programa de Incentivo à Fruticultura - MINASFRUTA -

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Programa de Incentivo à
Fruticultura - MINASFRUTA -, com o objetivo de coordenar as
atividades ligadas à produção, ao comércio, à
industrialização e ao consumo de frutas no Estado-
Art. 2g - Compete ao Poder Executivo, na administração e na

execução do programa:
- promover o zoneamento agroclimático do Estado,

identificando as áreas adequadas à fruticultura:
II - registrar e fiscalizar as unidades de produção e

comércio de mudas frutiferas, bem como as unidades de
produção, comércio e industrialização de frutas;
III - incentivar a comercialização, a exportação e o

consumo de frutas, bem como o desenvolvimento técnico e
econômico dos produtores;
IV - implementar pesquisas e experimentos com vistas à

melhoria da qualidade e da produtividade e dos métodos de
produção e comercialização de frutas;
V - estimular o cooperativismo e outras formas de

associativismo entre os produtores, em particular nas ações
voltadas para a compra de insumos, para a industrialização e
para a comercialização do produto;
VI - criar mecanismos que facilitem a padronização e a
classificação do produto, com vistas à instituição de
certificados de qualidade;
VII - incentivar, nas regiões produtoras de frutas, a
implantação de agroindústrias, em especial os
empreendimentos autônomos pequenos e médios e os de
cooperativas ou associações de produtores;
VIII - facilitar aos produtores carentes de recursos, bem
como às cooperativas e às associações de produtores, o
acesso ao crédito nas instituições financeiras do Estado.
Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo,
poderão ser celebrados convênios e contratos com entidades
de direito público ou privado que desenvolvam atividades nas
áreas de atuação do programa.
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Art. 3 - As ações governamentais relativas à implementação
do programa contarão com a participação de representantes
dos produtores e dos trabalhadores do setor.
Art. 4Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. s - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcel los, relator -
Ibrahim Jacob. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DD PROJETO DE LEI
NQ 1.563/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.563/93, do Deputado João Batista, que
obriga o Poder Executivo a oferecer tratamentos
oftalmológico e otorrinolaringológico gratuitos aos alunos
carentes das escolas públicas estaduais nos casas que
especifica, 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, 5 l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.563/93
Obriga o Poder Executivo a oferecer tratamentos
oftalmológico e otorrinolaringológico gratuitos aos alunos
carentes das escolas públicas estaduais nos casos que
especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo obrigado a oferecer
tratamentos oftalmológico e otorrinolaringológico gratuitos
aos alunos carentes das escolas públicas estaduais
portadores de deficiência evidenciada pelos testes previstos
na Lei nQ 10.868, de 25 de agosto de 1992.
Parágrafo único - O tratamento a que se refere este artigo

compreende o fornecimento de óculos, próteses, medicamentos
e a realização dos procedimentos, inclusive os cirúrgicos,
necessários à cura ou ao controle da doença.
Art. 2Q - A unidade escolar poderá exigir, em caso de

desinteresse do portador da deficiência, declaração expressa
de renúncia ao tratamento, firmada pelo próprio portador, se
maior de Idade, ou por seu representante legal.
Art. 3Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -
Ibrahlm Jacob. -

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.699/93
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.699/93. do Deputado Tarcísio
Henriques, que estabelece condições para a concessão de
licença ambiental para realização de obras de barramento em
rios navegáveis e dá outras providências, foi aprovado no 20
turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.699/93
Estabelece condições para a concessão de licença ambiental

para realização de obras de barramento em rios navegáveis e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A concessão de licença ambiental para realização

de obras de barramento em rios navegáveis fica condicionada
à apresentação, ao órgão estadual competente, de estudo de
viabilidade técnico-econômica de implantação de eclusa para
fins de transporte hidroviário, sem prejuízo das demais
exigências legais-
Art. 2Q - 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. 3g - Para os fins do disposto nos arts. lg e 2o desta
lei, o Conselho Estadual de Recursos Hidricos definirá os
rios ou os trechos de rio navegáveis.
Art. 4Q - O Estado, ao articular-se com a União para a

exploração dos serviços e para a construção e a operação das
instalações hidroenergéticas, levará em conta o
aproveitamento do potencial de navegabilidade dos cursos de
água com vistas a assegurar a viabilidade do uso múltiplo
dos recursos hídricos-
Art. Sg - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados de sua publicação-
Art. 6o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconceilos.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.759193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.759/93, do Deputado Sebastião
Helvécio, que dispõe sobre o programa de alimentação escolar
da rede pública estadual, 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, Ç 1, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.759/93
Dispõe sobre o programa de alimentação escolar da rede

pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Estado manterá, inclusive no periodo das
férias escolares, programa de alimentação escolar destinado
aos alunos de creches e classes da educação pré-escolar, do
ensino fundamental e da educação especial matriculados nos
estabelecimentos de ensino da rede pública estadual.
Art. 2Q - Na execução do programa será observado o

seguinte:
- a universalização do atendimento;

II - a gratuidade da alimentação oferecida;
III - a manutenção da distribuição de alimentos durante as

férias escolares;
IV - a participação da comunidade na busca de soluções, na

formulação de estratégias, na avaliação dos resultados e na
fiscalização dos recursos destinados à alimentação escolar;
V - o respeito à cultura alimentar do educando.
Art. 3g - O programa de alimentação escolar da rede pública
estadual será financiado com recursos do Fundo Estadual de
Alimentação Escolar, a ser criado por lei-
Art. 4g - O processo de aquisição, preparação e
distribuição dos produtos alimentares necessários à execução
do programa será realizado pela unidade escolar, com os
recursos repassados para esse fim.
Parágrafo único - Compete ao colegiado das unidades
escolares orientar, fiscalizar, acompanhar e avaliar as
etapas do processo de que trata este artigo, respeitadas as
normas legais.
Art. sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconce 110$.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.762/93
Comissão de Redação

D Projeto de Lei nQ 1.762/93, do Deputado Simão Pedro
Toledo, que dispõe sobre a pesagem obrigatória de
recipientes de gás liquefeito de petróleo à vista do
consumidor, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no
lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado -

PROJETO DE LEI NQ 1.762/93
Dispõe sobre a pesagem obrigatória de recipientes de gás
liquefeito de petróleo á vista do consumidor.
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Â Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam os distribuidores de gás liquefeito de
petróleo para usos domiciliar, institucional, comercial,
industrial, automotivo ou para quaisquer outros usos
autorizados pelo Conselho Nacional do Petróleo - CNP -
obrigados a:

- proceder, à vista do consumidor, à pesagem do
recipiente de troca por ele fornecido no momento da
comercialização do produto;
II - descontar do preço do produto adquirido pelo

consumidor o valor correspondente ao remanescente de gás
retido no recipiente utilizado para a troca.
Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também

aos distribuidores que fornecem o produto ao consumidor
final e deverá ser observado independentemente da modalidade
de distribuição e das proporções do recipiente que contém o
gás liquefeito de petróleo.
Art. 2Q - As sanções previstas no Código de Defesa do
Consumidor aplicam-se, no que couber, ao distribuidor que
descumprir as normas dispostas nesta lei.
Art. 3Q - As despesas decorrentes da adaptação da
distribuição do gás liquefeito de petróleo engarrafado ás
exigências desta lei não poderão ser repassadas ao
consumidor final.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor 6 (seis) meses apôs sua
publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NO 1.998194
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nQ 1.998/94, da Mesa da Assembléia,
que dispõe sobre a conversão em URV dos vencimentos do
pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras
providências, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido
no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.998/94
Dispõe sobre a conversão em Unidade Real de Valor - URV -
dos vencimentos do pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l g - O índice básico que compõe a Tabela de
Vencimentos do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa, instituida no art. lQ da Resolução ng 5.090, de
17 de dezembro de 1990, será convertido em Unidade Real de
Valor - URV -, em lo de abril de 1994:
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- dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos
quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo
valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia
do mês de competência;
II - extraindo-se a média aritmética dos valores

resultantes do disposto no inciso anterior.

1 Q - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá
resultar pagamento de vencimento inferior ao efetivamente
pago ou devido, em cruzeiros reais, relativamente ao mês de
março de 1994, em obediência ao disposto nos arts. 37,
inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição da República.

2 - o disposto nos incisos 1 e II aplica-se ao salário-
família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas,
de valor certo e determinado, percebidas pelo servidor e não
calculadas com base no vencimento.
Art. 2 - O disposto no artigo anterior aplica-se aos
proventos da inatividade e às pensões decorrentes do
falecimento de servidor da Secretaria da Assembléia.
Art. 3g - Serão obrigatoriamente expressos em URV os
demonstrativos de pagamentos de vencimentos, proventos,
pensões decorrentes do falecimento de servidores da
Secretaria da Assembléia e benefícios previdenciários,
efetuada a conversão para cruzeiros reais na data do crédito
ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores
daquelas obrigações.
Parágrafo único - Quando, em razão de dificuldades

operacionais, não for possível realizar o pagamento, em
cruzeiros reais, pelo valor da URV na data do crédito dos
recursos, será adotado o seguinte procedimento:

- a conversão para cruzeiros reais será feita pelo valor
da URV no dia da emissão da ordem de pagamento, o qual não
poderá ultrapassar os três dias úteis anteriores á data do
crédito;
II - a diferença entre o valor, em cruzeiros reais,

recebido na forma do inciso anterior e o valor, em cruzeiros
reais, a ser pago nos termos deste artigo será convertida em
URV pelo valor desta na data do crédito ou da
disponibilidade de recursos, sendo paga na folha salarial
subseqüente.
Art. 4Q - Os vencimentos dos servidores da Assembléia
Legislativa serão reajustados, mediante deliberação da Mesa,
considerado o crescimento da receita estadual e observado o
disposto no art. 299 da Constituição do Estado.
§ lg - Para o cálculo da variação da receita nos meses de
abril a junho de 1994, será considerado o respectivo
crescimento em termos reais.

- Para os efeitos deste artigo, receita estadual é a
definida no art. 3Q da Resolução nQ 5.133, de 6 de julho de
1993.
Art. 5Q - A Mesa da Assembléia disporá sobre o

processamento da conversão e fará publicar o índice básico,
expresso em URV, nos termos desta resolução.
Art. 6o - Os valores dos vencimentos, proventos de
aposentadoria e pensões serão transformados em real
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oportunamente, nos termos da Lei nQ 8880, de 27 de maio de
1994.
Art. 7Q - Nos termos do art. gQ da Resolução no 5.133, de 6
de julho de 1993, fica suspensa a vigência do sistema de
reajustamento nela prevista.
Art. 8Q - O pagamento da gratificação natalina aos
servidores da Secretaria da Assembléia Legislativa será
processado de acordo com as regras adotadas para Os
servidores do Poder Executivo-
Art. 9g - O f 2g do art. 92 e o "caput' do art. 136 da
Resolução ng 800, de 5 de janeiro de 1967, passam a vigorar
com a seguinte redação:
'Art. 92 - ...........

- A substituição será automática e remunerada.

"Art. 136 -0 funcionário gozará, obrigatoriamente. 30
(trinta) dias de férias, após cada 12 (doze) meses de
efetivo exercício, de acordo com a escala organizada pelo
chefe do órgão de lotação.".
Art. 10 - O art. 191 da Resolução nQ 800, de 5 de janeiro

de 1967, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 191 - O abono-família será concedido ao servidor

ativo ou inativo:
- pelo cônjuge, companheiro e filho de qualquer condição,

menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;
II - por filha solteira sem economia própria;
III - pelos pais economicamente dependentes do servidor;
IV - por filho estudante que freqüentar curso médio ou

superior em estabelecimento de ensino oficial ou particular,
fiscalizado pelo Governo, desde que não exerça atividade
lucrativa, até a idade de 24 (vinte e quatro) anos;
V - pelo irmão inválido, assim declarado por decisão
judicial e economicamente dependente do servidor.

lg - Equiparam-se a filho o enteado, o menor que, por
determinação judicial, esteja sob a guarda do servidor e o
menor, sob sua tutela, sem condições suficientes para o
próprio sustento e educação.

2Q - - Considera-se companheiro a pessoa com a qual o
servidor, na forma do 3g do art. 226 da Constituição
Federal, mantenha união estável por, no mínimo, 5 (cinco)
anos ou, por menos tempo, se houver filho comum do casal.
f 3Q - A dependência econômica das pessoas indicadas no
inciso i é presumida e a das demais deve ser comprovada.".
Art. 11 - O disposto no 'caput' e no lg do art. 35 do
Projeto de Lei ng 1.865/94 aplica-se na Secretaria da
Assembléia, em relação á Escola do Legislativo.
Art. 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, observada a vigência mencionada no art. lg.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -
Ibrahim Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 2.029194
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Comissão de Redação
O Projeto de Resolução flQ 2.029/94, do Deputado Ronaldo

Vasconcel los, que dá a denominação de Sala de Imprensa
Jornalista Januárlo Carneiro à sala de imprensa situada no
andar SE do Palácio da Inconfidência, 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 á proposição a seguinte
redação final que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 2.029/94
Dá a denominação de Sala de Imprensa Jornalista Januário

Carneiro à sala de imprensa situada no andar SE do Palácio
da Inconfidência.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica denominada Sala de Imprensa Jornalista
Januário Carneiro a sala de imprensa situada no andar SE do
Palácio da Inconfidência.
Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ibrahlm Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcellos,
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Belo Horizonte, terça-feira. 12 de julho de 1994

ATAS

ATA DA 292? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE JULHO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE: Ata - 2? PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Votação, em lg turno, do Projeto de Lei
Complementar no 24/93; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação das Emendas nos 1 na forma da Subemenda
no 1, 2 a 5 e 6 na forma da Subemenda no 1; aprovação;
votação das Emendas nos 7 a 9 e 11; rejeição - Discussão, em
2g turno, do Projeto de Lei no 1.363/93; aprovação na forma
do vencido em 1Q turno - Discussão, em lg turno, do Projeto
de Lei no 1.437/93; aprovação com as Emendas nos 1 e 2 -
Discussão, em lQ turno, dos Projetos de Lei nos 1.462 e
1.526/93; aprovação - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de
Lei 

no 
1.757/93; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -

Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 1.833/93;

aprovação com a Emenda no 1 - ENCERRAMENTO.
ABERTURA

- As 9h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrásio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Oilzon Melo - Eduardo
Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de
Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
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Ata
- O Deputado Ajainiar Silva, 2g-Secretário ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

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

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

da presente reunião os Projetos de Lei ngs 1.995 e 1.997/94,
do Governador do Estado, que foram aprovados, em lg turno,
na reunião extraordinária realizada ontem à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lg turno, do Projeto de Lei

Complementar ng 24/93, do Governador do Estado, que organiza
a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, dispõe sobre a
carreira de Procurador da Fazenda Estadual e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresentou. A Comissão de Administração Pública opinou pela
sua aprovação com a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão
de Justiça, na forma da Subemenda ng 1, que apresentou, e
com as Emendas ngs 2 e 3, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com
a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça, na forma da Subemenda
ng 1, as Emendas ngs 2 e 3, apresentadas pela Comissão de
Administração Pública, e as Emendas ngs 4 a 6, que
apresentou.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de

Administração Pública, que opina pela rejeição das Emendas
nQs 7 a 9 e 11, ficando prejudicada a Emenda ng 10, todas
apresentadas em Plenário, e pela aprovação da Subemenda no 1
à Emenda nQ 6, que apresenta A Presidência vai submeter a
matéria à votação pelo processo nominal, na conformidade do
art. 263, 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-la responderão "sim", e os que desejarem
rejeitá-la responderão "não". A Presidência lembra ao
Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno,
projeto de lei complementar será aprovado se obtiver 39
votos favoráveis. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder à chamada de votação nominal
O Sr. Secretário - (- Procede à chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
José Militão - Rêrnolo Alolse - Bené Guedes - Sebastião

Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Âilton
Vilela - Ajalmar Silva - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Homero
Duarte - rbrahim Jacob - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - Márcio Miranda -
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Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Milton Salies - Paulo Pettersen - Roberto Amara] - Romeu
Queiroz - Tarcísio Henriques - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 40 Deputados. Nenhum
Deputado respondeu "não". Está aprovado o Projeto de Lei
Complementar no 24/93, salvo emendas. A Presidência vai
subnenter à votação pelo processo nominal, em conformidade
com o art. 263, 1, do Regimento Interno, a Subemenda no 1 â
Emenda ng 1, as Emendas ngs 2 a 5 e a Subemenda ng 1 à
Emenda ng 6, que receberam parecer pela aprovação. Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada de
votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada-)
- Respondem 'sim" á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
José Militão - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Pio José - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Braga - José Laviola - Marcelo Cecé - Marcos
Helénio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olívia
- Mauro Lobo - Mílton Salles - Roberto Amaral - Romeu
Queiroz - Simão Pedro Toledo - Tarcislo Henriques.
O Sr. Presidente - Responderam "sim 41 Deputados. Nenhum
Deputado respondeu "não". Estão aprovadas a Subemenda ng 1 à
Emenda nQ 1, as Emendas ngs 2 a 5 e a Subemenda nQ 1 à
Emenda ng 6, ficando prejudicada a Emenda ng 10. A
Presidência vai subrúeter a votação as Emendas ngs 7 a 9 e
11, que receberam parecer pela rejeição. D processo de
votação será nominal, na conformidade do art. 263, 1, do
Regimento Interno. Com a palavra, o lg -Secretário, para
proceder á chamada para votação nominal
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os Deputados
Bené Guedes e Eduardo Brás. Respondem "não' à chamada de
votação nominal os seguintes Deputados:
José Militão - Rêmolo Aloise - Amilcar Padovani - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Cêlio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa
Alves - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar Machado
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - Marcelo Cecé - Marcos Helênio - Maria Elvira
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Mílton Salles - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques.
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O Sr. Presidente - Responderam "sim" 2 Deputados;
responderam "não' 46 Deputados. Estão rejeitadas as Emendas
ngs 7 a 9 e 11. Fica, portanto, aprovado, em 1Q turno, o
Projeto de Lei Complementar ng 24/93 com as Emendas nos 1 na
forma da Subemenda nQ 1, 2 a 5 e 6 na forma da Subemenda n
1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, os
seguintes projetos: em 2Q turno, na forma do vencido em lg
turno, o 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 Redação.); e, em lQ turno, os Projetos de Lei
nQs 1.437/93, do Deputado Sebastião Helvécio, com as Emendas
nQs 1 e 2, que autoriza o Poder Executivo a doar Imóvel ao
Município de Mercês; 1.462/93, do Deputado José Bonifácio,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Marilac; 1.526/93, do Deputado Jaime Martins, que autoriza o
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Estrela do
Indaiá; 1.757/93, do Deputado José Militão, na forma do
Substitutivo ng 1, que dá nova redação ao 1Q do art. 4Q da
Lei nQ 552, de 22/12/49, que instituiu o Fundo Especial de
Auxilio; e 1.833/93, do Deputado Reinaldo Lima, com a Emenda
nQ 1, que dispõe sobre o livre ingresso de pessoas com idade
acima de 65 anos no Estádio Governador Magalhães Pinto -
Mineirão (- A Comissão de Fiscalização Financeira.).

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

ATA DA 15 AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DAS COMISSÔES
PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, REALIZADA EM UBERABA
As dez horas do dia doze de maio de mil novecentos e noventa
e quatro, comparecem na Associação Comercial e Industrial de
Uberaba, em Uberaba, os Deputados Ronaldo Vasconcellos,
Adelmo Carneiro Leão, Anderson Adauto e João Batista. O
coordenador, Deputado Ronaldo Vasconcel los, declara aberta a
reunião e convida a tomar assento à mesa o representante do
Prefeito Municipal de Uberaba, Dr. José Astolfo Nunes. DD.
Secretário Municipal de Planejamento, e os Profs. Paulo
César Machado Feltosa, representante da Secretaria de Estado
de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -. e Heraldo
Santos Outra, Coordenador Executivo da PRODEMU - SEAM. O
coordenador explana o resultado das audiências públicas do
ano passado e, em seguida, expõe a sistemática de
funcionamento dos três módulos desta reunião. O Deputado
Ronaldo Vasconcellos passa a palavra aos Profs. Paulo César
Machado Feitosa e Heraldo Santos Dutra, os quais fazem uma
análise das tendências de desenvolvimento socloeconômico da
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região do Triângulo com a finalidade de oferecer aos
participantes subsídios para a apresentação de propostas. A
coordenadoria manifesta seus agradecimentos pela explanação
dos dois convidados e passa à fase de apresentação e
justificação de propostas. A seguir, inicia-se a defesa oral
de propostas pelas entidades inscritas. Usam da palavra, na
seguinte ordem, as Sras Wanda Oliveira Prata, representante
da Escola Estadual Joubert de Carvalho; Marilda Ribeiro
Rezende, representante do SINO-UTE-Uberaba; os Srs. José
Nivaldo Gruvinel, representante da Caixa Escolar Aurélio da
Costa; Dorival Luís Cicci, representante do Sindicato Rural
de Campo Florido; as Sras. Maria Iraildes Tostes Madeira,
representante da Escola Estadual N. Sra. da Abadia; Sônia
Campos, representante da Escola Estadual Aurélio Luiz da
Costa; Maria Emilia da Rocha, Supervisora da 25çj Delegacia
Regional de Ensino de Uberaba; o Vereador Antônio Comes
Pinheiro da Câmara Municipal de Fruta]; a Profa. Elga
Oliveira Pena Vieira, representante do Sindicato dos
Funcionários da Delegacia - SINDEDUC - Uberaba; o Eng. Paulo
.Piau Nogueira, representante da Associação Municipal Vale do
Rio Grande - AMVALE - UBERABA; os Srs. João Sérgio de
Medeiros, representante do Sindicato dos Empregados do
Comércio - Ituiutaba; Vicente de Paula Ferreira,
representante da Secretaria Municipal da Educação e Cultura;
Luiz Carlos Souza, representante do Sindicato dos
Trabalhadores da Indústria Metalúrgica Mecânica e Materiais
Elétricos de Uberaba; o Vereador Francisco Nivaldo Alves
Vilarinho, de Capinõpolis; os Srs. Antônio Onofre Miziara
Filho, Assessor de Planejamento da Prefeitura Municipal de
Planura; José Astolfo Nunes. Diretor de departamento da
Prefeitura Municipal de Uberaba; o jornalista Rubério
Geraldo dos Santos, representante da Associação Comunitária
Margarida Rosa Azevedo; os Srs Geraldo de Souza Brasil,
representante do PSDB - Uberaba; Inácio Cirilo Dantas,
representante da Associação dos Moradores da Região das
Gameleiras II; Elson Felice, representante do Sindicato dos
Trabalhadores em Telecomunicações - Uberlândia; o Deputado
Adelmo Carneiro Leão; o Vereador Francisco Rodrigues
Teixeira, á Câmara Municipal de Uberaba; o Sr. João Liston
Pereira, representante do Sindicato dos Bancários de
Uberaba, que solicita seja registrado em ata o protesto dos
bancários contra a intervenção do Exército na greve da
Polícia Federal, ontem, em Brasilia; o Vereador Oswaldo
Souza Pires. Presidente da Câmara Municipal de Iturama; Os
Srs. Wanderlei Silvano da Fonseca, representante do
Diretório Municipal do PT de Fruta]; Ivan Luiz Ledic,
representante da EMBRAPA - EPAMIG; o Vereador Lauro
Guimarães, à Câmara Municipal de Uberaba; os Srs. Marcos
Antônio da Silva, representante do Sindicato dos
Trabalhadores Metalúrgicos. Mecânicos e Materiais Elétricos;
João Gilberto Ripposati, representante da Associação dos
Amigos do Conjunto Alfredo Freire; Sérgio Salvador,
Presidente do Diretório Municipal do PT de Uberaba; Valdir
Pereira de Araújo, representante do SIND-UTE - subsede
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Uberlãndia; Euripedes Medeiros da Rocha, representante do
Centro de Defesa dos Direitos Humanos; a Sra. Perpétua
Alvani S. de Rezende, representante da Escola Estadual
Brasil; os Srs. Sebastião Pinto de Oliveira, representante
da Escola Estadual Geraldino Rodrigues da Cunha; Noé dos
Reis Maia, representante da Associação dos Deficientes
Físicos de Uberaba - ADEFU; os Vereadores Heli Andrade e
Minervino Cesarino, à Câmara Municipal de Uberaba; os Srs
Esdras Juvenal de Queiroz, representante do SIND-UTE -
Iturarna, e Reinaldo José do Carmo, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Conceição das Alagoas. O
coordenador anuncia a presença dos Prefeitos Municipais de
Fruta], Dr. Antônio Heitor de Queiroz; de Itapagipe, Dr.
Jerônimo Donizete da Silva; de Planura, Dr. Mário José
Ferreira; de Conquista, Dr. Sérgio Guimarães Resende.
Cumprida a finalidade deste primeiro dia de audiência
pública, o coordenador esclarece a dinâmica dos trabalhos a
ser seguida no segundo dia, agradece a presença dos
Deputados, renova os agradecimentos aos Profs Heraldo
Santos Dutra e Paulo César Machado Feitosa, bem como ás
autoridades e ao público em geral, suspende os trabalhos e
convida a todos para participarem da sua reabertura, na
sexta-feira, dia 13 de maio, às 8 horas. Nesse dia e
horário, é reaberta a reunião pelo Deputado João Batista,
que esclarece a dinâmica dos trabalhos neste dia e passa a
receber as 15 propostas priorizadas pelas entidades
representativas. A seguir, o Deputado João Batista suspende
os trabalhos e informa que a reunião será reaberta ás 13
horas, com a presença dos Deputados representantes das
comissões permanentes da Assembléia Legislativa,
oportunidade em que serão votadas as propostas que deverão
ser incluídas no orçamento do Estado para 1995. As 13 horas,
são reabertos os trabalhos pelo Deputado José Ferraz,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. Registra-se a presença dos Deputados Romeu Queiroz,
Ronaldo Vasconcellos, João Batista, Adelmo Carneiro Leão,
Anderson Adauto, Ajalmar Silva, Maria Elvira, Antônio Carlos
Pereira e Gilmar Machado. O Presidente convida a compor a
Mesa os Deputados Ronaldo Vasconcellos, coordenador dos
trabalhos; Romeu Queiroz, Líder do Governo; João Batista,
Anderson Adauto e Adelmo Carneiro Leão; o Dr. Luiz Guaritá
Neto, Prefeito Municipal de Uberaba; o Vereador Ademir
Vicente da Silveira, Presidente da Câmara Municipal de
Uberaba; o Dr. João Perfeito Filho. Secretário da Segurança
Pública; o Prof. Aluísio Pimenta, Reitor da Universidade do
Estado de Minas Gerais; a Dra. Maria Coeli Pires, Secretária
de Assuntos Municipais em exercício, e o Dr. Antônio Augusto
Junho Ánastasia, Secretário do Planejamento e Coordenação
Geral, da Cultura e de Recursos Humanos e Administração em
exercício- O Presidente, Deputado José Ferraz, faz suas
considerações iniciais e, logo após, passa a direção dos
trabalhos ao coordenador, Deputado Ronaldo Vasconcellos.
Este esclarece os procedimentos que deverão ser observados
na dinâmica dos trabalhos, passa à última parte da reunião,
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com a defesa e a votação das 15 propostas priorizadas, e, em
seguida, abre a inscrição para a defesa dessas propostas.
Para encaminhamento da votação da Proposta no 1, faz uso da
palavra o Sr Ivan Ledic. da Associação dos Servidores da
EPAMIO - Uberaba; da Proposta no 52, o Sr. Dorival Luiz
Cicci, do Sindicato Rural de Campo Florido; da Proposta no
13, a Sra. Marilda Resende, do SIND-LJTE; da Proposta no 17,
a Sra. Maria Iraildes Madeira, da Escola Estadual N. Sra da
Abadia; da Proposta ng 89, o Sr Joaquim Garache, da Loja
Maçônica de Uberaba; da Proposta nQ 93, o Sr. José Anchieta
Oliveira, da FETAEMG; da Proposta nQ 101. o Sr. José Lister
Pereira, do Sindicato dos Bancários; da Proposta nQ 135, o
Sr. Robério Santos, da Associação Comercial Margarida Rosa
Azevedo; da Proposta ng 142. o Sr João Gilberto, da

Associação dos Amigos do Conjunto Alfredo Freire; da
Proposta nQ 167, o Sr Vânder Gonçalves da Silva, da
Fundação Educacional de Ituiutaba; da Proposta no 171, o Sr.
João Sérgio de Medeiros, do Sindicato dos Empregados no
Comércio de ttuiutaba; da Proposta no 190, o Sr. Geraldo
Brasil, do PSDB de Uberaba; da Proposta no 200, o Sr.
Euripedes Medeiros Rocha, do Centro de Defesa dos Direitos
Humanos, e da Proposta no 217, o Sr. Waldir Araújo, do SIND-
UTE de Uberlândia. Justificam suas propostas os Prefeitos
Municipais de Uberaba, Luiz Guaritá Neto, e de Fruta],
Tulinho Heitor. Também fazem uso da palavra, na seguinte
ordem, os Deputados Romeu Queiroz, Gilmar Machado, Antônio
Carlos Pereira, Adelmo Carneiro Leão, Maria Elvira, Anderson
Adauto e João Batista e o Prof. Aluisio Pimenta. A
coordenação divulga o resultado da eleição para a Comissão
de Representação, que fica composta pelos seguintes membros:
Sras Francelina Leopoldina Fernandes, do Sindicato Unico
dos Trabalhadores em Educação de Uberaba; Regina Célia
Lacerda Custódio. da Caixa Escolar José Leitão de Souza, de
Conceição das Alagoas; Namir Cândida de Oliveira Gonçalves,
do SIND-UTE de Uberlândia; Srs. João Sérgio de Medeiros, do
Sindicato dos Empregados Comerciais de Ituiutaba e Pontal
Triângulo Mineiro, de Ituiutaba; Vanderlei Silvano da
Fonseca. da CUT do Triângulo e Alto Paranaiba. de Araxá;
Jerônimo Donizete da Silva, da Prefeitura Municipal de
Itapagipe; Fradique Guritá Silva, da Câmara Municipal de
Campina Verde; Antônio Ribeiro de Souza, da Câmara Municipal
de Capinôpolis, e José Renato Prata Carvalho, da Prefeitura
Municipal de Pirajuba. Logo após, passa-se à votação das 15
propostas prioritárias. Concluído esse processo e apurados
os votos, ficam as prioridades assim classificadas: em lg
lugar, com 130 votos, a Proposta nQ 13. da Câmara Municipal
de Uberaba e outras entidades, em que se solicita a
destinação das verbas necessárias ao cumprimento do art. 34
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Estadual - recomposição de salários e
vencimentos nos níveis de 1986 - e dos arts. 40 da
Constituição Federal e 36 da Constituição Estadual -
correção e paridade com os funcionários da ativa; em 20
lugar, com 117 votos, a Proposta no 17, da Escola Estadual

a
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João Alvarenga e outras, em que se solicita a revisão do
plano de carreira do quadro da educação antes da elaboração
do orçamento; em 3g lugar, com 110 votos, a Proposta ng 167,
da Associação dos Moradores da Região das Gameleiras TI e
outras entidades, em que se solicita a Implantação da
Universidade do Estado de Minas Gerais - UM - na região;
em 4g lugar, com 104 votos, a Proposta no 1, da Associação
dos Servidores da EPAMIG-Uberaba, em que se solicita a
aplicação dos recursos destinados ao Projeto Univerdecidade
na construção de escolas profissionalizantes, na implantação
de unidade da UEMG, no fortalecimento do centro regional de
pesquisa da EPAMIG e no desenvolvimento da Fazenda
Experimental Getúlio Vargas (para a promoção da pesquisa
agropecuária regional); em 5g lugar, com 98 votos, a
Proposta ng 190, do PSOB - Diretório de Uberaba, em que se
solicita a redução da aliquota de ICMS incidente sobre todos
os produtos que compõem a cesta básica de alimentos; em 6g
lugar, com 95 votos, a Proposta nQ 217, da Caixa Escolar
Amália Nepomuceno de Souza e outras entidades, em que se
solicita a construção e a criação de um centro de saúde e de
um hospital do IPSEMG; em 7g lugar, com 86 votos, a Proposta
nQ 200, do Sindicato de Engenheiros do Estado de Minas
Gerais - OR-Triángulo e outros, em que se solicita a criação
e a implantação de conselho gestor de subvenções sociais; em
Bg lugar, a Proposta ng 101, com 84 votos, do Sindicato dos
Trabalhadores em Telecomunicações de Uberlândia, em que se
solicita a proteção e a preservação dos cerrados de Minas,
por meio do fortalecimento dos trabalhadores rurais e
pequenos produtores mediante a implantação da reforma
agrária, do assentamento de famílias camponesas, do
financiamento a empresas coletivas e familiares, da
preservação da biodiversidade e dos recursos da água e do
solo, do incentivo ã produção de alimentos da cesta básica;
em 9Q lugar, a Proposta ng 171, com 83 votos, do Sindicato
dos Empregados no Comércio de Ituiutaba, em que se solicita
a liberação de Diretores do SINO-UTE; em 1OQ lugar, a
Proposta nQ 89. com 74 votos, da Associação dos Amigos do
Conjunto Alfredo Freire e outras, em que se solicita a
destinação de recursos orçamentários do Estado e aumento da
participação de recursos da União e do BIRD para
implementação do plano diretor de irrigação da bacia
hidrográfica do baixo rio Grande, apresentado pela
RURALMINAS ao Ministério da Integração Regional e aprovado
parcialmente; em llg lugar, a Proposta 

no 
33, com 70 votos,

da Associação de Diretores da Rede Oficial do Estado de
Minas Gerais e outras, em que se solicita a redução para
cinco anos do período para apostilamento em cargo
comissionado de Diretor de Escola; em 12Q lugar, a Proposta
nQ 135. com 57 votos, da Associação Comunitária Margarida
Rosa Azevedo e da Associação dos Amigos e Moradores do
Bairro Santa Maria, em que se solicita a construção, a
reativação e a implantação de postos policiais nos bairros
mais populosos, nas cidades de médio porte; em 13o lugar, a
Proposta ng 142, com 48 votos, da Associação dos Amigos do
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Conjunto Alfredo Freire, em que se solicita a reativação de
postos policiais dos bairros periféricos e mais populosos de
Uberaba; em 14o lugar, a Proposta ng 93, com 46 votos, do
Diretório Municipal do PT e outros, em que se solicita o
assentamento de trabalhadores rurais em áreas rurais
devolutas, com assistência técnico-financeira à produção; em
lSQ lugar, a Proposta ng 52. com 27 votos, da Prefeitura
Municipal de Uberaba e do Sindicato Rural de Campo Florido,
em que se solicita a conclusão do asfaltamento de 36km da
BR-153, ligando Campo Florido a Boa Sorte. Após a divulgação
do resultado da votação, o coordenador agradece a
participação dos presentes e retorna a palavra ao Deputado
José Ferraz. D Presidente da Assembléia faz o seu discurso
final, no qual reitera o propósito da Casa, por meio de seus
Deputados, de redobrar esforços para se viabilizar o
atendimento das justas reivindicações da população, agradece
a acolhida que foi dispensada pelas autoridades e pelo povo
de Uberaba à Assembléia Legislativa e aos seus funcionários,
manifesta seu especial reconhecimento ao Prefeito Municipal,
Dr. Luiz Guaritá Neto, e ao Presidente da Câmara Municipal
Vereador Ademir Vicente da Silveira, agradece, ainda, a
participação das entidades inscritas e da população em
geral, as quais contribuíram decisivamente para o sucesso do
evento. Cumprida a finalidade desta audiência pública, o
Presidente encerra os trabalhos.
Sala das Audiências Públicas, 13 de maio de 1994.
Ronaldo Vasconcellos - Adelmo Carneiro Leão - Anderson
Adauto - João Batista - José Ferraz - Romeu Queiroz -
Ajalmar Silva - Maria Elvira - Antônio Carlos Pereira -
Gilmar Machado.
ATA DA Za REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As onze horas do dia treze de abril de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Côssimo Freitas, Francisco Ramalho, Maria José
I-Iaueisen, Ambrósio Pinto e Dílzon Melo (este para preencher
a vaga existente, por indicação da Liderança do BRO),
membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer; Tarcísio Henriques, Ivo José (substituindo este ao
Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da Liderança do PT).
João Batista (substituindo o Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do BRD), Dilzon Melo, Ermano Batista,
Sebastião Costa e Ambrôsio Pinto, membros da Comissão de
Administração Pública. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Baldonedo Napoleão, Ronaldo Vasconcelios, Marcos
Helênio e Kemil Kumaira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Tarcisio Henriques, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência
registra a presença do Prof. Hélio Pontes e o convida a
tomar assento à mesa. D Presidente esclarece que a reunião
se destina ao prosseguimento da discussão do parecer sobre
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as emendas ao Projeto de Lei nQ 1.865/94, no lQ turno,
emitido pelo relator, Deputado Francisco Ramalho, pela
Comissão de Educação. O Deputado Ambrõsio Pinto apresenta o
Substitutivo nQ 2 ao referido projeto. Ainda na fase de
discussão, a Deputada Maria José Haueisen apresenta as
Propostas de Emendas ngs 1 e 2, as quais são acatadas pelo
relator. O Presidente submete a discussão e votação o
parecer do relator, o qual é aprovado na forma do
Substitutivo nQ 1, recebendo votos contrários dos Deputados
Côssimo Freitas e Ambrôslo Pinto. Conseqüentemente, ficam
prejudicadas as Emendas ns 1 a 62, apresentadas em
Plenário, e o Substitutivo nQ 2, apresentado pelo Deputado
Ambrõsio Pinto. A seguir, o Presidente coloca em discussão e
votação, cada uma por sua vez, as Propostas de Emendas ns 1
e 2, apresentadas pela Deputada Maria José Haueisen, as
quais são aprovadas. Havendo alteração do parecer, com a
qual concorda o relator, o Presidente suspende a reunião por
15 minutos para que se elabore a nova redação do parecer da
Comissão de Educação. Reabertos os trabalhos, o Presidente
solicita aos membros da Comissão que subscrevam a nova
redação do parecer. A seguir, o Presidente, Deputado
Tarcisio Henriques, na condição de relator pela Comissão de
Administração Pública, emite parecer pela aprovação do
Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei nQ 1.865/94, apresentado
na Comissão de Educação, ficando prejudicadas as Emendas ns
1 a 62. Na fase de discussão do parecer da Comissão de
Administração Pública, o Deputado Ermano Batista apresenta
as Propostas de Emendas ns 1 a 3, e o Deputado Ivo José
apresenta as Propostas de Emendas ns 4 a 7. O Presidente,
Deputado Tarcísio Henriques, suspende os trabalhos para, na
condição , de relator, analisar as Propostas de Emendas de ns
1 a 7. As 17 horas, a Presidência reabre a reunião e
registra a presença dos Deputados Baldonedo Napoleão, Maria
José Haueisen e Tarcisio Henriques (substituindo este ao
Deputado Côssimo Freitas, por indicação da Liderança do
BRO), membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer; Tarcisio Henriques, Ermano Batista, Simão
Pedro Toledo, Ivo José (substituindo este ao Deputado
Antônio Fuzatto, por Indicação da Liderança do PT), João
Batista e Kemil Kumaira (substituindo os Deputados José
Renato e Dilzon Meio, respectivamente, por indicação da
Liderança do BRD), membros da Comissão de Administração
Pública. Encontram-se presentes, também, os De putados Wilson
Pires e Marcos Helênio. Para discutir o parecer, fazem uso
da palavra os Deputados João Batista, Maria José Haueisen e
Simão Pedro Toledo. Nessa fase, o Deputado João Batista pede
vista da proposição, e seu pedido é deferido pelo
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de abril de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Alvaro Antônio - Maria
José Haueisen - Baldonedo Napoleão - Ivo José - Ermano
Batista - Simão Pedro Toledo.
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ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
CONSTITUIDA PARA ACOMPANHAR AS NEGOCIAÇÕES ENTRE O GOVERNO
DO ESTADO E AS LIDERANÇAS DO FUNCIONALISMO, VISANDO À
REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS E À CONVERSÃO DOS SALÁRIOS

!ARA A URV
As onze horas e quinze minutos do dia dezesseis de junho de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Gilmar Machado, Anderson Adauto e
Dilzon Meio, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dilzon Meio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Deputado Diizon Meio informa que a reunião se destina a
apreciar o relatório finai da Comissão. A Presidência passa
a palavra ao relator, Deputado Anderson Adauto, que
apresenta requerimento em que solicita ao Presidente desta
Casa nova prorrogação, por mais 30 dias, do prazo de
funcionamento desta Comissão. Em seguida, o Deputado
Anderson Adauto avalia os trabalhos desenvolvidos peia
Comissão até a presente data e justifica a necessidade da
prorrogação do prazo de funcionamento, tendo em vista a
continuação das negociações com o Governador do Estado no
mês de agosto. A seguir, o Presidente coloca em votação o
requerimento, que é aprovado por unanimidade. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no
dia 21/6/94, terça-feira, às 141h30min, com a finalidade de
se apreciar o relatório parcial da Comissão, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Meio - Eduardo Brás -

Gilmar Machado - Roberto Carvalho.
ATA DA tala REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas do dia vinte e um de junho de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Saia das Comissões os
Deputados Roberto Amarai, Baldonedo Napoleão, Francisco
Ramalho e Tarcísio Henriques (substituindo os dois últimos
aos Deputados José Renato e Jaime Martins, respectivamente,
por indicação da Liderança do BRD), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, e na ausência do
Presidente, assume a direção dos trabalhos o Deputado
Roberto Amaral, que declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Baldonedo Napoieão 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 conforme o edital de
convocação. Logo após, distribui ao Deputado Baldonedo
Napoieão. no 1Q turno, o 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
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providências. Prosseguindo, redistribui o Projeto de Lei flQ
1.660/93, do Deputado Célio de Oliveira, no 2Q turno, ao
Deputado Francisco Ramalho. 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
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Francisco Ramalho emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.660/93 no 2g
turno, na forma do vencido no lg 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 que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. A Presidência designa o Deputado
Baldonedo Napoleão para relatar os processos de aplicação de
recursos oriundos de subvenções sociais das seguintes
entidades: Lira Nossa Senhora das Mercês, de São Tiago;
Fundação Navantino Alves, de Belo Horizonte; Associação
Beneficente, Promoclonal e Artistica - ABEPROAR -. de
Contagem; Associação Grupo de Ajuda a Pessoas Carentes, de
Belo Horizonte; Sociedade São Geraldo, de Ibirité; Núcleo de
Patrulheiros Mirins Fênix, de Belo Horizonte: Associação
Comunitária dos Fundadores e Pioneiros do Bairro JK, de
Contagem; Conferência Vicentina Senhor Bom Jesus de
Campanário, de Campanário; Associação Santa Luzia de
Governador Valadares, de Governador Valadares; Associação
Comunitária Vila São José, de Engenheiro Caldas; Associação
de Proteção à Maternidade e á Infância, de Governador
Valadares; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Fabião, de Fabião; Caixa Escolar Professor Wantuil Alves de
Oliveira, de Formiga; Irmandade Congado do Rosário, de
Formiga; Operário Futebol Clube, de São João Nepomuceno;
Creche São Sebastião, de Ibirité; Centro Comunitário
Materno-Infantil São José Operário, de Uberaba; Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Vila Nova Floresta, de
Governador Valadares; Grupo Teatral Juec S/C, de São
Lourenço; Associação de Assistência e Apoio ao Idoso, de
Governador Valadares; Centro de Desenvolvimento Comunitário
de Lelivéldia. de Berilo; Grêmio Recreativo Cultural e
Desportivo Unidos do Vaticano, de Jequitinhonha; Associação
dos Aposentados e Pensionistas de Montes Claros e do Norte
de Minas, de Montes Claros; Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Miravânia - CODECOM -. de Manga; Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de João Pinheiro, de João Pinheiro;
Centro Social e Cultural Urbano Jackson Lopes Faria, de Rio
Casca; Ação Social Ecumênica, de Belo Horizonte; Associação
de Proteção á Infância de Volta Grande, de Volta Grande;
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Bairro Peitudos, de
Ouro Fino; Ação Social Ecumênica, de Belo Horizonte; e
Fundação Assistencial Porto-Firmense, de Porto Firme. A
seguir, a Presidência designa o Deputado Francisco Ramalho
para relatar os processos de aplicação de recursos oriundos
de subvenções sociais das seguintes entidades: Assistência
Social Descobertense, de Descoberto; Lar Santo Antônio do
Municipio de Mantena, de Mantena; Conselho de
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Desenvolvimento Comunitário do Distrito de Antunes, de
Igaratinga; Fundação Evangélica Sara Araújo, de Uberlândia;
Comunidade Evangélica de Uberlândia. de Uberlândia;
Associação de Teatro de Uberlândia, de Uberlândia; Igreja
Batista Boas Novas, de Araguari ; Associação dos Aposentados
e Pensionistas de Patos de Minas, de Patos de Minas;
Conferência de São Vicente da Paróquia de São Sebastião, de
Areado; Centro Espírita Cairbar Shutel, de São Gonçalo do
Sapucal; Casa da Criança Paulense, de Monsenhor Paulo;
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de
Monsenhor Paulo; Lar da Fraternidade Cristã, de Ipatinga;
Associação dos Deficientes Físicos do Vale do Aço, de
Coronel Fabriciano; Associação de Combate ao Câncer do
Brasil Central, de Uberaba; Creche Municipal de Durandé, de
Ourandé; Núcleo Esportivo Real Minas, de Barbacena; Obra
Social Beneficente da Igreja Missionária Cristo Voltará, de
Contagem; Núcleo Assistencial Central dos Amigos de Antônio
Carlos, de Antônio Carlos; Núcleo Desportivo Real Minas, de
Barbacena; Clube de Serviços dos Amigos de Santana do
Campestre. de Santana do Campestre; Caixa Escolar Senador
Antônio Carlos. de Antônio Carlos; Cia. Absurda, de Belo
Horizonte; Federação das Associações de Moradores de Bairros
e Conselhos Comunitários Rurais de Divinópolis - FAMBACCORD
-, de Divinópolis; Creche de Ação Social da Paróquia Bom
Pastor, de Belo Horizonte, e Associação dos Moradores dos
Bairros de Jordãnia, de Jordânia. Com a palavra, os
relatores emitem pareceres mediante os quais concluem pela
aprovação dos processos de aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais das entidades. Colocados em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. O
Deputado Tarcisio Henriques vota contrário â aprovação dos
processos de aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais das seguintes entidades: Associação Beneficente,
Promoclonal e Artística - ABEPROAR -, de Contagem; Conselho
de Desenvolvimento Comunitário de Fabião, de Fabião, e
Operário Futebol Clube, de São João Nepomuceno. A
Presidência suspende a reunião por alguns minutos. Logo
após, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, reabre os
trabalhos, com a presença dos Deputados Baldonedo Napoleão,
Roberto Amaral e Francisco Ramalho (substituindo este ao
Deputado José Renato, por indicação da Liderança do BRD),
membros da supracitada Comissão. A seguir, o Presidente
submete a discussão e votação o Parecer de Redação Final do
Projeto de Resolução ng 2.067/94, o qual é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, o Deputado Célio de
Oliveira agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião conjunta com a Mesa da
Assembléia a se realizar no dia 29 do corrente, ás 10 horas,
no Salão Nobre desta Casa, com o objetivo de se apreciarem a
decisão conjunta da Mesa e da Comissão e os pareceres sobre
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de junho de 1994.
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Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins - Roberto
Amaral - Roberto Carvalho - Baldonedo Napoleão - Antônio
Pinheiro - José Militão.

TRANSCRIÇÃO

Volta ao Desenvolvimento*
Merece registro o fato de um bloco de deputados estaduais
realizar um fórum para discutir um projeto de
desenvolvimento para Minas Gerais. Espera-se que não seja
ato gratulatôrio, destinado a causar boa impressão no
eleitorado de 3 de outubro, mas gesto decorrente de reais
boas intenções de contribuir para que Minas Gerais tenha
efetivamente uma proposta de governo, com projetos que
possam transformar em riquezas suas imensas potencialidades.
Por isto, merece estímulo e divulgação, mas que ultrapasse o
gesto inicial, ganhe consistência e se transforme em
conseqüências concretas. Afinal, a Assembléia Legislativa
vem realizando audiências públicas em regiões do Estado,
seus parlamentares bem conhecem a realidade sócio-econômica
com que são obrigados a se defrontar, e, como é natural,
elaborar um programa econômico seria ato natural, integrante
de sua missão e da sua responsabilidade.
Vem a Assembléia Legislativa de Minas aperfeiçoando um
sistema de consultas populares que teria como conseqüência
natural a elaboração de sugestões mais objetivas para o
governo. A proposta do chamado Bloco de Reorganização
Democrática, contida no documento intitulado "Minas do Ano
2000", é oportuna e, até, há muito esperada. E ganha
importância maior quando se sabe que este bloco é o que
sustenta e apóia o governador do Estado, tendo, portanto,
responsabilidades maiores na boa condução das iniciativas
públicas que possam fazer com que Minas retome o
desenvolvimento econômico a partir da exploração de
oportunidades regionais. A integração com projetos e
programas da administração Hélio Garcia, também um propósito
do Bloco, dá força e realidade á iniciativa, que ganha o
apoio do Poder Executivo.
A verdade é que os políticos, de modo geral, precisam dar
conteúdo e consistência ao debate sucessório. A apatia do
eleitor, que deverá comparecer às urnas em 3 de outubro,
decorre, em grande parte, da ausência de propostas concretas
para problemas reais do dia-a-dia da população. Assiste-se à
discussão meramente de acomodação de interesses eleitorais,
de alianças que garantem o acesso ao poder. Reclama-se hoje
que o debate da classe política, como seria de sua primeira
responsabilidade, precisa estar sintonizado com as
dificuldades e as aspirações da população, que são muitas e
sem resposta. Ao político cabe captá-las, entendê-las e
propor soluções, no nível Legislativo ou no Executivo.
Estará, assim, cumprindo seu papel e reencontrando-se com a
sociedade. Elementar e simples, mas, infelizmente, é preciso
que seja exaustivamente repisado no Brasil de hoje,
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E Minas necessita de projetos e programas que estejam
ancorados em um esforço integrado da área politica com os
setores do Executivo. Os três pontos estratégicos do
programa que se pretende aprofundar em fórum próprio são
adequados a Minas. Desenvolver a educação em todos os níveis
e regiões é o compromisso primeiro. Dotar o Estado de infra-
estrutura capaz de atrair e suportar novos projetos é o
segundo passo. E. finalmente, é condição essencial para o
desenvolvimento económico, que cria empregos e gera rendas.
A verdade é que Minas se encontra parada há quase duas
décadas, com seu P16 próximo de crescimento zero. Minas
progrediu pouco nos últimos anos e perdeu posição
comparativa no cenário econômico nacional. Agora, não há
outra tarefa tão primordial para os homens públicos senão o
retorno do desenvolvimento.

- Publicado em atendimento a requerimento do Deputado
Agostinho Patrus e de acordo como texto original.)
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Belo Horizonte, quarta-feira, 13 de julho de 1994

ATAS

ATA DA 293a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE JULHO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 
lã 

PARTE - Ata - 28 PARTE (ORDEM DO
DIA): lã Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de
ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e
votação de pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 2.010/94;
encerramento da discussão; discurso do Deputado Gilmar
Machado; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação - 28 Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 775/92;
aprovação na forma do Substitutivo ng 1 - Discussão, em 1Q
turno, do Projeto de Lei ng 783/92; aprovação - Discussão e
votação de pareceres de redação final: Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ngs 1.995, 1.997 e 2.028/94;
aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 201h10min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêrnolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho- Sebastião Helvécio
- Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo
Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Leandro - José Maria Pinto -
José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda
- Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen
- Péricles Ferrelra - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr 2Q-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lã PARTE
Ata
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- O Deputado Gilmar Machado, 2Q-Secretário "ad hoc",

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
tg 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
desta reunião os Projetos de Lei ngs 2.028. 1.995 e
1.997/94, o Projeto de Lei Complementar ng 2.794 e o Projeto
de Resolução ng 2.005/94 em virtude de sua aprovação na
reunião ordinária realizada hoje à tarde.

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, gostaria
de solicitar a V. Exa. que suspendesse a reunião por 5
minutos, para que possamos concluir as negociações sobre
esse projeto.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência, atendendo ao pedido do
Deputado Ronaldo Vasconcelios, vai suspender a reunião por 3
minutos. Estão suspensos os trabalhos.

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

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 2.010/94. do
Deputado Antônio Carlos Pereira, que extingue o Instituto de
Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais. O
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Para encaminhá-la, o Deputado
Gilmar Machado, que dispõe de 5 minutos.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. Deputadas, estaremos votando contrariamente ao parecer
da Comissão.
Mas o que queremos ao falar aqui é exatamente cobrar o
compromisso firmado no inicio da discussão a respeito da
Previdência do Legislativo. A Mesa anterior, que tinha como
2g-Secretário o nosso companheiro Raul Messias, iniciou essa
discussão porque era necessário e importante que
realizássemos um seminário para que fosse debatida
profundamente a questão da Previdência. A partir dai, então,
a Mesa estaria montando um projeto regulamentando essa
questão.
Tendo em vista a necessidade da realização do seminário.
pois era importante travarmos sobre o assunto um debate, que
infelizmente não ocorreu, o companheiro Carlão fez o projeto
com o objetivo de levantar novamente a polêmica, para que
tivéssemos novas discussões. Portanto, eu gostaria de um
debate público para discutirmos a Previdência do
Legislativo, a exemplo do que ocorreu com a Previdência
Social
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Essa foi uma solicitação que fizemos à Mesa anterior,
quando o Deputado Romeu Queiroz ainda era Presidente desta
Casa. Naquela época, nós já haviamos iniciado a discussão,
mas, infelizmente, o seminário não foi realizado. O
seminário seria extremamente importante a fim de que
pudéssemos tirar todas as dúvidas, além de expressar nossos
posicionamentos. Entretanto, é exatamente isso que vamos
continuar cobrando, a realização de um seminário aqui, nesta
Casa, para que possamos discutir a questão da Previdência do
Legislativo. Essa é a solicitação que estamos fazendo.
Voltaremos outras vezes para cobrar a discussão que
iniciamos com a Mesa anterior, deixando claro que isso é
algo que já vem sendo discutido há muito tempo e que deve
continuar a ser discutido. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa» Aprovado.

 

O Deputado Adeino Carneiro Leão - Sr Presidente, peço
verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai

proceder à verificação requerida-
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 48 Deputados; votaram
contra 5 Deputados. Está aprovado o parecer pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 2.010/94.
Arquive-se.

2g Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação dos projetos constantes na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, em lg
turno, na forma do Substitutivo ng 1. o Projeto de Lei ng
775/92. do Deputado Sené Guedes, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel à Liga Leopoldinense. do Município
de Leopoldina, e, em lQ turno, o Projeto de Lei ng 783/92,
do Deputado Simão Pedro Toledo, que autoriza o Poder
Executivo a permutar imóvel de propriedade do Estado por
outro do Municiplo de Hei iodora. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns 1.995,
1.997 e 2.028/94. do Governador do Estado. A sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates no dia lQ de agosto próximo, segunda-
feira, às 20 horas, ficando desconvocadas as reuniões
previstas para amanhã, dia 7. Levanta-se a reunião.



ATA DA 18a AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DAS COMISSÕES
PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS,
REALIZADA EM FORMIGA
As dez horas do dia nove de junho de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem no Clube Centenário, em
Formiga, os Deputados Sebastião Helvécio, Maria Olivia e
Raul Messias O coordenador, Deputado Sebastião Helvécio,
declara aberta a reunião e convida a tomar assento á mesa o
Deputado Eduardo Brás, o Dr. Juarez Eufrásio Carvalho,
Prefeito Municipal, e o Vereador Josino Somardes de Castro
Neto, Presidente da Câmara Municipal de Formiga, a Ora.
Maria Amarante Pastor Baracho, Assessora da Secretaria do
Estado de Planejamento, e o Prof. Armando Laboissi te,
Assessor da Secretaria de Assuntos Municipais. A seguir, o
coordenador comunica o falecimento do Sr. Antônio Martins,
ex-Prefeito de Oivinópolis e primo do Deputado Jaime
Martins, e determina seja feito um minuto de silêncio em
homenagem ao falecido Após, o coordenador expõe aos
presentes a sistemática de funcionamento dos três módulos da
reunião Em seguida, passa a palavra aos debatedores. Dra.
Maria Amarante Pastor Baracho e Prof. Armando
Laboissi 're, os quais fazem uma análise das tendências de
desenvolvimento socioeconômico da região do Centro-Oeste,
com a finalidade de oferecer subsídios aos participantes
para a apresentação de propostas. Após, o coordenador
agradece a explanação feita pelos convidados e passa à fase
de apresentação e justificação de propostas. Inicia-se a
defesa oral das propostas apresentadas pelas entidades
inscritas. Com a palavra, na seqüência, os Srs. Marco
Antônio de Souza Leão, Assessor Jurídico da Associação
Comercial e Industrial de Formiga - ACIF -; José Ivo da
Silva, Presidente da Associação dos Funcionários da Fundação
de Ensino Superior do Oeste de Minas - FUOM -; Rejane Maria
Cãmara Mourão. Presidente da Associação dos Artesãos de
Formiga; Roberto Divino Passos. Presidente do Sindicato
Regional dos Proprietários de Drogarias e Farmácias, em
Formiga; João Alves de Miranda, Presidente da Associação
para Servir o Próximo - APSP -, em Formiga; Edson José
Leonel, Presidente da Caixa Escolar e Diretor da Escola
Estadual de Capitólio; Agda Vfl Tonelli Menezes, Diretora da
Escola de Biblioteconomia da Fundação de Ensino Superior do
Oeste de Minas - FUOM -; João Antônio Alves, Conselheiro
Tutelar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Capitólio; Mozart Victor de Carvalho, Diretor
da Escola Estadual Dr Osmar Bicalho de lo e 2g Graus de
Cristais; Maria Vitória Correa, Diretora da Escola Estadual
Jalcira Santos Váladão, de Formiga; Auto Rodrigues de Souza.
Presidente da Associação do Bairro Alvorada, de Formiga;
Paulo José de Oliveira, representante do PT de Formiga;
Garfield Augusto Correa, Presidente do Conselho Comunitário
São Geraldo; Juscelino José Pinto, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do
Mobiliário de Formiga; Hélder Fernando F. Mateus,
representante da Associação dos Diabéticos de Formiga e da
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Região Centro-Deste de Minas Gerais; José Lúcio Costa,
Secretário da Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas;
Paulo Afonso Teixeira, Diretor Regional do SIND-UTE; José
Francisco Alves Corgozinho, Presidente da Associação de
Moradores dos Bairros Catalão, Bela Vista e São José, de
Divinópolis; Elder Correa de Freitas, Secretário da
Prefeitura Municipal de Leandro Ferreira; Vereadora Maria
Juliana da Silva Fonseca, de Leandro Ferreira; Prefeito
Juarez Eufrásio de Carvalho, de Formiga; Geraldo Magela
Rodrigues, Secretário de Administração do Gabinete da
Secretaria Municipal de Administração de Arcos; Geraldo
Fideles dos Santos, Presidente da Associação de Moradores do
Bairro Jardim das Acácias, de Formiga; Idalino Firmino dos
Santos, representante da Associação dos Produtores Rurais da
Comunidade kolping de Rodrigues, em Formiga; Mauricio Lopes
de Almada, Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Meio
Ambiente; José Lucindo dos Santos, representante da Empresa
de Assistência Técnica e Extensão Rural; Gilberto Rabelo
Silveira, Presidente da Câmara Municipal de Carmõpolis de
Minas; Euclides José de Souza, Prefeito de São Gonçalo do
Pará; Glória Tanhata Santos, representante da Associação dos
Municípios da Microrregião do Vale do Itapecerica - AMVI -.
em Divinópolis; Omar Aguiar Figueiredo, representante da
Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Nilda
Barros, em Divinôpolis; Geraldo Moisés de Oliveira,
Presidente da Associação do Bairro Cruzeiro, em Arcos;
Otaviano Teixeira de Moraes, Prefeito de São Sebastião do
Deste; Antônio Cléber Alves Chagas, representante da
Federação das Associações de Moradores de Bairros e
Conselhos Comunitários Rurais de Divinôpolis - FAMBACORD -;
Paulo José de Oliveira, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Serviços de Saúde de Formiga; Aélson José
Zuca Lobato, Secretário Municipal da Secretaria de Meio
Ambiente de Bom Despacho; Geny Gonçalves de Meio,
representante do Departamento de Educação e Cultura da
Prefeitura Municipal de Cláudio; José Mozart Arantes,
Presidente da Fundação Educacional Comunitária Formiguense;
Adelzine Aparecido de Moraes, Secretário de Desenvolvimento
Econômico e Social da Prefeitura Municipal de Lagoa da
Prata; Vereador Jason Vida], de Itaúna; Vereador Fábio
Joaquim Gonçalves, de Itaúna; Vereadora Elizabeth Coutinho
Magalhães, representante da Secretaria Municipal de Educação
de ttaúna; Mendelsshon Nogueira, representante da Prefeitura
Municipal de Divinópolis; Marilene Correa Silva, Presidente
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Formiga; e Aluisio Veloso da Cunha,
representante Beneficente Remado Fóxius, em Formiga.
Cumprida a finalidade deste primeiro dia de audiência
pública, o coordenador esclarece a dinâmica dos trabalhos a
ser seguida no segundo dia, agradece a presença dos
Deputados, renova os agradecimentos á Dra. Maria Amarante
Pastor Baracho e ao Prof. Armando Laboissi te, bem como as
autoridades e ao público em geral, suspende os trabalhos e
convida a todos para participarem da reabertura da reunião
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na sexta-feira, dia 10 de junho, às 8 horas. Às 8 horas do
dia 10/6/94, é reaberta a reunião pelo Deputado Sebastião
Helvécio, que esclarece a dinâmica dos trabalhos neste dia e
passa a receber as 15 propostas priorizadas pelas entidades
representativas. A seguir, o coordenador suspende os
trabalhos e informa que a reunião será reaberta às 13 horas
com a presença dos Deputados representantes das comissões
permanentes da Assembléia Legislativa, oportunidade em que
serão votadas as propostas que deverão ser incluídas no
orçamento do Estado para 1995. As 13 horas são reabertos os
trabalhos pelo Deputado José Ferraz, Presidente da
Assembléia. Registra-se a presença dos Deputados Eduardo
Brás, Márcio Miranda, Milton Salles, Maria Elvira, Rêmolo
Aloise e Raul Messias. O Presidente convida a compor a mesa
dos trabalhos os Deputados Raul Messias, Maria Elvira e
Márcio Miranda, o Dr. Juarez Eufrásio de Carvalho, Prefeito
Municipal de Formiga, e o Vereador Josino Bernardes de
Castro Neto, Presidente da Câmara Municipal de Formiga. O
Presidente, Deputado José Ferraz, inaugura o terminal do
Projeto "On Line" e, logo após, faz suas considerações
iniciais. A seguir, passa a direção dos trabalhos ao
Deputado Raul Messias, que assume a coordenação. Este
esclarece os procedimentos que deverão ser observados na
dinâmica dos trabalhos, passa à última parte da reunião, com
a defesa e a votação das 15 propostas priorizadas, e, em
seguida, abre a inscrição para a defesa dessas propostas.
Usam da palavra, para encaminhamento de votação da Proposta
ng 9, o Sr. Marco António Souza Leão, representante da
Prefeitura Municipal de Formiga; da Proposta nQ 24, o Sr.
Paulo Afonso Teixeira, do SIND-UTE regional; da Proposta ng
33, o Sr. Cairo Manoel Oliveira, Prefeito Municipal de São
Roque de Minas; da Proposta nQ 34, o Sr Rafael da Costa
Mesquita, Prefeito Municipal de Pimenta; da Proposta ng 39,
o Sr. Euclides José de Souza, Prefeito Municipal de São
Gonçalo do Pará; da Proposta ng 58, o Sr. José Lucindo dos
Santos, da EMATER de Formiga; da Proposta ng 119, o Sr.
Wilson Craide, Prefeito Municipal de Piui; da Proposta n
120, a Sra. Geny Gonçalves de Melo, representante da
Prefeitura Municipal de Cláudio; da Proposta no 139. o Sr.
José Mozart Arantes, da Faculdade de Filosofia de Formiga;
da Proposta nQ 157, o Sr. José Francisco Corgozinho, da
Associação dos Bairros Catalão, Bela Vista e São José, de
Divinõpolis; da Proposta nQ 226, a Sra. Marilene Correa, do
Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente de
Formiga; da Proposta nQ 252, a Sra. Luzia Andreoni, da
Secretaria Municipal de Educação de Carmo da Mata; da
Proposta ng 264, o Sr. José Amâncio Garcia, representante da
Prefeitura Municipal de Pimenta; da Proposta nQ 267, o Sr.
Antônio Elias Rocha, da Prefeitura Municipal de Campo Belo;
da Proposta flQ 287. o Sr. Carlos Eulocastro de Oliveira, da
Escola Estadual José Bernardes de Faria; e da Proposta ng
290, o Sr. Cléber Alves, da Associação de Moradores do
Bairro Espírito Santo, de Divinôpolis. Fazem uso da palavra
os Deputados Eduardo Brás, Maria Elvira e Márcio Miranda. A
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coordenação divulga o resultado da eleição para a comissão
de representação, que fica composta pelos Srs Marcos
Antônio de Souza Leão, da Associação Comercial e Industrial
de Formiga; Cairo Manoel de Oliveira, Prefeito Municipal de
São Roque de Minas; José Amâncio Garcia, da Secretaria
Municipal de Comunicação, de Pimenta; Fábio Joaquim
Gonçalves, da Prefeitura Municipal de Itaúna; Wilson Marega
Craide, Prefeito Municipal de Piui; Jason Vidal, da Câmara
Municipal de Itaúna; Antônio Elias Rocha, da Prefeitura
Municipal de Campo Belo; Oswaldo Batista, da Associação dos
Amigos da Paróquia de São Gonçalo do Pará; Geraldo Magela
Rodrigues, da Prefeitura Municipal de Arcos, e Mozart Victor
de Carvalho, da Escola Estadual Or. Osmar Bicalho, de
Cristais. Logo após, passa-se á votação das 15 propostas
prioritárias. Concluído esse processo e apurados os votos, a
classificação das prioridades é a seguinte; em lg lugar, com
265 votos, a Proposta nQ 33, da Prefeitura Municipal de São
Roque de Minas, cujo objetivo é o asfaltamento da Rodovia
MG-341, em especial do trecho Piui - Vargem Bonita, São
Roque de Minas e Medeiros; em 2Q lugar, com 238 votos, a
Proposta nQ 24, do SIND-UTE regional, cujo objetivo é o
cumprimento do art. 34 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual
(pagamento do funcionalismo nos níveis de 1986), do art. 40
da Constituição Federal e do art. 36 da Constituição
Estadual (correção dos vencimentos dos aposentados e
paridade com os da ativa); em 3Q lugar, com 195 votos, a
Proposta ng 9, da Prefeitura Municipal de Formiga, cujo
objetivo é a eletrificação de 100% da área rural de toda a
região Centro-Oeste; em 4Q lugar, com 182 votos, a Proposta
nQ 157, da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Pará, cujo
objetivo é o asfaltamento de trecho de 9 km, que liga a sede
do município à BR-262; em 6o lugar, com 143 votos, a
Proposta nQ 119, da Prefeitura de Plui, cujo objetivo é a
construção da Casa da Cultura de Piui; em 7Q lugar, com 136
votos, a Proposta nQ 264, da Prefeitura Municipal de
Pimenta, cujo objetivo é a construção de interceptores
sanitários e o tratamento de esgotos em Pimenta; em 8Q
lugar, com 131 votos, a Proposta nQ 267, da Prefeitura
Municipal de Campo Belo, cujo objetivo é a construção e a
substituição da rede de esgotos sanitários e pluviais; em 9Q
lugar, com 129 votos, a Proposta ng 287, da Escola Estadual
José Bernardes de Faria, cujo objetivo é a Implantação de um
centro de saúde e de um hospital do IPSEMG para servir á
região; em lOQ lugar, com 123 votos, a Proposta nQ 290, da
Associação de Moradores do Bairro Espirito Santo, de
Olvinópolis, cujo objetivo é a implantação de hospital de
pronto-socorro regional em Oivinópolis; em llg lugar, com
110 votos, a Proposta nQ 226, do Conselho Municipal de
Defesa da Criança e do Adolescente de Formiga, cujo objetivo
é a destinação de recursos para a realização do compromisso
do pacto pela infância, sendo a dotação repassada
diretamente para o conselho estadual, em forma de
porcentagem, e enviada diretamente para os fundos dos
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conselhos municipais, no mesmo sistema; em 12Q lugar, com
108 votos, a Proposta ng 139. da Faculdade de Filosofia de
Formiga, que solicita a criação de cursos universitários em
convênio com a FUOM, nas áreas de turismo, hotelaria e
piscicultura; em 13Q lugar, com 103 votos, a Proposta ng 58,
da EMATER de Formiga, que solicita a implantação de uma
unidade regional do CEASA, com o objetivo de comercializar a
produção agrícola do Centro-Oeste; em 14g lugar, com 91
votos, a Proposta ng 34, da Prefeitura Municipal de Pimenta,
que solicita o asfaltamento da Rodovia MG-170, ligando a
Rodovia MG-050 e Pimenta a Guapé; em lSQ lugar, com 86
votos, a Proposta ng 120, da Prefeitura Municipal de
Cláudio, que solicita a implantação de centro cultural no
Município de Cláudio, e em l€Q lugar, com 72 votos, a
Proposta flQ 252, da Secretaria Municipal de Educação de
Carmo da Mata, que solicita a reforma e a ampliação da casa
do SOS-AMOR, a aquisição de mobiliário e material de
jardinagem. Após a divulgação do resultado da votação, o
coordenador lê correspondência enviada pela Sra. Maria
Aparecida Santos, Presidente da APAE de Candeias, em que faz
apelo para que as Propostas nos 167, 211 e 225 sejam
acatadas, satisfazendo, assim, as necessidades da Associação
e pela 6 Delegacia Regional de Ensino de Divinópolis,
solicitando apoio e o encaminhamento de moção ao Governador
do Estado, sugerindo modificações na Lei ng 9.532, de
20/12/87, a fim de se reduzir, para um período de no máximo
cinco anos, o tempo exigido para apostilamento. Ato
continuo, o coordenador agradece a participação dos
presentes e retorna a palavra ao Deputado José Ferraz. O
Presidente da Assembléia faz o seu discurso final, no qual
reitera o propósito da Casa de, por meio dos seus Deputados,
redobrar esforços para viabilizar o atendimento das justas
reivindicações da população, agradece a acolhida que foi
dispensada pelas autoridades e pelo povo de Formiga à
Assembléia Legislativa e aos seus funcionários, manifestando
seu especial reconhecimento ao Prefeito Municipal, Dr.
Juarez Eufrãsio Carvalho, e ao Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Josino Bernardes de Castro Neto,
agradece ainda a participação das entidades inscritas e da
população em geral, que contribuíram decisivamente para o
sucesso do evento. Cumprida a finalidade da audiência
pública, o Presidente encerra os trabalhos.
Sala das Audiências Públicas, 10 de junho de 1994.
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Sebastião Helvécio - Eduardo
Brás - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria Olivia - Milton
Salles - Raul Messias.
ATA DA 19 AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DAS COMISSÕES
PERMANENTES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, REALIZADA EM BARBACENA
As nove horas e quinze minutos do dia quinze de junho de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem no auditório da
Fundação Presidente Antônio Carlos, em Barbacena. os
Deputados Roberto Amaral, José Bonifácio, Baldonedo Napoleão
e Bené Guedes. 0 coordenador, Deputado Roberto Amaral,
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declara aberta a reunião e convida a comporem a mesa dos
trabalhos os Srs. Antônio Carlos Doorgal de Andrada,
Prefeito de Barbacena; José Higino Ferreira, Presidente da
Câmara Municipal de Barbacena; Maria Coeli Simões Pires,
Secretária de Assuntos Municipais; José Oswaldo Lasrnar,
Superintendente da Secretaria de Planejamento e Coordenação
Geral; e os Deputados José Bonifácio, Baldonedo Napoleão e
Bené Guedes. O coordenador expõe aos presentes a sistemática
de funcionamento dos três módulos da reunião e passa a
palavra aos Srs. José Oswaldo Lasmar e Maria Coeli Simões
Pires, que fazem uma análise das tendências de
desenvolvimento socioeconômico da região Central do Estado,
com a finalidade de oferecer subsidios aos participantes
para a apresentação de propostas. Apôs as explanações, a
coordenadoria manifesta seus agradecimentos aos expositores
e passa à fase de apresentação e justificação de propostas,
durante a qual usam da palavra os Deputados Baldonedo
Napoleão, José Bonifácio e Bené Guedes; os Srs. José Gabriel
Guimarães, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente; Fujio Yamada, Presidente do
Serviço de Obras Sociais - 505 -; Manoel Fernando de Mello
Tavares, Presidente da Associação Comunitária do Pinheiro
Grosso; Antônio Sampaio Machado, Presidente da Associação
Comunitária de José Luiz; Pedro Francisco Pereira do Vale,
Presidente do Barcelona Esporte Clube; Eneas de Almeida,
Presidente da Associação Comunitária do Bairro Santo
Antônio; Ana Maria Milagres Belo Francisco, Diretora do
Centro Estadual de Educação Especial Maria do Rosário;
Geraldo Medeiros do VarIe, Secretário da Associação
Sarbacenense Comunitária Central; José Roberto Lopes.
Presidente da Associação pelo Melhoramento do Bairro
Valentim Prenassi; Artur André dos Santos, Presidente da
Associação Comunitária dos Amigos do Bairro São Jorge;
Leopoldo José Soares, Presidente da Associação Comunitária
dos Amigos e Moradores do Bairro Funcionários; Ronaldo
Braga, Presidente da Associação Comunitária da Região Sul do
Bairro Boa Morte; Célio Copati Mazzoni, Presidente do
Diretório Municipal do Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB -; Expedito Irene Barbosa, Presidente da
Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Quimicos de
Barbacena; Leda da Rocha Nascimento, Presidente do Colegiado
de Diretores das Escolas Estaduais de Barbacena; Antônio
Carlos Doorgal de Andrada, Prefeito de Barbacena; Edson José
Bertolino dos Santos, Diretor de Formação Sindical do
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais -
SINO-UTE -; Irene Araújo Kilson, Diretora da 32 Delegacia
Regional de Ensino; Nicolau Carvalho Esteves, Secretário
Municipal de Saúde de Barbacena; João Bartolomeu Rosa, da
Associação dos Moradores do Bairro Santo Antônio; Roberto
Puiati, Presidente do Sindicato Intermunicipal das
Indústrias Metalúrgicas; José Higino Ferreira, Presidente da
Câmara Municipal de Barbacena; José Francisco Milagres,
Secretário Executivo da Associação Microrreglonal da
Mantiqueira; Margarethi Kathy Bassalo Ferreira, Secretária
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da Associação Barbacenense de Proteção aos Animais; Linneu
de Lima Casteilo, Irmão Mestre Maçom da Loja Maçónica
Regeneração Barbacenense; Horácio Antônio Amorim Barbosa.
Vereador do PT; Hélio Dionisio Moreira de Paiva, Presidente
da Associação Comunitária do Bairro Nove de Março; Geraldo
Antônio da Silva Filho, Assessor Jurídico da Associação
Representativa dos Funcionários do Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Barbacena - CHPB -; Dárcio Luiz Barbosa
Weydt, colaborador do Sindicato do Comércio Varejista de
Barbacena; Edson Resende Morais, Vereador do P58; Fabricio
Júnior Oliveira Avelino, Presidente da União Municipal de
Estudantes Secundaristas; Ricardo Gonçalves, Assessor do
Movimento de Moradia da Central dos Movimentos Populares de
Barbacena; e Maria da Glória Bittar de Castro Pereira,
Presidente da Fundação Municipal de Cultura - FUNDAC -,
todos de Barbacena; Evandro Eustáquio do Nascimento,
Relações Públicas do Corpo de Bombeiros Voluntários de
Santos Dumont; José Antônio Pedro, Prefeito de Santos
Dumont; Inácio Messias Crescêncio Barbosa, Vereador; Dorival
Marcos de Oliveira. Presidente do PSDB; Carlos Comes Moreira
Mendes, Presidente da Sociedade Musical lQ de Maio;
Alexsandro de Oliveira Botelho, Assessor do Tangará Tênis
Clube; Padre José de Anchieta Moura Lima. Presidente do
Banco da Providência; Aline Silvia da Fonseca, Conselheira
do Grêmio Recreativo da Escola de Samba Mocidade do Boa
Vista; César Guimarães de Lima, membro do PP; José Ribeiro
Costa, Conselheiro da Associação de Moradores e Amigos do
Bairro 40 Depósito; Cledyr Carlos Ramos, Presidente da
Federação das Associações Comunitárias; e Marcos Amado de
Souza Lima, representante da Secretaria Municipal de Saúde -
todos de Santos Dumont; Hélia Maria dos Santos Lima,
Presidente do Projeto Pão e Agua Viva; Igor Maciel dos
Santos, Conselheiro do Diretório Central dos Estudantes -
DCE FUNREI ; Cláudio Roberto das Chagas, Diretor do Grêmio
da Escola Estadual Dr Garcia de Lima: Luiz Balbino de
Souza, lg Vice-Presidente da Associação de Parentes e Amigos
dos Dependentes Químicos - APADEQ -; Luiz Cardoso, do
STNDIELETRO-MG -; Suely Campos Franco, Programadora Cultural
da Fundação de Ensino Superior - FUNREI -; e Tadeu Cláudio
Pires, Diretor Social da Associação Pró-Turismo - todos de
São João del Rei; Carlos Alberto Beato, Prefeito Municipal
de Conselheiro Lafaiete e Presidente da AMALPA; Delduque
Baeta de Faria, Presidente da Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro de Lourdes; José Fernando da Costa, do
Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias - SINTEF -; e Ivan da Silva Tavares, Diretor
Financeiro da Associação dos Maquinistas Ferroviários -
todos de Conselheiro Lafaiete; Natanael de Oliveira.
Vereador; Epifãnio Antônio Barbosa. Diretor da Escola
Estadual Francisco Antônio Pires; Antônio Maria Claret de
Souza, Diretor-Geral do Instituto Nossa Senhora do Carmo; e
Eika Oka de Melo, Diretora da Escola Estadual Artur
Napoleão, - todos de Barroso; Luiz António Pinto, Prefeito
de Resende Costa; e José Assis Sobrinho, Presidente do
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Conselho de Desenvolvimento Comunitário Ribeirão de Santo
Antônio, da cidade de Resende Costa; Francisco de Assis
Viana, Vereador; Ana Maria Cecilio, Presidente da União das
Associações e Conselho Comunitário de Pará de Minas -
UNASCCO -, ambos de Pará de Minas; Gysélia de Castro,
Presidente da Associação Mineira de Supervisores Pedagógicos
- AMISP -; e Ordacy Eustáquia d'Angelis. Presidente do
Sindicato dos Professores Públicos de Minas Gerais - ambas
de Belo Horizonte; Geraldo Laerte de Resende, Presidente da
Câmara Municipal de São Tiago; Luiz Antônio Pinto,
representando o Sr. Eugênio Morgado, Prefeito de Conceição
da Barra de Minas; Ilza Ribeiro Gonçalves Nogueira,
Coordenadora da Associação Vicenciana para Assistência ao
Menor, do Município de São Vicente de Minas; Francisco de
Assis Lombardi, Vereador à Câmara Municipal de Carandaí;
Luiz Carlos da Costa, Oficial de Gabinete da Prefeitura
Municipal de Prados; Hélio Francelino Pinto, Prefeito de
Santana dos Montes; José Cardoso Fonseca, Presidente da Ação
Social Santa Efigénia - ASSEF -, do Municipio de Entre-Rios
de Minas; Luiz Radamés de Araújo, Secretário Executivo da
Associação de Municipios da Microrregião do Alto Paraopeba -
AMALPA -; e João Raimon, representante da Prefeitura
Municipal de Antônio Carlos. Cumprida a finalidade do
primeiro dia de audiência pública, o coordenador agradece a
presença dos Deputados, do Prefeito e do Presidente da
Câmara, renova os agradecimentos á Sra. Maria Coeli Simões
Pires e ao Sr. José Dswaldo Lasmar, bem como ás autoridades
e ao público em geral, suspende os trabalhos e convida todos
a participarem de sua reabertura no dia 16/6/94, ás 8 horas.
As 81h15min do dia 16/6/94, é reaberta a reunião pelo
Deputado Roberto Amara], coordenador dos trabalhos, quê
presta esclarecimentos ás pessoas presentes quanto ao
preenchimento do formulário de votação das IS propostas
prioritárias e da cédula de votação dos 10 candidatos à
comissão de representação. As 121h30min, o coordenador
suspende os trabalhos. As 13h30min, é reaberta a reunião
pelo Deputado José Ferraz, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, que convida a
comporem a mesa o Deputado Roberto Amara], coordenador dos
trabalhos; o Sr. Antônio Carlos Doorgal de Andrada, Prefeito
de Barbacena; o Vereador José Higino Ferreira. Presidente da
Câmara Municipal; e o Deputado Federal Bonifácio José Tamm
de Andrada, Secretário de Recursos Humanos e Administração.
A seguir, o Presidente convida a se assentarem na primeira
fila do auditório os Deputados Bené Guedes, Sebastião
Helvéclo, José Bonifácio, Baldonedo Napoleão e Agostinho
Patrus e considera a fila como uma extensão da mesa dos
trabalhos. Registra também a presença dos Deputados Jorge
Eduardo, Márcio Miranda, Maria Elvira, Antônio Carlos
Pereira, Antônio Fuzatto, José Renato, Tarcísio Henriques,
João Marques, Milton Sailes e Jorge Hannas. A Presidência
suspende a reunião por 3 minutos para proceder à inauguração
do sistema "on line", que liga a Câmara Municipal de
Barbacena á Assembléia Legislativa, por meio da informática,
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para consultas e informações atualizadas sobre a tramitação
de proposições. O Deputado José Ferraz, após fazer suas
considerações iniciais, passa a coordenação dos trabalhos
para o Deputado Roberto Amaral . Este esclarece que a
finalidade do último módulo é priorizar as 15 propostas que,
na parte da manhã, foram mais votadas pelos participantes.
Na oportunidade, informa que estão representados nesta
audiência os Municípios de Agua Limpa, Alfredo Vasconcelos,
Antônio Carlos, Aracitaba, Barbacena, Barroso, Belo
Horizonte, Bias Fortes, Carandaí, Casa Grande, Conceição da
Barra de Minas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Xavier Chaves,
Desterro do Meio, Entre-Rios de Minas, tbertioga, Lagoa
Dourada, Madre de Deus de Minas, Nova Lima, Ouro Branco,
Paiva, Pará de Minas, Piedade do Rio Grande, Piranga,
Prados, Resende Costa, Ressaquinha, Ritápolis, Santa
Bárbara, Santa Bárbara do Tugúrio. Santa Rita de Ibitipoca,
Santana dos Montes. Santos Dumont, São João de]-Rei, São
Tiago, São Vicente de Minas, Senhora de Oliveira, Senhora
dos Remédios e Tiradentes. O coordenador passa a palavra aos
Srs. Antônio Carlos Doorgal de Andrada e José Higino
Ferreira e aos Deputados Baldonedo Napoleão e Maria Elvira,
que, nessa ordem, tecem suas considerações. O Deputado
Roberto Amaral informa que as Propostas nos 35, 38, 57, 74,
141, 142, 154, 251, 320, 323, 377, 415, 495, 509 e 521 foram
as 15 mais votadas e, em seguida, abre a inscrição para
defesa de tais propostas. Nesse momento, usam da palavra os
Deputados Agostinho Patrus, Antônio Fuzatto, Antônio Carlos
Pereira e o Deputado Federal Bonifácio José Tamm de Andrada
Para o encaminhamento de votação da Proposta ng 35 é ouvida
a Sra. Ordacy Eustáquia d'Angelis, do Sindicato dos
Professores Públicos de Minas Gerais, com sede em Belo
Horizonte; da Proposta ng 38, o Sr. Galdino Augusto, do
SIND-IJTE de São João de]-Rei; da Proposta ng 57, o Sr.
Francisco Domingos, Prefeito Municipal de Antônio Carlos; da
Proposta ng 74, o Sr. Eduardo Guimarães, Prefeito de
Piranga; da Proposta ng 141, o Sr. Sebastião Araújo de
Oliveira. Prefeito de Senhora de Oliveira; da Proposta no
142, a Sra. Sônia Coelho, pela Câmara Municipal de São João
dei-Rei; da Proposta ng 154, o Sr. Lucimar Cinino, do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barbacena; da Proposta
nQ 251, o Sr. Célio Mazzoni, do PSDB de Barbacena: da
Proposta ng 320, o Sr. Carlos Alberto Beato. Prefeito de
Conselheiro Lafaiete; da Proposta nQ 323, o Sr-Nicolau
Esteves, Secretário Municipal de Saúde de Barbacena; da
Proposta ng 377, o Sr. Márcio Antônio de Souza, da
Associação Regional das Pessoas Portadoras de Deficiência de
Barbacena; da Proposta no 415, o Sr. José Gabriel. do
Conselho de Direito da Criança de Barbacena; da Proposta ng
495, o Sr. Inácio Barbosa, Vereador de Santos Dumont; da
Proposta ng 509, o Sr. Luiz Radamés de Araújo, Secretário
Executivo da AMALPA; e da Proposta ng 521, o Sr. Hélio
Campos, Vice-Prefeito de Ouro Branco. Logo após, passa-se á
votação das 15 propostas prioritárias. Concluído o processo
e apurados os votos, a classificação das prioridades é a
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seguinte: em lQ lugar, com 301 votos, a Proposta nQ
apresentada por 60 entidades, visando ao cumprimento dos
arts. 34, 36 e 40 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Estadual, que tratam da
recomposição dos salários do funcionalismo aos níveis de
1986 e da equiparação salarial entre os inativos e o pessoal
da ativa; em 2Q lugar, com 296 votos, a Proposta nQ 154, do
Movimento de Mulheres de Barbacena e da Central dos
Movimentos Populares de Barbacena, visando á construção de
casas populares para famílias com renda até 3 salários
mínimos, de acordo com critérios quantitativos estabelecidos
pela comissão de representação, e ouvidos os municípios, e â
criação de conselhos gestores - um regional, outro municipal
- para administração dos recursos; em 3Q lugar, com 285
votos, a Proposta nQ 38. da Escola Estadual Dona Zezé
Andrada, do Sindicato dos Professores Públicos de Minas
Gerais, da Fundação Cultural - APPMG -, da Associação
Mineira de Supervisores Pedagógicos - AMISP -, da Caixa
Escolar Dona Zezé Andrada e da Caixa Escolar Adelaide
Andrada, visando à implantação da isonomia salarial entre os
três Poderes, em cumprimento ao art. 32 da Constituição
Estadual; em 4Q lugar, com 281 votos, a Proposta nQ 251,
apresentada por 45 entidades, visando à destinação de
recursos que viabilizem o efetivo funcionamento das
faculdades de Barbacena incorporadas à uEMG; em SQ lugar,
com 278 votos, a Proposta nQ 377, da Associação Educacional
e Beneficente de Barbacena, da escola estadual junto ao
Centro de Recuperação Neurológica da ABAE, da Associação
Barbacenense de Assistência aos Excepcionais - ABAE -, da
Associação Regional de Pessoas Portadoras de Deficiência de
Barbacena, da Associação de Parentes e Amigos dos
Dependentes Químicos de Barbacena, da Associação Educacional
e Beneficente de Barbacena, da Associação Médica de
Barbacena e do Centro Estadual de Educação Especial Maria do
Rosário, visando à destinação de recursos não inferiores a
1% do montante destinado ao transporte e ao sistema viários
para entidades especializadas que trabalham com pessoas
portadoras de deficiências; em 6Q lugar, com 263 votos, a
Proposta nQ 323, da Secretaria Municipal de Saúde de
Barbacena, da Associação dos Moradores do Bairro Valentim
Prenassi - AMBAPRAVE -; e da Diretoria Regional de Saúde de
São João de]-Rei da Secretaria da Saúde, visando à
destinação mínima de 15% do orçamento para o setor de saúde;
em 7Q lugar, com 194 votos, a Proposta nQ 416, do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Barbacena, visando à destinação de recursos ao Conselho para
Assistência à Criança e ao Adolescente; em 8Q lugar, com 175
votos, a Proposta nQ 320, apresentada por 57 entidades,
visando à regulamentação do percentual de 25% do FPM
repassado aos municípios pelo Governo Estadual; em 9Q lugar.
com 170 votos, a Proposta no 74, apresentada por 55
entidades, visando ao asfaltamento das estradas que ligam
Piranga a Lafaiete, Lafaiete a Santana, Ouro Branco a Ouro
Preto, Carandai a Lagoa Dourada e Entre-Rios de Minas á
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Rodovia Fernão Dias; em 10Q lugar, com 160 votos, a Proposta
ng 57, apresentada por 28 entidades, visando ao asfaltamento
da BR-135 no trecho Antônio Carlos - Bias Fortes; em llg
lugar, com 152 votos, a Proposta ng 521, apresentada por 51
entidades, visando à microrregionalização do Hospital
Fundação Ouro Branco, através do Estado, atendendo todos os
municípios da AMALPA; em 12Q lugar, com 143 votos, a
Proposta ng 142, do Sindicato Unico dos Trabalhadores em
Educação de Minas Gerais - subsede de São João de]-Rei, do
SINDIELETRO-MG, do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria
Metalúrgica, Mecânica, Material Elétrico, Siderúrgica,

Fundição, Estabelecimento, Reparação de Veículos e
Acessórios de São João dei-Rei, do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário
de São João dei-Rei, da União Municipal dos Estudantes
Secundaristas, da Associação de Assistência entre Amigos, da
Associação Pró-Turismo de São João de]-Rei e da Associação
de Parentes e Amigos de Dependentes Químicos, visando à
implantação do distrito industrial de São João dei-Rei em
13g lugar, com 125 votos, a Proposta ng 495, apresentada por
35 entidades, visando à construção e ao aparelhamento do
Hospital da FHEMIG; em 14Q lugar, com 120 votos, a Proposta
nQ 509, apresentada por 57 entidades, visando à implantação
de Delegacia Regional de Saúde em Conselheiro Lafaiete; e em
isg lugar, com 117 votos, a Proposta nQ 141. apresentada por
56 entidades, visando à implantação de um mercado distrital
em Barbacena O coordenador passa a palavra ao Presidente da
Assembléia, Deputado José Ferraz, que presta homenagem à
Policia Militar na pessoa do Ten. Cel. Osvaldo Olimpio
Emidio, Comandante do 9Q Batalhão da Policia Militar,
solicitando ao Cel. Flávio Fürst, Assistente Militar da
Presidência da Assembléia, que passe às mãos do homenageado
uma réplica em miniatura do monumento símbolo da Assembléia.
o Presidente retorna a palavra ao coordenador e este divulga
o resultado da eleição da comissão de representação, que
fica composta dos seguintes membros: Srs. Ronaldo Braga,
Presidente da Associação Comunitária da Região Sul do Bairro
Boa Morte, representando o Município de Barbacena; Luiz
Antônio Pinto, Prefeito de Resende Costa; Ordacy Eustáquia
d'Angelis, Presidente do Sindicato dos Professores Públicos
de Minas Gerais, de Belo Horizonte; Eika Oka de Melo,
Diretora da Escola Estadual Artur Napoleão, de Barroso; José
Fernandes da Costa, do Sindicato Ferroviário de Conselheiro
Lafaiete; Eduardo Sérgio Guimarães, Prefeito de Piranga;
Fernando de Oliveira Silva, Prefeito de Ouro Branco;
Sebastião Araújo de Oliveira, Prefeito de Senhora de
Oliveira; José Nery Gomes, Prefeito de Casa Grande; e Sônia
Aparecida Santos Coelho, da Câmara Municipal de São João
de]-Rei- Em seguida, o coordenador agradece a participação
das pessoas presentes e passa a palavra ao Deputado José
Ferraz. Este, fazendo suas considerações finais, agradece a
acolhida que foi dispensada pelas autoridades e pelo povo de
Barbacena à Assembléia Legislativa e aos seus funcionários,
manifesta seu especial reconhecimento ao Prefeito Municipal,
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Sr. Antônio Carlos Doorgal de Andrada, e ao Presidente da
Câmara Municipal, Vereador José Higino Ferreira, e agradece
também a participação das entidades inscritas e da
população, que contribuíram decisivamente para o sucesso do
evento. Cumprida a finalidade da audiência pública, o
Presidente encerra os trabalhos.
Sala das Audiências Públicas. 16 de junho de 1994.
José Ferraz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho
Patrus - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Baldonedo Napoleão - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Renato - Márcio Miranda -
Maria Elvira - Milton Salles - Roberto Amaral - Tarcisio
Henriques. -
ATA DA 39 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
Às onze horas do dia seis de julho de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende,
Célio de Oliveira, Antônio Pinheiro, Ermano Batista e Ivo
José membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivo José que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do
Deputado Clêuber Carneiro sobre o pedido de licença
formulado pelo TRE para processar o Deputado Wanderley Ávila
e o parecer do Deputado Ermano Batista sobre o pedido de
licença para processar o Deputado Dilzon Melo. Passa-se à 2a
parte da reunião, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Clêuber Carneiro emite parecer pelo
Indeferimento do pedido de licença para instaurar processo
criminal contra o Deputado Wanderley Ávila. Para discutir o
parecer, fazem uso da palavra os Deputados Ivo José e
Clêuber Carneiro. Isso posto, a Presidência designa para
funcionar como Secretários os Deputados Célio de Oliveira e
Antônio Pinheiro. Feita a chamada de votação secreta,
depositam seus votos na urna, cada um por sua vez, os
membros da Comissão. A seguir, o Presidente solicita aos
Secretários que procedam à contagem das sobrecartas. Apuram-
se 7 sobrecartas, número este coincidente com o de votantes.
Os escrutinadores procedem à contagem dos votos, chegando-se
ao seguinte resultado: votaram .,sim., Deputados; votou
"não" 1 Deputado; não houve voto em branco nem voto nulo.
Fica, portanto, aprovado o parecer. Com a palavra, o
Deputado Ermano Batista emite parecer pelo indeferimento do
pedido de licença para instaurar processo criminal contra o
Deputado Dilzon Melo. Para discutir o parecer, fazem uso da
palavra os Deputados Ivo José e Adelrno Carneiro Leão. Isso
posto, a Presidência designa para funcionar como Secretários
os Deputados Célio de Oliveira e Antônio Pinheiro. Feita a
chamada de votação secreta, depositam seus votos na urna,
cada um por sua vez, os membros da Comissão. A seguir, o



Presidente solicita aos Secretários que procedam à contagem
das sobrecartas. Apuram-se 7 sobrecartas, número este
coincidente com o número de votantes. Os escrutinadores
procedem à contagem dos votos, chegando-se ao seguinte
resultado: votaram "sim" 6 Deputados; votou "não' 1
Deputado; não houve voto em branco nem voto nulo. Fica,
portanto, aprovado o parecer. Nesse momento, a Presidência
suspende a reunião pelo prazo de 5 minutos para a lavratura
da ata. Reabertos os trabalhos, é a ata lida, aprovada e
assinada pelos membros da Comissão. A seguir, o Presidente
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, em
dia e horário já estabelecidos, e encerra a reunião.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro - Adelmo
Carneiro Leão - Ivo José - Ermano Batista - Célio de
Oliveira - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.094/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.094/92, do Deputado Bené Guedes, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Palma, foi aprovado no 2g turno na forma do vencido no l
turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.094/92
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Palma.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Palma o imóvel de propriedade do Estado
localizado no Distrito de Cisneiros. no Município de Palma,
constituído de terreno com área total de 13.680m2 (treze mil
seiscentos e oitenta metros quadrados), confrontando, pela
frente, numa extensão de 120m (cento e vinte metros), com a
rua da igreja católica; pela direita, numa extensão de 114m
(cento e quatorze metros), com o cemitério local; pela
esquerda, numa extensão de 114m (cento e quatorze metros),
com imóveis de propriedade da mencionada igreja e de
herdeiros de José França Vaz; e, pelos fundos, numa extensão
de 120m (cento e vinte metros), com imóvel de propriedade
dos herdeiros de José França Vaz, conforme escritura pública
de doação lavrada no livro ng 32, ás fls. 50 a 52, do
Cartório de Registro Civil e Notas da Comarca de Palma.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste
artigo destina-se à construção de casas populares.
Art. 2 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de 3 (três) anos a contar da data de publicação desta
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lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo
único do artigo anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -
Ibrahim Jacob. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.576/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.576/93, do Deputado ,João Batista, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação mensal da
relação das reclamações contra os fornecedores de produtos e
serviços definidos nos termos do art. 3g da Lei ng 8.078, de
11/9/90, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lg
t u r no -
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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nog 1.576194
Dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação mensal da
relação das reclamações contra os fornecedores de produtos e
serviços definidos nos termos do art. 3g da Lei nQ 8.078, de
11 de setembro de 1990.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam os órgãos públicos de defesa do consumidor

obrigados a divulgar, mensalmente, a relação das reclamações
contra os fornecedores de produtos e serviços definidos nos
termos do art. 3g da Lei ng 8.078, de 11 de setembro de
1990.

- A relação de que trata este artigo deverá conter,
entre outros dados, a razão social, o nome de fantasia, o
CGC e o endereço do reclamado.

- A publicação deverá ocorrer até o dia 15 (quinze) do
mês subseqüente ao da reclamação.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias

após a data de sua publicação.
ArU 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcel los, relator -
Ibrahim Jacob

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.660193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.660/93. do Deputado Célio de
Oliveira, que dispõe sobre a construção de passarela para
pedestres em rodovia estadual, 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, lg, do Regimento Interno
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.660/93
Dispõe sobre a construção de passarela para pedestres em
rodovia estadual.
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. l - 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, uma passarela.
Art. 2g - Fica proibida a construção de passarelas
provisórias nos locais onde for constatada a necessidade de
sua implantação.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Ronaldo Vasconcellos. relator -
Ibrahim Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.100194

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nQ 2.100/94, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que aprova as contas
do Governo do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício
de 1993, 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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2.100194
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. l - 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. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994
Maria OUvia, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -
Ibrahim Jacob.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 14 de julho de 1994

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nç 27/93

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei complementar em epígrafe, do Procurador-
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, no uso de
atribuição a ele facultada pelo art. 66, 2Q, da Carta
mineira, estabelece a organização do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Publicada em 6/8/93, a matéria foi distribuída ás Comissões
de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para, em reunião
conjunta e com tramitação em regime de urgência, conforme
requerimentos apresentados pelo Deputado Clêuber Carneiro e
aprovados em Plenário, nos termos do art. 196, c/c o art.
103, do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
A Constituição da República, promulgada em 5/10/88, ao
incluir o Ministério Público entre as instituições
essenciais á Justiça, confere grande importância á sua
atuação, orientada para a defesa da ordem juridica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis. Entretanto, para que melhor se fixe o
entendimento que adotamos neste parecer, inclusive no que
tange à apresentação de emendas que visam ao aprimoramento
do projeto original em alguns de seus dispositivos, faz-se
necessário o recurso a alguns elementos de natureza
doutrinária.
Em primeiro lugar, é preciso que fique bem claro que,

apesar de sua importância e autonomia funcional, o
Ministério Público não se constitui um quarto Poder, uma
vez que a Constituição da República, em seu art. 2g,
estabelece: "Art. 2g - São Poderes da União, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário".
Não sendo o Ministério Público novo Poder, conclui-se,

conseqüentemente, que os membros da instituição não são
agentes políticos e sim servidores públicos, ainda que
dotados constitucionalmente de garantias excepcionais, que
visam a assegurar o bom exercício de suas funções.
Incluídos, portanto, na categoria dos servidores públicos,
sujeitam-se, em linhas gerais, ás regras constitucionais que
definem a matéria.
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Resta ainda definir, como ponto de partida para a fixação
do entendimento, a pertinência da instituição a algum dos
Poderes constituídos.
Nesse ponto, seguimos, na doutrina, a opinião de Hugo Nigri
Mazzilli, autor de várias obras sobre a matéria, para quem
as atividades da instituição são de natureza eminentemente
administrativa:
"Analisando suas principais funções institucionais (...)

vemos que todas estas têm natureza administrativa: a
incumbência de promover a ação pública, de opinar sobre
"custos legis" etc. não são atividades jurisdicioflais (atuar
junto ao Judiciário naturalmente não significa prestar
jurisdição) nem legislativas (a tarefa de fiscalizar ou
promover a observância das leis não se confunde com a típica
atividade de sua elaboração" (Hugo N. Mazzilli, em 'O
Ministério Público na Constituição de 1988', S. P., Saraiva,
1989, p. 44).
Nesse sentido, a autonomia funcional e as demais garantias
não configuram o que Mazzilli denomina 'utópica posição de
quarto Poder", mas apenas procuram evitar uma excessiva
dependência da instituição em relação ao Poder Executivo, o
que poderia prejudicar o seu funcionamento.
Além do mais, o Ministério Público, como fiscal do respeito
aos direitos individuais e da observância das normas
constitucionais, não pode, no exercício dessas elevadas e
importantes atribuições, deixar sequer sombra de dúvida com
relação á sua própria subordinação aos preceitos que deve
defender.
As emendas apresentadas ao final deste parecer representam,

em seu conjunto, um esforço para o aprimoramento do projeto
em exame, procurando, em essência, adequá-lo aos elementos
doutrinários acima mencionados.
Dotar o Estado de Minas Gerais de uma nova lei orgânica
para o Ministério Público, em substituição àquela que
atualmente vigora, torna-se necessário, em face da vigência
da Lei ng 8.625 (federal), de 12/2/93, que institui a Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas
gerais para a organização do Ministério Público dos Estados

e dá outras providências. Assim, o projeto em exame
encontra-se adequado às normas constitucionais que
estabelecem os limites da competência estadual, sendo a
iniciativa do Procurador-Geral da Justiça, a ele facultada
nos termos do 6 2g do art. 66 da Carta mineira, admitida
constitucionalmente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
Complementar nQ 27/93 com as Emendas ngs 1 a 51, que
apresentamos.

EMENDA No 1
No "caput' do art. 12, suprima-se a expressão 'de um terço
dos membros.

EMENDA No 2
Dê-se ao 'caput" do art. 88 a seguinte redação:
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"Art. 88 - São órgãos de assessoramento da Procuradoria-
Geral de Justiça:".

EMENDA NQ 3
Dê-se ao f 2g do art. 8Q a seguinte redação:
"Art. 3 - ...............................................
§ 2Q - A inobservância do disposto no parágrafo anterior,
salvo motivo relevante e justificado, configura ato
atentatório ao livre exercício das atividades do Ministério

 

Público, e como tal será tratada, sem prejuízo da
atualização monetária das dotações devidas.".

EMENDA No 4
Dê-se ao 3g do art. 3Q a seguinte redação:
"Art. Sç -............................... .. ............. .
# 3Q - Os recursos próprios, não originários do Tesouro
Estadual, serão recolhidos diretamente e vinculados aos fins
da instituição, vedada outra destinação.".

EMENDA NQ 5
Acrescente-se o seguinte f Sg ao art. 3Q:
"Art. 3g - ...............................................

- As contas do Ministério Público serão julgadas pelo
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do
art. 76, II e III. da Constituição Estadual.".

EMENDA Ng 6
Substitua-se, no s 8g do art. Sg, a expressão "quinze dias"
pela expressão "vinte dias".

EMENDA Ng 7
Dê-se ao inciso X do art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18 - .....................
X - apresentar, todos os anos, pessoalmente, em reunião da
Assembléia Legislativa, relatório das atividades do
Ministério Público referentes ao ano anterior, indicando
Providências consideradas necessárias para o aperfeiçoamento
da instituição e da administração da justiça;".

EMENDA No 8
Dê-se ao inciso XV do art. 18 a seguinte redação:
"Aru 18 - ....................
XV - propor ao Poder Legislativo a fixação, a revisão, o
reajuste e a recomposição dos vencimentos dos membros do
Ministério Público e de seus servidores, determinando as
implantações decorrentes do sistema remuneratório, observado
o disposto no art. 299 da Constituição Estadual;".

EMENDA No 9
Suprima-se a alínea "f" do inciso XXI do art. 18.

EMENDA NQ 10
Dê-se ao inciso II do art. 21 a seguinte redação:
"ArU 21 - .....................
II - representar, na forma desta lei, ao Poder Legislativo

para a destituição do Procurador-Geral de Justiça;".
EMENDA NQ 11

Dê-se ao inciso XIII do art. 21 a seguinte redação:
"Art. 21 - ...............
XIII - exercer outras atribuições conferidas por lei-...

EMENDA NQ 12
Dê-se ao "caput" do art. 22 a seguinte redação:
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"Art. 22 - As decisões do Colégio de Procuradores de
Justiça serão motivadas e publicadas, salvo nas hipóteses
legais de sigilo.,

EMENDA NQ 13
Dê-se ao 3g do art 24 a seguinte redação:
"Art. 24 - ..................
3g - As decisões da Câmara de Procuradores de Justiça

serão motivadas e publicadas no prazo de 5 (cinco) dias,
exceto nas hipóteses legais de sigilo.".

EMENDA NQ 14
Dê-se ao f 2g do art. 33 a seguinte redação:
"Art. 33- ...............................................

- As decisões do Conselho Superior do Ministério
Público serão motivadas e publicadas no prazo de 5 (cinco)
dias, exceto nas hipóteses legais de sigilo.".

EMENDA NQ 15
Acrescente-se ao art. 42 o seguinte parágrafo único:
"Art. 42 - ...............................
Parágrafo único - O exercício das funções de que trata este
artigo não implicará acréscimo na remuneração do membro do
Ministério Público, a qualquer titulo.".

EMENDA No 16
Acrescente-se ao art. 63 o seguinte parágrafo único:
"Art. 63 - .........................
Parágrafo único - As funções de coordenador serão

consideradas para apuração de mérito na ocasião da promoção
e serão exercidas sem nenhum acréscimo, a qualquer titulo,
na remuneração do membro do Ministério Público.".

EMENDA Ng 17
Dê-se ao inciso II do art. 67 a seguinte redação:
"Art. 67 - ..................................
II - requisitar informações e documentos de entidades

privadas para instruir procedimentos ou processo em que
oficie;".

EMENDA Ng 18
Dê-se ao inciso III do art. 67 a seguinte redação:
"Art 67 - .................
III - ter acesso, na forma e nos limites da lei, a bancos

de dados de caráter público ou relativos a serviço de
relevância pública, responsabilizando-se, quando for o caso,
pela manutenção do sigilo das informações obtidas;".

EMENDA NQ 19
Dê-se ao inciso IV do art. 67 a seguinte redação:
"Art. 67 - .........................
IV - representar à autoridade competente para a instauração

de sindicância ou procedimento administrativo, podendo, se
solicitado, acompanhá-los e produzir provas;".

EMENDA NQ 20
Dê-se ao inciso XII do art. 67 a seguinte redação:
"Art. 67 - ..............................
XII - acompanhar a fiscalização dos processos nos cartórios
ou nas repartições congêneres, adotando, quando for o caso,
as medidas necessárias para a apuração da responsabilidade
de titulares de ofícios ou serventuários de justiça;".
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EMENDA Ng 21
Suprima-se o § 4Q do art. 67, renumerando-se os demais.

EMENDA NO 22
Dê-se ao inciso IV do parágrafo único do art. 68 a seguinte

redação:
"Art. 68 - ........................................
Parágrafo único - . . ......................................
IV - promover audiências públicas e emitir relatórios

anuais ou especiais, dirigidos aos poderes, aos órgãos ou às
entidades mencionadas neste artigo, solicitando ao
destinatário sua divulgação adequada e, quando for o caso,
as providências cabiveis.

EMENDA No 23
Dê-se ao art. 130 a seguinte redação:
"Art. 130 - As férias-prêmio poderão ser convertidas em

espécie, ou contados em dobro os períodos não gozados para
efeito de aposentadoria.".

EMENDA NQ 24
Dê-se ao art. 248 a seguinte redação:
"Art. 248 - A Corregedoria-Geral do Ministério Público

somente fornecerá certidões relativas à sindicância ao
membro do Ministério Público, ao seu defensor, ao
Procurador-Geral de Justiça, aos órgãos da Administração
Superior do Ministério Público ou, se for o caso, àquele que
tenha representado sobre o fato.".

EMENDA NO 25
Dê-se ao art. 255 a seguinte redação:
"Art. 255 - O Ministério Público encaminhará ao Poder
Legislativo projeto de lei adequando as tabelas de
vencimentos de seus membros e servidores ao disposto nesta
lei.".

EMENDA NO 25
Substitua-se o inciso VI do art. 67 pelo seguinte:
'Art. 67 - .............
VI - exercer o controle externo da atividade policial,

observado o inciso II do art. 125 da Constituição do Estado
de Minas Gerais.'.

EMENDA NQ 27
Dê-se ao inciso V do art. 2Q a seguinte redação,
suprimindo-se o inciso VI:
"Art. 2 - ...............................................
V - propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção de
seus cargos e serviços auxiliares e a fixação dos
vencimentos de seus membros e servidores.".

EMENDA NQ 28
Dê-se ao f 2g do art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2 - . . ................f 2Q - Os órgãos do Ministério Público têm asseguradas
instalações privativas nos edifícios onde exerçam suas
funções, especialmente nos tribunais e nos fóruns, cabendo-
lhes a respectiva administração.".

EMENDA NQ 29



Substitua-se, no § 1 Q do art. 2g, a expressão do Poder
Judiciário" pela expressão "dos Poderes Judiciário e
Legislativo".

EMENDA NQ 30
Suprimam-se os incisos VII e IX do art. 67.

EMENDA NQ 31
Acrescente-se ao art. 18 o seguinte inciso:
"Art. 18 - ...............
- . . . - requisitar, motivadamente, meios materiais e

servidores públicos, por prazo não superior a 90 (noventa)
dias, para o exercício de atividades técnicas ou

especializadas nos procedimentos administrativos do

Ministério Público".
EMENDA NQ 32

Dê-se ao inciso 1 do art. 67 a seguinte redação;
Art . 67 - ..........................
- instaurar inquéritos civis e outros procedimentos

administrativos pertinentes e para instruí-]os:".
EMENDA NQ 33

Suprima-se o
 

lg do art. 67.
EMENDA NQ 34

Substitua-se, no f 9Q do art 67, a expressão "ou

retardamento indevido" pela expressão "imotivado ou

retardamento't.
EMENDA NQ 35

Suprima-se o inciso VIII do art. 69.
EMENDA NO 36

Acrescente-se ao art. 86, após a expressão "Procurador-
Geral de Justiça", a expressão "nos termos do art. 66,
2g, da Constituição do Estado de Minas Gerais".

EMENDA Np 37
Substitua-se, no art. 67, XVI, "b", o termc "requisitar"
pela expressão "requisitar motivadamente"

EMENDA NO 38
Acrescente-se à alínea "c" do inciso XVI dc art. 67 a

expressão "no âmbito de suas atribuições".
EMENDA NO 39

Substitua-se, no "caput" do art. 94, o termo "indicados"
pela expressão "selecionados, através de provas e avaliação
do histórico escolar".

EMENDA NQ 40
Suprima-se o inciso II do art. 105.

EMENDA No 41
Acrescente-se ao art. 106 o seguinte inciso;
"Art. 106- ..............................................- não ser indiciado em inquérito policial, observado o

disposto no f lQ do art. 105.".
EMENDA NO 42

Dê-se a alínea "c" do inciso VI do art. 106 a seguinte
redação;
"Art. 106 - .................................
VI -

c) em qualquer edifício ou recinto em que funcione
repartição judicial, policial ou estabelecimento de



286

internação coletiva onde deva praticar ato, colher prova ou
informação útil ao desempenho de suas funções, inclusive,
quando indispensável, fora do expediente regulamentar,
requisitando, nesse caso, a presença de funcionário.".

EMENDA NQ 43
Suprima-se o art. 119.

EMENDA NQ 44
Suprima-se, no inciso VII do art. 120, a expressão "no

mínimo".
EMENDA NQ 45

Dê-se ao inciso IX do art. 120 a seguinte redação;
"Art. 120 - ..............................................
IX - gratificação adicional por tempo de serviço

equivalente a 10% (dez por cento) para cada 5 (cinco) anos
de serviço, incidente sobre o vencimento e a verba de
representação.

Suprima-se o inciso XV

Acrescente-se ao art
151".

EMENDA NO 46
do art. 120.
EMENDA NQ 47
148 a expressão "observado o art.

EMENDA Ng 48
Suprimam-se os arts. 200, 201, 202 e 203.

EMENDA NO 49
Dê-se ao "caput" do art. 262 a seguinte redação:
"Art. 262 - No conjunto arquitetônico dos fóruns e dos
tribunais, é obrigatória a inclusão de dependências
exclusivas do Ministério Público, em condições adequadas ao
exercido das funções da instituição, assegurando-se à
Procuradoria-Geral de Justiça vista prévia dos projetos de
construção e reforma dos prédios.".

EMENDA NO 50
Suprimam-se os arts. 265 e 266.

EMENDA NQ 51
Dê-se ao 3Q do art. 143 a seguinte redação;
"Art. 143 - .....................
§ 3Q - O membro do Ministério Público afastado perderá sua

classificação na Procuradoria ou na Promotoria de Justiça,
nos casos dos incisos 1 e II.".
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Clêuber Carneiro, relator
- Antônio Júlio - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei complementar em epígrafe, do Procurador-
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, no uso de
atribuição a ele facultada pelo art. 66, € 2. da Carta
mineira, estabelece a organização do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Publicada em 6/8/93, a matéria foi distribuída a esta
Comissão para, em reunião conjunta e com tramitação em
regime de urgência, conforme requerimentos apresentados pelo
Deputado Clêuber Carneiro e aprovados em Plenário, nos



ternos do art. 195, c/c O art. 103, do Regimento Interno,
receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
Com sua relevante importância na garantia da ordem
constitucional, o Ministério Público, instituição de
natureza essencial para a administração da Justiça e para
que seja assegurado o respeito aos direitos do cidadão, deve
ter organização administrativa condizente com as suas
elevadas funções.
A vigência da Lei nQ 8.625, de 12/2/93, que institui a Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas
gerais para a organização do Ministério Público dos Estados
e dá outras providências, implica a necessidade de que se
tenha, em Minas Gerais, uma reformulação nas normas ora
existentes.
O projeto de lei em exame estabelece a estrutura interna do
Ministério Público, apresenta regras definidas quanto á
carreira de seus membros, seus direitos, deveres e vedações,
além de dispor sobre procedimentos administrativos e
processo disciplinar. Nesses termos, em linhas gerais, a
proposição encontra-se adequada aos princípios
administrativos reconhecidamente aceitos, na medida em que a
correta estruturação dos órgãos públicos e o adequado
tratamento legal no que diz respeito aos servidores São
instrumentos essenciais para que se tenha eficácia nas ações
administrativas.
As emendas apresentadas ao projeto, no final deste parecer,
muitas delas fruto de entendimento com a instituição, visam
ao aprimoramento de dispositivos da proposição e, em alguns
casos, à correção de enganos materiais constatados no texto
original.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar nQ 27/93 com as Emendas ngs 1 a 51,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e as
Emendas ns 52 a 112, que apresentamos.

EMENDA Ng 52
No art. 4g, IV, 'o', suprima-se a expressão 'e Escola

Superior do Ministério Público'.
EMENDA NQ 53

Dê-se ao f 3g do art. SQ a seguinte redação:
'Art. 5Q - - - ......................
SQ - O Procurador-Geral de Justiça, o Corregedor-Geral do

Ministério Público e os ocupantes de cargos de confiança da
Administração Superior do Ministério Público, para
concorrerem à formação da lista tríplice, deverão renunciar
aos respectivos cargos até 30 (trinta) dias antes da data
fixada para a eleição.'.

EMENDA NQ 54
No "caput" do art. 6g, substitua-se a expressão "até o

primeiro dia" pela expressão 'no primeiro dia'.
EMENDA NQ 55

Suprima-se, no lg do art. 17, o termo 'efetivo".
EMENDA NQ 56
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No inciso XX do art. 18, substitua-se a expressão "o
parágrafo único" pela expressão "o

EMENDA NQ 57
Dê-se á alínea "a" do inciso XXI do art. 8 a seguinte

redação:
"Art. 18 - ..................................
XXI - ......................
a) exercer as atribuições de dirigente do Centro de Apoio
Operacional e do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento
Funcional

EMENDA Nç 58
Dê-se à alínea "b" do inciso XXI do art. 18 a seguinte

redação:
"Art. 18 - ............................
XXI - .........
b) ocupar cargo de confiança ou assessoramento junto aos

órgãos da Administração Superior do Ministêrio Público,
observado o disposto no inciso XXXVII deste artigo;"

EMENDA NQ 59
Dê-se ao 14 do art. 23 a seguinte redação:
"Art. 23 - ................
14 - A Câmara de Procuradores de Justiça se reunirá

mensalmente em sessão ordinária, ou por convocação
extraordinária do Procurador-Geral de Justiça, ou por
proposta da maioria de seus integrantes, na forma do
Regimento Interno.

EMENDA NQ 60
Dê-se á alínea "f" do inciso VII do art. 24 a seguinte

redação:
"Art. 24 - ...............................................
VII- ....................................................

f) prevista no art. 7Q, parágrafo único.".
EMENDA NO 61

Suprima-se, no Inciso XVII do art. 24, a expressão "e da
Escola Superior do Ministério Público".

EMENDA No 62
Dê-se ao inciso XIX do art. 24 a seguinte redação:
"Art. 24 - ....................
XIX - instituir comissões, permanentes ou temporárias, para
preparar os assuntos a serem levados à sua apreciação, sem
prejuízo das atividades de seus membros e sem acréscimo, a
qualquer titulo, em sua remuneração;".

EMENDA NQ 63
Acrescente-se, no "caput" do art. 37. a pôs o termo
"dezembro", a expressão "dos anos impares"

EMENDA NQ 64
Dê-se ao inciso XI do art. 39 a seguinte redação:
"Art. 39 - ....................
XI - apresentar, quando requisitado pelo Procurador-Geral
de Justiça, relatório estatístico sobre as atividades das
Procuradorias e das Promotorias de Justiça;".

EMENDA Ng 65
Suprima-se, no parágrafo único do art. 51, o termo
"efetivo".
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EMENDA No 66
Suprima-se no 2Q do art. 53, a expressão "independente de

expedição de edital".
EMENDA NQ67

Acrescente-se, ao inciso IX do art. 63 a expressão "e
declaração de regularidade de serviços".

EMENDA NO 68
Suprima-se, no § 7Q do art. 67, a expressão 'da

instituição".
EMENDA NO 69

Dê-se ao art. 70 a seguinte redação
"Art. 70 - O inquérito civil será instaurado na forma da
lei, e seus procedimentos poderão ser disciplinados em ato
do Procurador-Geral de Justiça.
Parágrafo único - Cabe ao Conselho Superior do Ministério

Público rever o arquivamento do inquérito civil, na forma da
lei.".

EMENDA NQ 70
Dê-se ao inciso XXVI do arU 74 a seguinte redação:
"Art. 74 - ......................
XXVI - fiscalizar a observância do regimento de custas do
Estado e o recolhimento de multas impostas, adotando as
providências cabíveis;".

EMENDA NQ 71
Suprima-se, no 'caput" do art. 82, a expressão "e gestor de
sua Escola Superior'.

EMENDA NO 72
Suprima-se, no 'caput' do art. 83, a expressão "e à Escola
Superior do Ministério Püblico'

EMENDA No 73
Substitua-se, no inciso X do art. 83, o termo "professores'
pelo termo 'expositores".

EMENDA NQ 74
Substitua-se, no art. 84, a expressão "funcionará como"
pela expressão 'exercerá, ainda, atividade de".

EMENDA NQ 75
Dê-se ao art. 85 a seguinte redação:
"Art. 85 - O funcionamento e a organização do Centro de

Estudos e Aperfeiçoamento Funcional serão definidos em
resolução do Procurador de Justiça, ouvido o Conselho
Superior do Ministério Público.".

EMENDA NO 76
Substitua-se, no art. 87, a expressão 'do Ministério
Público' pela expressão "da Procuradoria-Geral de Justiça".

EMENDA No 77
Inclua-se, no inciso V do art. 89, a expressão "por

delegação".
EMENDA NO 78

Suprima-se, no art. 92, a expressão "competindo-lhe
auxiliá-lo em suas atribuições, sob a chefia do Procurador-
Geral de Justiça Adjunto".

EMENDA NQ 79
Acrescente-se ao f 5o do art. 103 a expressão "salvo o caso

do inciso 1 do # lg'
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EMENDA NQ 80
Dê-se ao Inciso XVIII do art. 110 a seguinte redação:
"Art. 110 - ..............................................
XVIII - apresentar, ao término de substituição de membro do
Ministério Público em gozo de férias ou licença, declaração
de regularidade de serviço, acompanhada de relatório de
atividades desempenhadas no período;".

EMENDA NQ 81
Suprima-se, no parágrafo único do art. 111, a expressão "na
Escola Superior do Ministério Público'.

EMENDA NQ 82
Acrescente-se ao art. 113 a expressão "salvo no caso de

cumulação,'.
EMENDA Ng 83

Suprima-se, no art. 120, XI; no art. 122, VI, "b"; e no
art. 170, XI, a expressão "Escola Superior do Ministério
Público", fazendo-se as alterações gramaticais necessárias.

EMENDA Ng 84
Acrescente-se ao

 

 "caput" do art. 149, após o termo
"filhos", a expressão "menores de 21 (vinte e um) anos".

EMENDA No 85
Dê-se ao "caput" do art. 150 a seguinte redação:
"Art. 150 - A pensão destinada ao cônjuge sobrevivente e

aos filhos será devida enquanto perdurar a viuvez daquele e
estendida, no caso dos filhos matriculados em curso regular
de nível superior, até a sua conclusão, observado o limite
de 25 (vinte e cinco) anos de idade, extinguindo-se, também,
pela convolação de núpcias.".

EMENDA NO 86
Acrescente-se ao art. 150 o seguinte
"Art. 150 - ..............f 3Q - O limite de Idade previsto neste artigo não se

aplica aos filhos permanentemente inválidos, de acordo com
laudo médico, ou aos legalmente incapazes.".

EMENDA NO 87
Dê-se ao lQ do art. 151 a seguinte redação:
"Art. 151 - .........

1 Q - O novo casamento ou a estabilidade de relação de
natureza conjugal fixa e estável, devidamente comprovada,
implica a extinção automática do pensionamento.".

EMENDA NQ 88
Dê-se ao 3g do art. 165 a seguinte redação: -
"Art. 165 - .........................

3Q - 0 candidato remanescente que pretender nomeação
deverá requerê-la até a data da homologação do concurso
subseqüente, apresentando os documentos a que se refere o
art. 160, incisos IV, V e VI.',.

EMENDA NQ 89
Dê-se ao 4Q do art. 165 a seguinte redação:
"Art. 165 - ...............f 4Q - Não requerida a nomeação no prazo do parágrafo

anterior, o candidato decairá do direito.
EMENDA NQ 90
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Substitua-se, no "caput" dos arts. 166, 169. 170 e 180 e no
inciso VI do art. 200, a expressão "Escola Superior do
Ministério Público" pela expressão "Centro de Estudos e
Aperfeiçoamento Funcional!!.

EMENDA NQ 91

Dê-se ao 4Q do art. 178 a seguinte redação:
"Art 178 - ...................
f 4Q - A elevação ou o rebaixamento da comarca não altera a

situação funcional ou de vencimento do titular da Promotoria
de Justiça correspondente-".

EMENDA NQ 92

Dê-se ao " caput " do art. 184 a seguinte redação:
"Art. 184 - A remoção precede a promoção, salvo no caso de

provimento pelo critério de antiguidade.".
EMENDA NQ 93

No parágrafo único do art. 186, o inciso 1 passa a ser o
inciso II, e vice-versa.

EMENDA NO 94
Acrescente-se ao parágrafo único do art. 193 a expressão "e
na hipótese do arU 53, f 2".

EMENDA No 95
Acrescente-se ao "caput" do art. 196, após o termo
"entrância" a expressão "ou instância!!.

EMENDA NQ 96
Acrescente-se ao final do parágrafo único do art. 196 a
expressão "exceto na hipótese prevista no art. 53,

EMENDA No 97
Acrescente-se ao art. 203, após o termo "revertido', a
expressão "perderá a classificação de antigüidade e".

EMENDA Np 96
Acrescente-se, no "caput" do art. 226, após o termo "ato",

o termo "fundamentado".
EMENDA NO 99

Suprima-se, no art. 237, a expressão "na Lei nQ 10.254, de
20 de julho de 1990, e no Decreto ng 31.930. de 15 de
outubro de 1990".

EMENDA Ng 100
Dê-se ao Sg do art. 246 a seguinte redação:
"Art. 246 - ................
§ S - 0 membro do Ministério Público ou seu defensor, este
no caso de revelia, será intimado pessoalmente da decisão
proferida . "-

EMENDA Ng 101
Dê-se ao "caput" do arU 267 a seguinte redação,

suprimindo-se o parágrafo único:
"Art. 267 - O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional

poderá celebrar convênios ou manter outras formas de
cooperação técnica com entidades mantidas pela Associação
Mineira do Ministério Público, visando ao aprimoramento
cultural e profissional dos membros e servidores do

Ministério Público.
EMENDA NO 102

Inclua-se, no § 7g do art. SQ, após o termo "obtidos", a
expressão "em ordem decrescente".
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EMENDA Ng 103
Acrescente-se ao art. 32, após o termo "quinzenalmente", a
expressão "em sessão ordinária".

EMENDA NQ 104
Dê-se ao inciso VIII do art. 33 a seguinte redação:
"Art. 33 - .............................................
VIII - decidir sobre reclamações apresentadas no prazo de
15 (quinze) dias contados da publicação e aprovar o quadro
geral de antigüidade.".

EMENDA NQ 105
No parágrafo único do art. 62, substitua-se o termo "serão"

pela expressão "poderão ser".
EMENDA Ng 106

Suprima-se, no inciso 1 do art. 97, o termo "realizadas".
EMENDA Ng 107

Dê-se ao inciso 1 do art. 98 a seguinte redação:
"Art. 98 - .......................
- exercer qualquer atividade relacionada com funções

judiciárias ou policiais, salvo no caso de compatibilidade
técnica.

EMENDA NQ 108
Substitua-se, no 3g do art. 143, a expressão 'do inciso
1, segunda parte "pela expressão" de afastamento para
concorrer a cargo público eletivo".

EMENDA NO 109
Dê-se ao f 4g do art. 143 a seguinte redação:
'Art. 143 - ....................................... .......
4g - O afastamento previsto no inciso II implicará a

percepção exclusiva dos vencimentos e das vantagens da
função pública a ser exercida.'.

EMENDA Ng 110
Acrescente-se ao art. 143 o seguinte
"Art. 143 - ..................
f 7g - O afastamento para que se concorra a cargo público
eletivo se dará sem prejuízo de vencimentos e vantagens,
salvo no caso de eleição a se realizar em outro Estado da
Federação.".

EMENDA Ng 111
Dê-se ao 2Q do art. 165 a seguinte redação:
'Art. 165 - .............................................

- Caso a posse não ocorra dentro dos prazos previstos,
por ausência do nomeado, será decretada automaticamente a
perda do cargo em ato do Procurador-Geral de Justiça,'.

EMENDA No 112
Suprimam-se, no anexo do projeto, as expressões:
"Procurador-Geral de Justiça .........
Procurador-Geral de Justiça Adjunto .....1
Corregedor-Geral do Ministério Público .....1".
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Adelmo Carneiro Leão - Mauro Lobo - Alvaro Antônio. Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório



Encaminhada a esta Assembléia Legislativa pelo Procurador-
Geral de Justiça, por meio do Oficio flQ 35/93, e publicada
em 6/8/93, a proposição em tela estabelece a organização do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando as Emendas
ngs 1 a 51, e pela Comissão de Administração Pública, que
se manifestou pela sua aprovação com as referidas emendas
e com as Emendas ns 52 a 112, por ela apresentadas
Passamos, agora, a analisar a proposição, nos termos do

art. 103, X, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto em comento pretende consolidar as leis existentes
sobre o Ministério Público e adapta-se às necessidades que a
instituição passou a ter, tendo em vista as novas

atribuições que lhe foram conferidas pela legislação

infraconstitucional
A proposição trata, dentre outras atribuições do Ministério
Público; da elaboração direta da sua proposta orçamentária;
do seu controle interno no que se refere aos aspectos
contábil, financeiro, orçamentário, operacional e
patrimonial; e confere à Assembléia Legislativa, mediante
controle externo, a fiscalização da aplicação de seus
recursos.
Faz-se mister ressaltar que, na exposição de motivos

apresentada, foi enfatizado que a proposição não regulamenta
vantagens pecuniárias dos membros do Ministério Público,
exceto aquelas decorrentes de lei federal.
Assim sendo, o projeto de lei em questão não encontra óbice
à sua aprovação do ponto de vista financeiro-orçamentário,
pois as despesas decorrentes da execução da futura lei serão
cobertas por dotações próprias consignadas no orçamento
vigente, observado o disposto na Lei nQ 4.320 (federal), de
17/3/64.
Ademais, o projeto em tela está de acordo com a legislação

vigente, merecendo prosperar nesta Casa.
Não obstante, julgamos conveniente efetuar alguns
aperfeiçoamentos na proposição, o que fazemos por meio das
Emendas ngs 113 a 115, apresentadas na conclusão deste
parecer.
No que se refere ao "caput" do art. 3, a alteração feita

visa a adaptar sua redação à do art. 156 da Carta mineira.
Os demais aperfeiçoamentos referem-se à forma, como o

acréscimo da palavra 'propor" aos incisos L e LI do art. 18
e a nova redação proposta para o art. 288.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar ng 27/93 com as Emendas ngs 1 a 51, da Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas ns 52 a 112, da
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas ns 113
a 115, desta Comissão.

EMENDA NQ 113
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Dê-se ao "caput" do art. Sg a seguinte redação:
"Art. 3g - O Ministério Público elaborará sua proposta
orçamentária, observados os limites estipulados
conjuntamente pelos Poderes Legislativo e Judiciário e
incluídos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhando-a
ao Poder Executivo, que a submeterá ao Poder Legislativo."-

EMENDA NQ 114
Dê-se aos incisos L e LI do art. 18 a seguinte redação:
"Art. 18 - ............................
L - propor alteração na dotação orçamentária do Ministério

Público dos recursos dos elementos semelhantes, de um para o
outro, dentro das consignações respectivas, de acordo com as
necessidades do serviço e as normas legais vigentes;
LI - propor a abertura de crédito, na forma da legislação

pertinente;".
EMENDA NQ 115

Dê-se ao art. 288 a seguinte redação:
"Art. 288 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei

complementar correrão à conta das dotações próprias
consignadas no orçamento vigente.".
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Agostinho Patrus, relator
- Adelmo Carneiro Leão - tbrahlm Jacob - Baldonedo Napoleão
- Roberto Amaral - Clêuber Carneiro.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.691/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

D projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado
Clêuber Carneiro, pretende declarar de utilidade pública a
Federação Municipal das Associações Comunitárias de
Januária - FACOMJAN -, com sede no Município de Januária.
Publicada, foi a proposição encaminhada, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice de ordem jurídica à sua normal tramitação.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no lQ turno, nos termos do art. 104, 1,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A FACOMJAN tem por objetivo congregar as associações da
região de Januária, com o intuito de fortalecer as
conquistas comunitárias, bem como de estimular, ajudar e
apoiar a formação de novas associações
Pelos serviços prestados, a entidade é merecedora do
titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.691/93, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.694193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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 1
De autoria da Deputada Elisa Alves, o projeto de lei em

epigrafe declara de utilidade pública o Banco de Cadeiras de
Rodas do Rotary Club de Araxá, com sede no Município de
Araxá.
Publicado, o projeto foi submetido á apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, o projeto vem a esta Comissão, para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 1, "a11 do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, 'o Banco de Cadeiras de Rodas
do Rotary Club de Âraxà tem por finalidade promover o bem-
estar, a proteção e o ajustamento social dos indivíduos
residentes na microrregião de Araxá que necessitam do uso de
cadeira de rodas.
Para a consecução dos seus objetivos, a entidade se propõe,

ainda, cooperar com as instituições públicas e particulares
no auxilio aos necessitados e levar ao conhecimento do
público em geral o problema dos indivíduos carentes e
usuários de cadeiras de rodas.
Como vemos, o trabalho que vem sendo realizado pelo Banco
de Cadeiras de Rodas do Rotary Club de Araxá é meritório e
justifica, plenamente, a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.694/93, no lg turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994-
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 1.795193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o Projeto de Lei n
1.795/93 visa a declarar de utilidade pública a Ação
Comunitária de Vila Caxias e Vila Santa Rita e seus
respectivos bairros, com sede no Município de Além Paraíba.
Publicado, foi o projeto examinado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, a matéria a
esta Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela é uma sociedade com
personalidade jurídica de direito privado que promove a
defesa dos interesses da população e a participação da
comunidade na solução dos seus problemas. Ademais, mantém
serviços de assistência social ás crianças carentes, com os
objetivos de fomentar o desenvolvimento dos bairros nos
quais atua e alcançar melhor qualidade de vida para sua
população.
Dessa forma, por realizar a entidade um trabalho de grande
alcance social, julgamos oportuna a declaração de sua
utilidade pública.
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Apresentamos, todavia, uma emenda para corrigir o nome da
entidade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.796/93 com a Emenda flQ 1.
EMENDA NQ 1

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

Comunitária de Vila Caxias e Vila Santa Rita e seus
respectivos bairros, com sede no Municipio de Além
Paraiba.".
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.018194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Moradores São Caetano - ASSCA -, com sede no Município de
Bet irn.

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação da matéria e
apresentou a Emenda ng 1, cabe-nos deliberar conclusivamente
sobre o projeto no lg turno.

Fundamentação
A Associação de Moradores São Caetano presta serviços

sociocornunitários aos moradores do Conjunto Habitacional São
Caetano, localizado no Bairro São Caetano, em Betim.
A referida entidade objetiva propiciar a essa comunidade um
maior desenvolvimento, proporcionando a seus moradores
melhores condições de habitação, trabalho e lazer.
Achamos, portanto, justa a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.018/94 no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 12 de julho de 1994-
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 2.039194

Comissão de Saúde e Ação Social
O projeto de lei em apreço, do Deputado Gilmar Machado, tem
por finalidade declarar de utilidade pública o Centro
Evangélico de Reabilitação e Trabalho Orientado - CERTO -,
com sede no Município de Uberlândia.
Publicada, a matéria foi submetida ao exame preliminar da

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, o projeto vem a esta Comissão, para o lg turno de

deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação
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Fundada em 1986, a referida entidade tem por objetivo a
assistência social aos pacientes especiais, dando-lhes
suporte nas áreas religiosa, educativa e recreativa.
Nesse sentido, julgamos oportuna a declaração de sua

utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
2.039/94 na forma proposta, no lg turno.
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.044194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de
lei em tela objetiva declarar de utilidade pública a Creche
Frei Gabriel de Frazzanô, com sede no Município de Uberaba.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade da proposição,
compete-nos deliberar conclusivamente sobre a matéria no lg
turno.

Fundamentação
A Creche Frei Gabriel de Frazzanó tem por finalidade
prestar assistência material, moral e espiritual ás crianças
pobres da comunidade. Para tanto, pode celebrar convênios
com órgãos governamentais ou outras entidades a fim de
alcançar seus objetivos.
Pelo trabalho desenvolvido em prol das crianças carentes, a

entidade merece o reconhecimento de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.044/94 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 12 de julho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.046194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Reinaldo Lima,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Gentio - CDCG -, com sede no
Município de Ponte Nova.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou impedimento à normal tramitação
da matéria, compete-nos deliberar conclusivamente sobre ela,
no 1Q turno.

Fundamentação
A entidade em questão desempenha importante papel em prol

da comunidade, visto que participa de todos os trabalhos que
visam ao desenvolvimento do município. Serve, ainda, como
elo de ligação entre a comunidade e as entidades
governamentais e não governamentais, objetivando melhora do
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bem-estar e das condições de vida dos moradores da
comunidade.
Achamos, então, oportuna a declaração de utilidade pública
da referida instituição. Entretanto, apresentamos uma
emenda, que acrescenta a sigla ao nome da entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.046/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

de Desenvolvimento Comunitário do Gentio - CDCG -, com
sede no Município de Ponte Nova.".
Sala das Comissões. 12 de julho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 150/91

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei
ora analisado pretende declarar de utilidade pública a Casa
da Amizade de Capinópolis com sede no Município de
Capinópol is.
Aprovada a proposição no lg turno, compete a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2o turno, de
acordo com o que prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
A Casa da Amizade de Capinópolis tem por finalidade
Incentivar o companheirismo e a amizade entre as sócias, com
o intuito de q ue estas auxiliem instituições filantrópicas.
Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei no 150/91 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O 2ç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.792193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o projeto de lei
sob análise pretende declarar de utilidade pública a
Comissão Fé e Esperança da Vila Pinho, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lo turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o art.
196, lg, do Regimento Interno, a qual segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
A Comissão Fé e Esperança da Vila Pinho congrega os
participantes da comunidade em torno de ações de interesse



social, como a defesa das aspirações da coletividade diante
dos órgãos competentes, a realização de mutirões, a promoção
de atividades relacionadas com lazer, cultura, saúde e
esporte.
Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Projeto de Lei ng 1-792/93, no 2o turno, na forma do vencido

no lQ turno.
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994.
José Leandro. relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.792/93

Declara de utilidade pública a Comissão Fé e Esperança da
Vila Pinho, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Comissão Fé
e Esperança da Vila Pinho, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.650193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o projeto de lei
analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação Irmão Sol - AIS -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovada a proposição no lg turno, compete a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno.

Fundamentação
A Associação Irmão Sol - AIS - tem por finalidade maior
assistir os menores de rua e os adolescentes,
proporcionando-lhes condições dignas de desenvolvimento pela
assistência nas áreas de saúde, educação e formação
profissional.
Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei no 1.850/93 no 2g turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação ao Vencido no IQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.850/93

Declara de utilidade pública a Associação Irmão Sol - AIS -
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
Irmão Sol - AIS -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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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 1.883/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

0 projeto de lei em tela, da Deputada Maria Elvira,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Santana e Grupo de Vizinhança -
CDCS -, com sede no Município de Carbonita.
Aprovada a matéria no lg turno, com a Emenda ng 1, compete-
nos deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2g turno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

O trabalho realizado pela entidade em apreço é de grande
relevância, uma vez que se desenvolve de várias formas e
procura solucionar os problemas comunitários de diversas
áreas.
Dessa forma, acreditamos que o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Santana e Grupo de Vizinhança - CDCS - merece
ser declarado de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, sonos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.883/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994.
José Leandro, relator.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.883194

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Santana e Grupo de Vizinhança - CDCS -, com sede
no Município de Carbonita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Santana e Grupo de Vizinhança -
CDCS -, com sede no Municipio de Carbonita.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 1.890194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Hospital São
Vicente de Paulo, localizado no Município de Tarumirim.
Aprovado o projeto no lg turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno,
conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
Ratificando nosso parecer exarado na primeira fase de
discussão, consideramos da maior relevância declarar de
utilidade pública o Hospital São Vicente de Paulo.
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Inegavelmente, o trabalho prestado pelo hospital em

benefício da saúde e do bem-estar social da população da
região, por si só, justifica a declaração de que trata o
projeto em apreço.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.890/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
N 1.971/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Amara], o projeto de lei
analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação de Ex-Alunos - AEA -, da Universidade Federal de
Viçosa, com sede no Município de Viçosa.
Aprovada a proposição no lg turno, com a Emenda ng 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, compete 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 anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
A Associação de Ex-Alunos - AEA -, da Universidade Federal
de Viçosa, tem por finalidade preservar as tradições e o
espírito daquela unidade de ensino, mantendo os laços que
unem os que lã estudaram, além de contribuir para o
desenvolvimento material e cultural da Universidade de
Viçosa.
Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei no 1.971/94, no 2g turno, na forma do vencido
no 1Q turno.
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994.
José Leandro, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 1.971/94

Declara de utilidade pública a Associação de Ex-Alunos -
AEA -, da Universidade Federal de Viçosa, com sede no
Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Ex-Alunos - AEA -, da Universidade Federal de Viçosa, com
sede no Município de Viçosa.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.981/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Roberto Amaral,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Feminina
Flor da Acácia, com sede no Município de Viçosa.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, vem, agora, a

matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

Fundada em 1979, a Associação Feminina Flor da Acácia
presta relevantes trabalhos à comunidade local, em especial
no atendimento à criança e ao adolescente carente.
Assim, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento desta

Comissão no 1Q turno.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.981/94. no 2g turno.
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.983/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Moradores e Amigos do Bairro Universitário -
AMABU -, com sede no Município de Governador Valadares.
Aprovado o projeto no lg turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2o turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A Associação de Moradores e Amigos do Bairro Universitário
- AMABU - tem por objetivo a prestação de serviços de
natureza beneficente, recreativa e cultural, sem fins
lucrativos, conforme se depreende do seu estatuto.
Assim sendo, é justa a declaração de sua utilidade pública,

que deve ser efetivada pelo Legislativo mineiro.
Conclusão

Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 1.983/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de julho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.007/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

o Projeto de Lei nQ 2.007/94, do Deputado Sebastião
Helvéclo, pretende declarar de utilidade pública a Comissão
de Desenvolvimento da Comunidade de Araxá, do Município de
Rio Preto.
Aprovada a proposição no lQ turno, compete-nos deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.

Fundamentação
A Comissão de Desenvolvimento da Comunidade de Araxá é uma
entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo promover
o desenvolvimento social e econômico da comunidade.
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Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 2.007/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 12 de julho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 846/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 846/92, do Deputado Antônio Fuzatto,
que assegura às entidades que menciona o direito á
utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais
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 arU 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 846/92
Assegura às entidades que menciona o direito á utilização
do espaço físico das unidades de ensino estaduais e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica assegurado às entidades sem fins lucrativos
legalmente constituídas o direito á utilização do espaço
físico das unidades de ensino estaduais, bem como dos
equipamentos nele contidos, para a realização de reuniões,
mostras, exposições, encontros, cursos, debates, seminários
e demais eventos por elas patrocinados.

lQ - O espaço físico a ser cedido pelas unidades de
ensino compreende salas de aula, auditórios, quadras
esportivas, salas de reuniões, pátios e dependências que
comportem o evento a ser realizado.
§ 2g - Fica garantida a cessão do espaço físico de que
trata o parágrafo anterior durante o período das férias
escolares, nos fins de semana, nos feriados e em horários
diversos dos de funcionamento da unidade de ensino, de forma
a não interferir nas atividades escolares regulares e nas
previamente programadas-
Art. 2g - O representante legal da entidade cessionária

será o responsável pelo bom uso do patrimônio da unidade de
ensino, bem como pelos eventuais danos a ele causados
durante o período de sua utilização.
Parágrafo único - Na falta de servidor designado pela
unidade de ensino para a guarda do espaço física cedido,
esta ficará a cargo da entidade cessionária.
Art. 3Q - As despesas de conservação decorrentes da
aplicação do disposto no art. lg desta lei ficarão a cargo
da entidade cessionária, vedada a cobrança de taxa de
utilização pelas unidades de ensino.
Art. 4g - A autorização para a utilização do espaço físico

da unidade de ensino será concedida pela direção da escola,
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observado o disposto no 2Q do art. lQ desta lei, garantido
o recurso ao órgão colegiado escolar contra o indeferimento
da solicitação
Art. s - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 6Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -
tbrahim Jacob -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.293/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.293/93, do Deputado João Marques, que
torna obrigatória a utilização de papel reciclado pelos
órgãos e pelas entidades da administração pública estadual e
dá outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.293193
Torna obrigatória a utilização de papel reciclado pelos

órgãos e pelas entidades da administração pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os órgãos e as entidades da administração pública
direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado ficam
obrigados a utilizar papel reciclado em seu material de
expediente, nos termos desta lei.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se
reciclado o papel reprocessado a partir de, no mínimo, 60%
(sessenta por cento) de papel descartado ou usado.
Art 2g - A quantidade de papel reciclado, em relação ao
total de papel a ser utilizado pelos órgãos e pelas
entidades referidos no artigo anterior, será de, no mínimo:

- 10% (dez por cento), a partir do primeiro ano de
vigência desta lei;

- 20% (vinte por cento), a partir do segundo ano de
vigência desta lei;
III - 30% (trinta por cento), a partir do terceiro ano de

vigência desta lei.
Parágrafo único - Os percentuais mencionados nos incisos

deste artigo deverão ser calculados sobre o total de papel
adquirido no exercido Imediatamente anterior, utilizado em
impressos, expedientes, envelopes, formulários contínuos
para informática, rascunhos, publicações, embalagens e
similares.
Art. 3g - No caso de o mercado fornecedor não dispor de
papel reciclado na quantidade necessária, poderá ser
adquirido papel de composição diferente da estabelecida
nesta lei.
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Art. 4o - Quando o custo de aquisição do papel reciclado
for igual ou superior ao do papel não reciclado, será
permitida a utilização deste.
Art. S - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -

Ibrahim Jacob.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.036194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 2.036/94, do Governador do Estado, que
altera dispositivos das Leis no 11.383, de 4/1/94, e
11.406, de 28/1/94, no que se refere ao Quadro de Pessoal da
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - 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, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 2.036/94
Altera dispositivos da Lei no 11.383, de 4 de janeiro de
1994, e da Lei nQ 11.406, de 28 de janeiro de 1994, no que
se refere ao Quadro de Pessoal da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - O anexo a que se refere o art. lg da Lei n
11.383, de 4 de janeiro de 1994, fica alterado na forma do
Anexo 1 desta lei, transformando-se, entre outros, 17
(dezessete) cargos de Auxiliar Administrativo em Técnico
Administrativo, do mesmo nivel de escolaridade, e
extinguindo-se 2 (dois) cargos de Capelão, com o que o
número total de cargos de provimento efetivo é fixado em
2.698 (dois mil seiscentos e noventa e oito).
Art. 2g - Ficam criados, nó Quadro de Pessoal da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -. 2
(dois) cargos de Assistente Religioso, de provimento em
comissão e de recrutamento amplo-
Art. 3g - O art. 117 da Lei nQ 11.406, de 28 de janeiro de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art 117 - O valor-referência para cálculo da GIEFS é a

média respectiva dos valores constantes nas tabelas de
vencimento da FHEMIG e da HEMOMINAS.
Art. 4 - O atual servidor do Quadro de Pessoal da FHEMIG
poderá ser designado para o cumprimento de jornada integral
de trabalho, passando a compor o Quadro Numérico Minimo
Essencial de Assistência.
Parágrafo único - Os vencimentos dos servidores designados
nos termos deste artigo serão os fixados nas tabelas
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constantes nos Anexos II, III e IV desta lei, conforme a sua
área de atuação.
Art. Sg - O atual vencimento básico das categorias
funcionais do Quadro de Pessoal cia FHEMIG passa a
corresponder à jornada especial de trabalho.
Art. 6Q - Na designação de que trata o art. 4Q, deverá ser

observado o seguinte
- a comprovação da necessidade do serviço, de acordo com

o Quadro Numérico Mínimo Essencial de Assistência definido
para cada unidade e para cada área de atuação do servidor;
II - a opção do servidor;
III - o histórico funcional e a qualidade de trabalho do

servidor, avaliada pela chefia imediata, segundo o critério
previsto no inciso II do art. 112 da Lei ng 11.406, de 28 de
janeiro de 1994.
Parágrafo único - A FHEMIG poderá determinar diligências,
na hipótese de o servidor não estar cumprindo as normas
relativas á jornada integral de trabalho.
Art. 7Q - A designação para a jornada integral de trabalho
deverá observar, nos 3 (três) primeiros meses da sua
implantação, os seguintes limites em relação ao total de
cada categoria funcional

- até 30% (trinta por cento), no mês de abril de 1994;
II - até 40% (quarenta por cento), no mês de maio de 1994;
1H - até 50% (cinqüenta por cento), no mês de junho de

1994.

Parágrafo único - As unidades hospitalares terão Prioridade
para a inclusão no cronograma de que trata este artigo.
Art. 8Q - A jornada de trabalho integral será estendida,

gradativamente, a todos os servidores da FHEMIG até 31 de
dezembro de 1994, observado o que dispuser o regulamento
aprovado em decreto.
Art. 9Q - O servidor que, a partir da vigência desta lei,
vier a ocupar cargo de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal da FNEMIG ficará sujeito à jornada de trabalho
integral.

Art. 10 - O Quadro Numérico Mínimo Essencial de
Assistência, nos termos do art. 7Q desta lei, a duração das
jornadas de trabalho integral e especial, os critérios para
a designação, bem como o quahtitativo de servidores a serem
designados nos meses subseqüentes a junho serão definidos no
regulamento, ouvida, previamente, a comissão Estadual de
Política de Pessoal - CEP.
Art. 11 - Fica o Secretário de Estado da Saúde autorizado
a estabelecer, mediante resolução, critérios para o
cumprimento da jornada de trabalho, por meio do atendimento
de tarefas básicas.
Art. 12 -Nos valores de vencimento básico constantes nas
tabelas dos Anexos II, III e IV desta lei, está incorporada
a parcela correspondente à vantagem pessoal temporária a que
se refere o inciso 1 do art. 12 da Lei ng 11. 091, de 4 de
maio de 1993.
Parágrafo único - Fica extinta, para os servidores da

FHEMIG, a parcela a que se refere o "caput" deste artigo.
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Art. 13 - 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 níveis da Tabela
de Vencimento segundo os critérios a serem definidos em
regulamento aprovado pela Comissão Estadual de Política de

Pessoal
Art. 14 - Até a conclusão do processo de provimento dos

cargos criados pela Lei ng 11.383, de 4 de janeiro de 1994,
fica a FNEMIG autorizada a recrutar pessoal mediante
contratação administrativa por período não superior a 120
(cento e vinte) dias contados a partir de lg de abril de
1994, observada a parte final do hcaput do art. 2Q da

referida lei.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olívia. Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
- Os anexos mencionados foram publicados na edição do

"Diário do Legislativo do dia 14/7/94.)
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Belo Horizonte, sexta-feira, 15 de julho de 1994

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 999/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 999/92, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao
favorecimento da realização de transplantes, 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, f iQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 999/92
Dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao favorecimento

da realização de transplantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O Estado desenvolverá ações que favoreçam a
realização de transplantes, nos termos da legislação
vigente, mediante:

- o incentivo à doação;
II - a criação de condições materiais que facilitem a

remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas;
III - a criação de condições para o aprimoramento dos

profissionais da área.
Art. 2 - Para atender ao disposto no artigo anterior, o
Estado deverá:

- realizar campanhas periódicas de esclarecimento sobre a
necessidade da doação e sobre os procedimentos necessários
para a sua realização;
II - conceder estimulo às pessoas de idade inferior a 65

(sessenta e cinco) anos e dotadas de capacidade civil plena,
residentes no Estado, que manifestarem intenção de doar
"post-mortem" órgãos para transplantes;
III - manter um cadastro estadual de doadores atualizado e

franqueado aos interessados;
IV - manter um cadastro estadual atualizado de pessoas que

necessitam de transplante;
V - garantir o fornecimento de atestado de óbito do doador,
a ser expedido pela autoridade competente, quando
solicitada, no local em q ue se realizar a remoção do órgão,
do tecido ou da substância humana;
VI - criar programas de treinamento e desenvolvimento dos
recursos humanos envolvidos na realização de transplantes;
VII - incentivar a realização de congressos, debates,
mesas-redondas e outras atividades relativas a transplantes,
promovidas por entidades cientificas.
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Art. 3Q - 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. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -

Ibrahim Jacob. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Np 1.051/92
Comissão de Redação

De autoria do Deputado Milton Salles, o Projeto de Lei n
1.051/92, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
de Conceição dos Ouros o imóvel que menciona, 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, f 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 1.051192
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição

dos Ouros o imóvel que menciona -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Conceição dos Ouros o imóvel rural de
12.100,00m2 (doze mil e cem metros quadrados) de área,
situado no lugar denominado "Chácara", nesse município, cuja
linha divisória começa na porteira do corredor, com 9,00m
(nove metros) de largura, que confronta com imóvel de
Josefina Calderaro Peluso e José Ribeiro Castro de Carvalho,
• segue pelo mesmo corredor, numa extensão de 190,00m (cento
• noventa metros) de comprimento, até a divisa com o imóvel
do doador; segue pela direita, numa extensão de 115,44m
(cento e quinze metros e quarenta e quatro centímetros),
dividindo com o imóvel de José Ribeiro de Carvalho até o
canto do imóvel de Josefina Calderaro Peluso, com o qual
segue dividindo, numa extensão de GO,OOm (noventa metros),
até outro canto do mesmo imóvel, com que segue dividindo,
numa extensão de 115,44m (cento e quinze metros e quarenta e
quatro centímetros), até outro canto do referido imóvel, com
que continua dividindo por mais 90,00m (noventa metros) até
o canto do corredor, de onde segue até a porteira em que
iniciou a linha divisória, conforme registrado às fls. 194 a
197 do livro no 65 do Cartório de Paz e Notas do Município
de Conceição dos Ouros
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcel los, relator -
Ibrahim Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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Ng 1.363/93
Comissão de Redação

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o Projeto de Lei flQ
1.363/93, que dispõe sobre a criação de área de preservação
permanente na bacia hidrográfica do rio Uberabinha 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, i i, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.363/93
Dispõe sobre a criação de área de preservação permanente na
bacia hidrográfica do rio Uberabinha e dá outras
providências.
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 estão definidos no art. 7Q do Decreto ng
33.944, de 18 de setembro de 1992, que regulamenta a Lei ng
10.561, de 27 de dezembro de 1991, incluindo-se ainda todo o
campo hidromôrfico, 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 palsagistica, formada

pelos "covoals' 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 de degradação

ambiental, de drenagem, de aterro, de obstrução de canais e
de outras que descaracterizem os ecossistemas da bacia, de
forma a resguardar 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 - Fica 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 referidos nos
incisos do artigo anterior;
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LII - instalar unidades industriais de terraplanagem, de

aterro e demais obras de construção civil;
Lv - pescar com utilização de instrumentos de emalhar, tais

como redes, tarrafas ou assemelhados.
Art. 4Q - Compete ao Conselho Estadual de Politica

Ambiental - COPAM -, em conjunto com a Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM - e em articulação com as Prefeituras
Municipais de Uberlândia e de Uberaba, definir as condições
de manejo, fiscalização, supervisão e administração da APP
do rio Uberabinha.
Art. 5g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias.
Art. 6 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 7g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo vasconcellos. relator •-
Ibrahim Jacob.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.995194

Comissão de Redação
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
1.995/94, que autoriza o Poder Executivo a doar terreno ao
Municipio de Piedade do Rio Grande, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.995/94
Autoriza o Poder Executivo a doar terreno ao Município de
Piedade do Rio Grande
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Municipio de Piedade do Rio Grande o terreno urbano situado
naquele município, na Rua 31 de Março, nQ 165, com área de
2.000m2 (dois mil metros quadrados), havido por doação,
conforme escritura pública transcrita no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Andrelândia
sob o nQ 3.510, no livro B-15, às fls. 156 e 156v.
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo

destina-se à construção de uma quadra poliesportiva.
Art. 2g - Ao ato de lavratura da escritura de doação, que
se fará sem ónus para o Estado, deverão comparecer, como
anuentes. Francisco Martins Silva e Luzia Ribeiro da Fonseca
Silva.
Art. 3Q - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no
Prazo de 3 (três) anos contados da data da assinatura da
escritura, não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. l.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.



312

Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.997194
Comissão de Redação

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
1.997/94, que altera a redação do inciso II do art. lQ da
Lei ng 10.799, de 9/6/92, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.997/94
Altera a redação do inciso II do art. lg da Lei nQ 10.759,
de 9 de junho de 1992.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O inciso II do art lg da Lei nQ 10.759, de 9 de
junho de 1992, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Viçosa e á Fundação Marianense de Educação o
imóvel que menciona, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. l Q - ..............................ii - à Fundação Marlanense de Educação a área de 25ha
(vinte e cinco hectares), aproximadamente, para a
implantação e o desenvolvimento do Projeto Escola Família
Agrícola, com a seguinte descrição: inicia-se a linha
divisória no ponto da cerca próximo á estaca 12 e dai segue
por essa cerca dividindo com terreno de propriedade de
Raimundo da Silva Neto pelas estacas 13, 14 e 18; a estaca
19 está localizada na divisa com terreno de propriedade de
Raimundo da Silva Neto e de Carlos Lener; dai, segue pela
cerca que divide o terreno com o de Carlos Lener pelas
estacas 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 e 29; a estaca 30 está
localizada na divisa com o terreno de propriedade de Carlos
Lener e de Gaspar Paes Fontes; dai, segue à jusante de um
córrego na divisa com o terreno de Gaspar Paes Fontes e de
Geraldo de Paula Dias pelas estacas 39, 40, 41, 42, 43, 44,
58, 59, 61, 62, 64, 66, 71, 72, 82, 83, 85, 86 e 88; dai, em
linha reta, ligando a estaca 88 ao inicio da presente
descrição, a uma distância de 563m (Quinhentos e sessenta e
três metros), define-se um polígono com área de 25ha (vinte
e cinco hectares), aproximadamente.".
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconce 110$.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.352/93
Comissão de Redação



De autoria do Deputado Jaime Martins, o Projeto de Lei ng
1.352/93, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Perdigão terreno urbano para os fins que
menciona, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 1.352/93
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Perdigão
terreno urbano para os fins que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Perdigão o terreno situado naquele município,
na Av. Divinópolis, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com
área total de 10.000,00m2 (dez mil metros quadrados),
confrontando, pela frente, numa extensão de 105,00m (cento e
cinco metros), com a referida via pública; pela esquerda,
numa extensão de 96,16m (noventa e seis metros e dezesseis
centímetros), com a Rua Padre Antõnio; pela direita, numa
extensão de 35,80m ( trinta e cinco metros e oitenta
centímetros), com imóvel de propriedade de José Joaquim
Zinho e, numa extensão de 60,36m (sessenta metros e trinta e
seis centímetros), com imóvel de propriedade de Antônio
Eustáquio dos Santos; e, pelo fundo, numa extensão de
105,00m (cento e cinco metros), com terreno de propriedade
da Prefeitura Municipal de Perdigão, conforme registro ng
6.936, a fls. 177 do livro ng 2-T de registro geral do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Santo Antônio
do Monte.
Parágrafo único - O terreno a que se refere este artigo
destina-se à construção de casas populares, de posto de
saúde e de área de lazer.
Art. 2g - O terreno de que trata o artigo anterior
reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três)
anos a contar da data da publicação desta lei, não lhe for
dada a destinação prevista no parágrafo único do art. lg.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -
Ibrahim Jacob.
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Belo Horizonte, sábado, 16 de julho de 1994

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.061194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório -

0 projeto de lei em tela, do Deputado Ronaldo Vasconcel los,
pretende seja declarada de utilidade pública a Casa da
Amizade das Senhoras dos Rotarianos, com sede no Município
de Ponte Nova.
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 deliberação conclusiva.

Fundamentação
A entidade em questão é uma sociedade com personalidade
jurídica, sem fins lucrativos, a qual tem por objetivo
prestar assistência social e educativa à comunidade. Para
tanto, ajuda a solucionar problemas de pessoas carentes.
Dessa forma, pelo fato de a referida entidade realizar um
trabalho de grande alcance social, julgamos oportuna a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.061/94 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de julho de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.391/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Wanderley Ávila,
pretende declarar de utilidade pública a Fundação Espirita
Irmão Glácus, com sede no Município de Contagem.
Aprovada a proposição no lg turno, compete a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno.
Fundamentação

A referida Fundação tem por finalidade prestar assistência
médico-odontológica e educacional a pessoas necessitadas.
Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Isso posto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.391/93 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de julho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O 2q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.527/93

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
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A proposição em exame, do Deputado Roberto Amaral, propõe
alterar a denominação da Escola Estadual Capim Branco,
localizada no Município de São Francisco, para Escola
Estadual Clemência Rodrigues de Jesus.
Aprovada a matéria no 1Q turno, sem emendas, cabe a esta

Comissão deliberar conclusivamente sobre ela no 2o turno, em
cumprimento ao disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
Ratificamos o parecer para o do lQ turno, que considerou

justa e oportuna a atribuição do nome de demência Rodrigues
de Jesus à referida Escola Estadual, no Povoado de Mocambo,
no Município de São Francisco, por se tratar de pessoa que
atuou, durante grande parte da vida, em benefício de seus
conterrâneos. A ação social desenvolvida pela homenageada é
por todos reconhecida, o que confirma o mérito da proposição
em tela.

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

1.527/93 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 11 de julho de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.665193

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em exame, do Deputado Milton Salles, tem por
objetivo alterar a denominação da Escola Estadual
Tiradentes, do Município de Córrego do Bom Jesus, para
Escola Estadual Prefeito Luiz Chiaradia Canjani.
Aprovada a matéria no lQ turno, sem emendas, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela no 2Q turno,

nos termos do Regimento Interno.
Fundamentação

Ratificamos a opinião exarada por esta Comissão, favorável
à aprovação do projeto em causa, quando este foi por nós
apreciado no lQ turno.
Com efeito, o nome do ex-Prefeito Luiz Chiaradia Canjani
merece ser lembrado pela comunidade, em virtude de sua
intensa atividade em prol da educação naquele município.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei ng 1.665/93 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, li de julho de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.970194

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

O projeto de lei em apreciação, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, propõe seja declarada de utilidade pública a
Associação Comunitária do Bairro Alto Caiçara (União e
Trabalho), com sede no Município de Belo Horizonte.



316

Aprovada a matéria no lQ turno, sem emendas, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre ela no 2Q turno, em
cumprimento ás disposições regimentais.

Fundamentação
A referida entidade, sem fins lucrativos, tem por objetivo
promover a comunidade em que se insere. Para tanto,
representa ativamente os moradores do bairro em suas
legitimas reivindicações pela melhoria da qualidade de vida.
Pelo trabalho que vem desenvolvendo, merece a referida

Associação ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.970/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de julho de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Nç 1.325193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.325/93, do Deputado Mauri Torres,
que regulamenta o 3o do art. 222 da Constituição do
Estado, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no l
turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.325193
Regulamenta o 3g do art. 222 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. lg - O Estado, com vistas a promover a prevenção do

uso indevido de drogas, substâncias entorpecentes e afins,
definidas nos termos da legislação pertinente, deverá:

- divulgar, pelos meios de comunicação, medidas e formas
de prevenção, bem como informações e esclarecimentos sobre
os efeitos e as conseqüências do uso indevido de drogas;
II - desenvolver, em conjunto com os diversos segmentos da

sociedade, projetos de prevehção que envolvam atividades
culturais, recreativas e esportivas, das quais participem a
escola e a família.
Parágrafo único - A divulgação de que trata o inciso 1
poderá ser feita por pessoas físicas ou jurídicas de
direito público ou privado, devidamente autorizadas pelo
Conselho Estadual de Entorpecentes, mediante a realização
de cursos, palestras, conferências, simpósios e seminários.
Art. 2g - O Poder Executivo recomendará ao órgão
competente a aplicação do disposto no parágrafo único do
art. Sg da Lei ng 6.368 (federal), de 21 de outubro de
1976, regulamentado pelo art. 4g do Decreto nQ 78.992, de
21 de dezembro de 1976.
Art. 3Q - O Estado manterá, por intermédio de sua rede de
serviços de saúde, programas específicos de tratamento de
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crianças e adolescentes dependentes de drogas, substâncias
entorpecentes e afins.
Parágrafo único - O tratamento a que se refere este artigo

será ministrado em regime ambulatorial ou de internação
hospitalar, conforme o quadro clinico e a natureza das
manifestações psicopatolõglcas do dependente, e contará com
a assistência dos serviços médico e social competentes, nos
termos da legislação em vigor.
Art. 4g - O Estado poderá criar, auxiliar ou manter
comunidades-fazendas voltadas para a recuperação de
dependentes.
Art. sg - O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. fio - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -

Ibrahim Jacob.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.017/94
Comissão de Redação

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
2.017/94, que dispõe sobre a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - e dá outras
providências, foi aprovado em turno único com as Emendas ngs
1 a 4, 6, 8, 9, 11 a 15, 17 a 25 e com as subemendas que
receberam o ng 1 às Emendas nQs 5. 7 e 14.
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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.017194
Dispõe sobre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de

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

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. lg - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMIG -, entidade com personalidade
jurídica de direito público, dotada de autonomia
administrativa e financeira, com sede e domicílio na Capital
do Estado, vincula-se à Secretaria de Estado de Ciência.
Tecnologia e Meio Ambiente.
Parágrafo único - As expressões Fundação e FAPEMIG

equivalem-se nesta lei para identificar a entidade de que
trata este artigo.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 2g - A Fundação tem como finalidade promover

atividades de fomento, apoio e incentivo à pesquisa
científica e tecnológica no Estado.



318

Art. 3Q - Para cumprir sua finalidade, compete à FAPEMIG:
- custear ou financiar, total ou parcialmente, após

aprovação pela Fundação, projetos de pesquisa científica e
tecnológica de pesquisadores individuais ou de instituições
de direito público ou privado os quais sejam considerados
relevantes para o desenvolvimento cientifico, técnico,
econômico e social do Estado;
II - promover ou participar de iniciativas e programas
voltados para a capacitação de recursos humanos das
instituições que atuam na área de ciência, tecnologia e
ensino superior;
III - promover intercâmbio com pesquisadores brasileiros e

estrangeiros, por meio da concessão de auxílios, com vistas
à capacitação e ao desenvolvimento cientifico e tecnológico
no Estado;
IV - apoiar a realização de eventos técnico-científicos no

Estado, organizados por instituições de ensino e pesquisa,
associações ou fundações promotoras de atividades de
pesquisa ou entidades públicas de desenvolvimento
soc i oeconônil co;

V - promover e participar de iniciativas e de programas
voltados para o desenvolvimento cientifico e tecnológico do
Estado, incluindo-se aqueles que visem à transferência dos
resultados de pesquisa para o setor produtivo;
VI - promover estudos sobre a situação geral da pesquisa

cientifica e tecnológica, visando à identificação dos campos
para os quais deve ser, prioritariamente, dirigida a atuação
da FAPEMIG;
VII - fomentar a difusão dos resultados de pesquisa;
VIII - fiscalizar a aplicação dos auxílios que conceder;
IX - 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, visando a compatibilizar a aplicação dos
recursos da Fundação com os objetivos e as necessidades da
política estadual para o setor

Capitulo III
Do Patrimônio e da Receita

Art. 4g - O patrimônio da Fundação é constituído de:
- doação, legado e auxilio recebido de pessoa física ou

jurídica, nacional, estrangeira ou Internacional;
II - bens e direitos atuais ou que venha a adquirir;
III - bens de herança jacente declarados vacantes.
Parágrafo único - Os bens e os direitos da Fundação serão

utilizados e aplicados exclusivamente na consecução dos seus
objetivos.
Art. Sg - Constituem receitas da Fundação:

- dotações e recursos distribuídos pelo Estado nos termos
do "caput" do art. 212 da Constituição Estadual;
II - auxilio e subvenção de órgão ou entidade pública ou

privada, nacional, estrangeira ou internacional;
III - receita advinda da aplicação e da gestão de seus bens

patrimoniais e de qualquer fundo instituído por lei;
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IV - doação, legado, benefício, contribuição ou subvenção
de pessoa física ou jurídica, nacional, estrangeira ou
internacional
V - saldo de exercício anterior;
VI - renda resultante da prestação de serviços na sua área

de atuação;
VII - participação em direitos de propriedade industrial e
intelectual decorrentes de pesquisas apoiadas pela FAPEMIG;
VIII - recursos financeiros provenientes de ressarcimento

de financiamento de projeto de pesquisa;
IX - rendas de qualquer procedência.
Art. 6g - E facultado á FAPEMIG transferir a terceiro,
pessoa física ou jurídica, o uso de equipamentos adquiridos
para sua atividade-fim, mediante concessão, permissão,
cessão ou autorização, nos termos da Constituição do Estado.
Art. 7g - Os equipamentos adquiridos com recursos liberados
pela FAPEMIC são de propriedade da Fundação e retornam à sua
posse quando do término das atividades de pesquisa previstas
nos cronogramas que integram os projetos aprovados.
5 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 valor dos bens
inutilizados por atos decorrentes de dolo ou culpa.

5 2Q - Os equipamentos a que se refere o flcaputü do artigo
poderão ser doados a entidades públicas, vedada a doação a
pessoas físicas.

5 3Q - A doação de que trata o parágrafo anterior se fará
com encargo e com previsão de reversão do bem em caso de
desvio na sua utilização.

Capitulo IV
Da Estrutura Orgânica

Art Sg - A FAPEMIG tem a seguinte estrutura orgânica;
- unidade colegiada; Conselho Curador;

II - unidade de direção superior; Presidência;
III - unidades administrativas:

a) Assessoria de Planejamento e Cooperação Técnica;

b) Assessoria Jurídica;
c) Diretoria Científica;
c.l) Câmaras de Assessoramento;
c2) Superintendência de Operações Técnicas;
c.2.1) Divisão de Estudos e Análise de Projetos;
c.2.2) Divisão de Acompanhamento e Avaliação de Projetos;
c.23) Divisão de Informações Técnicas;
c.2.4) Secretaria dos Órgãos Colegiados;
d) Diretoria de Administração e Finanças;
d-1) Superintendência de Operações Financeiras;
d.l.l) Divisão de Administração Financeira;
d.1.2) Divisão de Processamento Contábil;
d.1-3) Divisão de Controle Operacional;
d.2) Divisão de Recursos Humanos;
d3) Divisão de Material. Patrimônio e Serviços.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas no inciso III, alíneas "a" a "d,
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deste artigo serão fixadas no estatuto da Fundação, aprovado
em decreto.

Seção 1
Do Conselho Curador

Art. g - Ao Conselho Curador da FAPEMIG compete:
- definir a política geral da Fundação, tendo em vista

seus objetivos;
II - deliberar sobre o plano de ação e o orçamento anual da

FAPEMIG, assim como sobre as eventuais modificações destes;
III - julgar, até fevereiro de cada ano, as contas do

exercício anterior;
IV - orientar a política patrimonial e financeira da

Fundação;
V - apreciar e aprovar as indicações dos membros das

Câmaras de Assessoramento, feitas pela Diretoria Cientifica;
VI - elaborar a lista tripl ice a ser enviada ao Governador
do Estado, para designação do Presidente e do Diretor
Científico;
VII - apreciar, em última instância, recursos interpostos
contra decisões da Presidência, da Diretoria Científica e da
Diretoria de Administração e Finanças, bem como os pareceres
das Câmaras de Assessoramento.
Art. 10 - O Conselho Curador da FAPEMIG tem a seguinte
composição:
1 - 4 (quatro) membros escolhidos entre pessoas de ilibada
reputação, sendo 2 (dois) do meio empresarial e 2 (dois) de
grande experiência e saber cientifico e tecnológico,
reconhecidos no Estado;
II - 4 (quatro) membros escolhidos entre os indicados em
listas tríplices organizadas pelos institutos de pesquisa e
pelas instituições de ensino superior com sede no Estado
vinculadas ao Governo Federal, juntamente com outras
universidades em funcionamento no Estado;
III - 4 (quatro) membros escolhidos entre os indicados em
listas tríplices organizadas pelas entidades de pesquisa e
Instituições de ensino superior vinculadas ao Governo
Estadual, em conjunto com as universidades estaduais.

lg - O Conselho Curador será presidido por um de seus
membros.
# 2o - Os membros do Conselho Curador serão designados pelo

Governador do Estado.
Art. 11 - D mandato dos membros do Conselho Curador será de
4 (quatro) anos, renovável por igual período, sendo
obrigatória a substituição anual de, no mínimo, 1/4 (um
quarto) de seus membros.

l Q - O mandato do Presidente será de 2 (dois) anos.
2o - O membro mais idoso do Conselho Curador substituirá

o Presidente nos seus impedimentos legais ou eventuais.
Art. 12 - O Conselho Curador se reunirá, ordinariamente,
pelo menos 2 (duas) vezes por ano e, extraordinariamente,
mediante convocação do seu Presidente ou por solicitação de,
pelo menos, 1/3 (um terço) de seus membros.
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Parágrafo único - O Presidente da Fundação e os Diretores
poderão ser convocados para participar das reuniões do
Conselho Curador, sem direito a voto.
Art. 13 - As disposições relativas ao funcionamento do
Conselho Curador da FAPEMIG serão fixadas em regimento
interno, aprovado por seus membros.

Seção II
Da Direção Superior

Art. 14 - A direção superior da FAPEMIG será constituída
por 1 (um) Presidente e 2 (dois) Diretores.
§ 1g - O Presidente e o Diretor Cientifico serão nomeados

pelo Governador do Estado, escolhidos entre os indicados em
lista tríplice organizada pelo Conselho Curador.
§ 2g - Os mandatos do Presidente e do Diretor Cientifico
serão de 3 (três) anos, permitida a recondução.

3g - Na ausência ou no impedimento do Presidente, este
será substituído pelo Diretor Cientifico.
Art. 15 - Compete ao Presidente da Fundação;
- apresentar ao Conselho Curador o plano de ação e o

orçamento anuais da FAPEMIG;
II - administrar a Fundação, exercer a coordenação de suas
atividades, bem como zelar pelo cumprimento de seus
objetivos básicos;
III - firmar termos de concessão de auxílios, contratos,
convênios, ajustes e outros instrumentos legais com
instituições, públicas ou privadas, relacionadas com os
interesses da Fundação e cientificar ao Conselho Curador a
sua realização;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas estatutárias e as

deliberações do Conselho Curador, bem como a legislação
pertinente às fundações de direito público e as
determinações do poder público relativamente á fiscalização
institucional;
V - orientar e supervisionar as atividades da Assessoria de
Planejamento e Cooperação Técnica e da Assessoria Jurídica;
VI - convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
VII - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, após

aprovação do Conselho Curador, a prestação de contas anual;
VIII - baixar portarias e outros atos, no limite de sua
competência;
IX - representar a Fundação em juizo ou fora dele.
Art. 16 - Compete ao Diretor Cientifico;

- elaborar o plano operativo anual da Fundação;
II - exercer a gestão, o acompanhamento, a supervisão e c

controle das atividades de fomento, apoio e incentivo à
pesquisa e ao desenvolvimento;
III - deliberar sobre os pedidos de concessão de auxílios,

em conformidade com a política geral da Fundação, definida
pelo Conselho Curador;
IV - assessorar o Conselho Curador na seleção de

especialistas para comporem as Câmaras de Assessoramento;
V - orientar e coordenar as Câmaras de Assessoramento;
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VI - supervisionar o acompanhamento e a avaliação das
pesquisas e das demais atividades de fomento, apoio e
incentivo;
VII - substituir o Presidente em suas ausências ou
impedimentos, para todos os fins;
VIII - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas
pela Presidência ou pelo Conselho Curador.
Art. 17 - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro:
1 - acompanhar e controlar, quanto aos aspectos

administrativo-financeiros, os projetos, os convênios, os
contratos e os termos de outorga firmados pela FAPEMIG;
II - exercer a gestão, o acompanhamento, a supervisão e o

controle das atividades relativas aos recursos humanos,
financeiros e materiais da Fundação;
III - cumprir e fazer cumprir, no âmbito da FAPEMIG, as

disposições legais, estatutárias e regulamentares;
IV - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas

pela Presidência ou pelo Conselho Curador.
Seção III

Das Câmaras de Assessoramento
Art. 18 - Compete às Câmaras de Assessoramento:
- analisar, quanto ao mérito cientifico e técnico,

pedidos de fomento, apoio e incentivo recebidos pela
FAPEMIG, submetendo seus pareceres á Diretoria Científica;
II - avaliar a execução, quanto aos aspectos técnico-

científicos, dos projetos que tenham recebido apoio
financeiro da FAPEMIO;
III - sugerir e propor medidas que auxiliem a Fundação no

cumprimento de seus programas e finalidades;
IV - exercer outras tarefas correlatas que sejam

solicitadas pelo Conselho Curador ou pela Diretoria
Científica.
Art. 19 - As Câmaras de Assessoramento serão organizadas

por áreas de conhecimento, definidas pelo Conselho Curador,
com delimitação de competência fixada no estatuto da
FAPEMI G.

l Q - As Câmaras de que trata este artigo serão compostas
por pesquisadores e profissionais de reconhecida experiência
e conhecimento.

§ 2 - Os membros das Câmaras de Assessoramento terão
mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.

- Os membros das Câmaras farão jus a uma remuneração.
a titulo de pró-labore, cujo valor será fixado em decreto
pelo Governador,

- O Diretor Cientifico da Fundação será o coordenador
das Câmaras de Assessoramento.

Capitulo V
Do Regime Econômico e Financeiro

Art. 20 - O exercicio financeiro da Fundação coincidirá com
o ano civil.
Art. 21 - O orçamento da Fundação é uno e anual e

compreende as receitas e as despesas dispostas por programa.
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 1
Parágrafo único - As despesas de administração não poderão

ultrapassar o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
orçamento anual da Fundação.
Art. 22 - Os projetos e as demais atividades de fomento,
apoio e incentivo que excedam a um exercício financeiro
terão consignadas dotações orçamentárias necessárias ao seu
prosseguimento nos exercícios subseqüentes, de acordo com os
respectivos cronogramas.
Art. 23 - A Fundação submeterá, anualmente, ao Tribunal de
Contas do Estado os balanços e os demais demonstrativos de
suas atividades.

Capítulo Vi
Do Pessoal

Art. 24 - O regime jurídico dos servidores da FAPEMIG é o
estatutário, previsto no Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Estado e na legislação complementar.
Parágrafo único - Aplica-se aos servidores da FAPEMIG o

disposto na Lei ng 10.324, de 20 de dezembro de 1990.
Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 25 - O Anexo 1 da Lei ng 10.623. de 16 de janeiro de
1992, passa a vigorar na forma do Anexo 1 desta lei.
Parágrafo único - Os cargos de que trata este artigo são de
recrutamento amplo, providos por ato do Governador do
Estado, observado o disposto no parágrafo único do art. 23
da Constituição do Estado, ressalvados os cargos a que se
refere o art. 14 desta lei.
Art. 26 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento

em Comissão da Fundação, os cargos constantes no Anexo II
desta lei, destinados ao atendimento da estrutura
intermediária da FAPEMIG.
§ lg - Os vencimentos dos cargos criados neste artigo

correspondem à soma do vencimento básico e das gratificações
inerentes aos cargos de símbolo 5-01 da sistemática da
administração direta do Poder Executivo, multiplicada pelos
fatores de ajustamento fixados no Anexo II desta lei.
s 2Q - O ocupante de cargo de provimento em comissão poderá

optar pela remuneração do cargo comissionado ou pelo
vencimento do cargo efetivo ou da função pública acrescido
de 20% (vinte por cento) do valor do vencimento do cargo em
comissão.
Art. 27 - Ficam acrescidos, no quadro a que se refere o
Anexo II da Lei ng 10324, 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.

Capitulo VIII
Disposições Finais e Transitórias e Outras Disposições

ArU 28 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei,
relativas á FAPEMIG, correrão por conta de dotação
orçamentária própria da Fundação.
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Art. 29 - Ficam mantidas as nomeações dos atuais membros do
Conselho Curador, bem corno os prazos de seus respectivos
mandatos.
Art. 30 - No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de
publicação desta lei, o Poder Executivo aprovará, em
decreto, o estatuto da FAPEMIG.
Art. 31 - Fica acrescido, no quadro a que se refere o Anexo
II da Lei ng 10.936, de 25 de novembro de 1992, alterado
pelo Anexo V da Lei ng 11.179, de 10 de agosto de 1993, 1
(um) cargo de Assessor, código FCS-CO-06, de recrutamento
amplo.
Art. 32 - Ficam extintos, no Quadro Especifico de
Provimento Efetivo de que trata o Anexo r do Decreto ng
16.409, de 10 de julho de 1974, 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 Serviços, código ME-
02, símbolo QP-9, e 148 (cento e quarenta e oito) cargos de
Serviçal, código NE-07, símbolo QP-8, pertencentes ao Quadro
Setorial de Lotação de Pessoal Civil da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais ng XXIX, constituído pelo Decreto n
21.569, de 16 de setembro de 1981.
Art. 33 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento

em Comissão de que trata o Anexo 1 do Decreto nQ 16.409, de
10 de julho de 1974, 3 (três) cargos de Assessor Ir, código
MG-12, símbolo 5-03; 10 (dez) cargos de Assessor r, código
AS-01, símbolo QP32; 10 (dez) cargos de Assessor Técnico,
código MG-18, símbolo 503; 6 (seis) cargos de Assistente
Administrativo, código EX-06, símbolo QP27; 20 (vinte)
cargos de Assistente Auxiliar, código EX-07, símbolo QP-22,
e 20 (vinte) cargos de Secretário Executivo, código Ex-e,
símbolo QP-22, destinados ao Quadro Setorial de Lotação de
Pessoal Civil da Policia Militar do Estado de Minas Gerais
ng XXIX, constituído pelo Decreto ng 21.569, de 16 de
setembro de 1981.
Art. 34 - Fica criada, na estrutura orgânica da Secretaria

de Estado da Saúde, de que 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 às unidades do Estado que integram o
Sistema único de Saúde - SUS.

 

l Q - Fica transferido para a Superintendência de
Desenvolvimento Organizacional o Centro de Modernização
Administrativa da Superintendência de Planejamento e
Coordenação.

2g - Fica criado, na estrutura orgânica da
Superintendência de Desenvolvimento Organizacional, o Centro
de Orientação Normativa do Sistema único de Saúde.
f 3Q - A competência e a descrição das unidades criadas

neste artigo serão estabelecidas em decreto.
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Art. 35 - O cargo de Diretor II, símbolo 5-02, código MG-05
SA204, de recrutamento amplo, do Quadro Específico de
Provimento em Comissão da Secretaria de Estado da Saúde, é
de provimento exclusivo do Diretor da Superintendência de
Desenvolvimento Organizacional-
Art. 36 - Ficam transformados 2 (dois) cargos de Assessor
II, símbolo 5-03, códigos MG-12 SA593 e 54594, de
recrutamento amplo, do Quadro Especifico de Provimento em
Comissão da Secretaria de Estado da Saúde, em 2 (dois)
cargos de Diretor 1, símbolo 5-03, código M-06, a serem
providos pelos titulares dos centros que compõem a estrutura

orgânica da Superintendência de Desenvolvimento

Organizacional.
Art. 37 - Fica revogado o art. 10 da Lei ng 11.452, de 22

de abril de 1994.
Art. 38 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a
receber títulos da dívida agrária em pagamento de débito de
responsabilidade das empresas Charonel Agropecuária S.A.
(incorporadora de Resa Pirapora S.A. Indústria e Comércio de
Madeira) e Reflorestadora Sacramento Resa Lida., proveniente
de cessão de créditos ao Estado de Minas Gerais, efetuada
pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. e em
execução pela Fazenda Pública Estadual, mediante transação
nos autos.

lg - Os títulos mencionados no "caput'. em número de
51-232 (sessenta e um mil duzentos e trinta e dois), são da
série F, numerados de 079.887 a 079904, inclusive, emitidos
em 29 de novembro de 1991 pelo Ministério da Agricultura e
Reforma Agrária/Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA -, para a aquisição dos imóveis rurais
denominados Mamoneiras e Saco do Rio Preto, de propriedade
de uma das devedoras.

- Para os efeitos deste artigo, a Fazenda Pública
Estadual dará quitação total do débito após o recebimento
dos referidos títulos e o pagamento das despesas judiciais
pelas empresas executadas.
Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.

- Os anexos mencionados foram publicados no "Diário do
Legislativo' do dia 16/7/94.)
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - tbrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcel los.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 2.028/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 2M28/94, do Governador do Estado, que
estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de

Minas Gerais para o exercício de 1995, foi aprovado em
turno único, com as Emendas nQs 1 e 15 a 19 e com as
subemendas que receberam o no 1 ás Emendas ns 6 e 14.
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Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.028/94
Estabelece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas
Gerais para o exercício de 1995.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo 1
Disposição Preliminar

Art. lg - Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto
no art. 155 da Constituição do Estado, as diretrizes
orçamentárias para o exercício financeiro de 1995.
compreendendo:

- as diretrizes gerais para a elaboração orçamentária;
II - as diretrizes gerais para o orçamento;
III - as propostas relativas ao servidor público;
IV - as diretrizes e as metas para os Poderes, para o

Ministério Público e para o Tribunal de Contas do Estado;
V - as disposições sobre alterações da legislação
tributária e tributário-administrativa;
VI - a política de aplicação das agências financeiras

oficiais;

VII - as disposições sobre a administração da divida e as
operações de crédito;
VIII - disposições finais.

Capitulo II
Das Diretrizes Gerais para a Elaboração Orçamentária

Art 2Q - A lei orçamentária para o exercício de 1995,
compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será
elaborada conforme as diretrizes e metas estabelecidas no
Plano Plurianual de Ação Governamental, aprovado pela Lei n
10.578, de 30 de dezembro de 1991, e revisto pela Lei ng
10.927. de 20 de novembro de 1992, e nesta lei, observadas
as normas da Lei nQ 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3Q - Os valores das receitas e das despesas contidos
na lei orçamentária anual e nós quadros q ue a integram serão
expressos segundo preços correntes em 1995, observado o
disposto no art. 7g desta lei.
Art. 4g - A mensagem que encaminhar o projeto de lei

orçamentária explicitará:
- as hipóteses inflacionárias previstas para os períodos

de julho a dezembro de 1994 e de janeiro a dezembro de 1996;
II - os critérios utilizados para a estimativa das receitas

do Orçamento Fiscal.
Parágrafo único - As propostas parciais serão elaboradas

segundo preços vigentes em junho de 1994.
Art. SQ - As propostas parciais do Poder Legislativo, do
Poder Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de
Contas e dos órgãos e das entidades do Poder Executivo, para
fins de elaboração do projeto orçamentário, serão enviadas á
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Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral até
o dia 5 de agosto de 1994.
Art. 6o - Ao projeto de lei orçamentária não poderão ser
apresentadas emendas que anulem o valor de dotações
orçamentárias com recursos provenientes de:

- recursos vinculados;
II - contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual a

recursos transferidos ao Estado;
III - recursos destinados a obras não concluídas ou não
iniciadas, das administrações direta e indireta, consignados
no orçamento anterior.
Art. 7g - Os valores da proposta orçamentária deverão ser
corrigidos, quando da sanção da lei orçamentária, pela
diferença entre a variação do Indice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas,
ocorrida entre junho e novembro de 1994, e aquela estimada
para o mesmo periodo, quando da elaboração do projeto de lei
orçamentária.
Art. Sg - O Orçamento Fiscal compreenderá:

- o orçamento da administração direta;
II - os orçamentos das autarquias e fundações públicas;
III - os orçamentos das empresas subvencionadas;
IV - os orçamentos dos fundos estaduais.
Art. 9g - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos

quadros exigidos pela legislação em vigor, os seguintes:
- quadro consolidado dos orçamentos das autarquias e das

fundações públicas;
II - quadro consolidado dos orçamentos das empresas

subvencionadas;
III - quadro consolidado do Orçamento Fiscal, deduzidas as

transferências intragovernamentais e os aportes de capital a
empresas subvencionadas;
IV - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na

manutenção e no desenvolvimento do ensino para fins do
disposto no art. 201 da Constituição do Estado;
V - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em
programas de saúde, para fins do disposto no parágrafo único
do art. 158 da Constituição do Estado;
VI - demonstrativo dos recursos a serem aplicados em amparo
e em fomento á pesquisa, para fins do disposto no art. 212
da Constituição do Estado;
VII - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza
dos investimentos em obras e equipamentos previstos para
1995, a serem realizados pelas secretarias de Estado,
fundações, autarquias e empresas públicas, com especificação
por município, exceto para o Poder Judiciário, que o fará
por região do Estado;
VIII - demonstrativo do serviço da divida para 1995,
identificada a natureza da divida e, separadamente, o
principal e os acessórios;
IX - demonstrativo das obras que serão realizadas com
contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual,
especificando-se os recursos;
X - quadro consolidado dos orçamentos dos fundos estaduais.
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Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso V,
consideram-se recursos para programas de saúde os
correspondentes ás dotações orçamentárias consignadas aos
órgãos e ás entidades do Sistema linico de Saúde.
Art. 10 - O projeto de lei orçamentária será acompanhado de

demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e
despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões,
subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e
crediticia.
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no
projeto de lei orçamentária os fundos estaduais cujos
projetos de lei estejam em tramitação na Assembléia
Legislativa até o dia 31 de agosto de 1994-

Capítulo III
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento

Seção 1
Das Diretrizes Gerais

Art. 12 - Na programação de investimentos em obras das
administrações públicas direta e indireta será observado o
seguinte:

- projetos já iniciados ou incluídos no orçamento
anterior terão prioridade sobre novos projetos;
ii - não poderão ser programados novos projetos:
a) que não tenham viabilidade técnica, econômica e
financeira:
b) à custa de anulação de dotações destinadas a projetos já
Iniciados, em execução ou paralisados.
Art. 13 - Não poderá ser destinada subvenção econômica a
empresas que programarem cobertura de despesas de
investimento com recursos próprios, quando o respectivo
custeio for de responsabilidade, no todo ou em parte, do
Tesouro Estadual
# lg - Ficam excetuados os recursos provenientes de

convênios cujo objeto especifico seja a cobertura de despesa
de investimento.
§ 2g - O disposto neste artigo não se aplica a situações
excepcionais, devidamente justificadas pela entidade
interessada, com parecer favorável da Junta de Programação
Orçamentária e Financeira e com aprovação do Governador do
Estado.
Art. 14 - Os convênios celebrados por órgãos e entidades da
administração pública estadual do Poder Executivo que
exigirem contrapartida financeira ou garantia do Tesouro
Estadual superiores aos limites orçamentários do projeto-
atividade ou ultrapassarem a quota financeira do trimestre
correspondente deverão ter prévia aprovação da Junta de
Programação Orçamentária e Financeira.
Art. 15 - É obrigatória a consignação de recursos para
compor a contrapartida de empréstimos externos contratados
junto a organismos internacionais e para o pagamento de
sinal, amortização, juros e outros encargos, observados os
cronogramas financeiros das respectivas operações.
Art. 15 - Serão consignados recursos para atender às
propostas priorizadas e as apresentadas pelos Prefeitos nas
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audiências públicas regionais promovidas pela Assembléia
Legislativa no exercício de 1994, observadas as disposições
desta lei e do Plano Plurianual de Ação Governamental em
vigor.

Seção II
Das Diretrizes para o Orçamento Fiscal

Art. 17 - As despesas de custeio dos órgãos e das entidades
que integram o Orçamento Fiscal, realizadas à conta de
recursos do Tesouro Estadual, não poderão ter aumento
superior, em termos reais, à estimativa de gasto para 1994,
tendo como referência a realização efetiva da despesa até

junho-
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo:

- as despesas com pessoal e seus encargos;
II - as despesas de custeio com saúde e educação;
III - as despesas resultantes do disposto no art. 40 desta

lei-
Art. 18 - Não poderá ser destinado recurso para atender a
despesa de associação, sindicato ou clube de servidores ou
entidade congênere, exceto quando utilizado para manutenção
de creche ou escola de atendimento pré-escolar.
Art. 19 - A celebração de convênios para a concessão de
subvenção social e auxilio para despesa de capital é
restrita a entidades sem fins lucrativos, de caráter
assistencial ou cultural, que desenvolvam atividades nas
áreas social, esportiva e cultural, ressalvando-se os
convênios e contratos firmados com cooperativas ou
associações comunitárias ou de produção, para repasse de
recurso federal ou estadual, observadas as exigências da
legislação em vigor, e está condicionada á comprovação das
prestações de contas referentes aos recursos de que trata o
artigo, recebidos em 1993.

1Q - O prazo para a prestação de contas ao órgão
repassador dos recursos de que trata este artigo será de 120
(cento e vinte) dias contados da data de liberação da última
parcela prevista no convênio.
f 2Q - Poderão ser consignados recursos para a celebração
de convênios que visem à concessão de auxilio para despesa
de capital ás associações microrregionais de municípios-
Art. 20 - A transferência de recursos para municipio, em
virtude de convênio, acordo ou instrumento congênere,
ressalvada a destinada a atender a caso de calamidade
pública, somente poderá ser realizada se o município
beneficiado comprovar:

- a autorização legislativa municipal;
II - a regular e eficaz aplicação, no ano de 1993, do

mínimo constitucional na manutenção e no desenvolvimento do
ensino;
III - a regular prestação de contas relativa a convênio em

execução ou já executado;
IV - a instituição e a arrecadação dos tributos de sua

competência, previstos na Constituição da República.
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lg - As transferências de que trata o "caput" deste
artigo deverão ter finalidade especifica e aplicação
vinculada ás prioridades definidas no Capítulo V.

2Q - As transferências de recursos mencionadas no "caput'
deste artigo estão condicionadas ao aporte de recursos como
contrapartida pela prefeitura beneficiada, num valor mínimo
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total do
convênio ou de instrumento congênere, excetuadas as
transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino e
saúde.

3g - Poderão ser computados pelas prefeituras, nos
valores da contrapartida mencionada no parágrafo anterior,
as despesas com pessoal e os custos de recursos materiais
efetivamente utilizados na execução do convênio, conforme
dispuser o respectivo projeto

- Os municípios cuja quota do Fundo de Participação
dos Municípios seja superior à arrecadação do ICMS
verificada no mês imediatamente anterior ficam dispensados
da condição mencionada no § 2Q deste artigo.
Art. 21 - Não poderão ser incluídas nos orçamentos as

despesas classificadas corno Investimentos em Regime de
Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade
pública, na forma do disposto no art. 161, 3, da
Constituição do Estado, e os recursos destinados ao fomento
e ao amparo à pesquisa científica e tecnológica.
Art. 22 - Os recursos oriundos da compensação financeira
pela exploração de recursos minerais e pela utilização de
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica,
destinados ao Estado, conforme a Lei nQ 7.990. de 28 de
dezembro de 1989, e a Lei ng 8.001, de 13 de março de 1990,
serão aplicados, preferencialmente, em pesquisas, projetos e
programas coordenados pela Secretaria de Estado de Recursos
Minerais, Hidricos e Energéticos, em atendimento ao disposto
na Lei ng 10.635, de 16 de janeiro de 1992, consideradas as
disponibilidades do Tesouro Estadual.

Seção III
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das

Empresas Controladas pelo Estado
Art. 23 - O Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado será formado pela programação de
investimentos de cada empresa de que o Estado, direta ou
indiretamente, detenha a maioria do capital social com
direito a voto, indicando-se, para cada projeto e atividade,
a natureza das aplicações e as fontes de recursos.
Art. 24 - O Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado deverá ser acompanhado de quadros
que demonstrem:

- para cada empresa, os recursos, a natureza e a
programação de investimentos a serem realizados em 1995 e a
composição da participação societária no capital em 30 de
junho de 1994;
II - para o conjunto das empresas que integram o Orçamento

de Investimento, o resumo das origens dos recursos e da
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natureza das aplicações e a consolidação do programa de
investimentos-
Art. 25 - No Orçamento de Investimento das Empresas

Controladas pelo Estado, constituem fontes de recursos e de
investimentos as operações que são, respectivamente, origem
e aplicação de recursos e que afetam o passivo e o ativo
circulantes, observado o disposto no art. 188 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Parágrafo único - Não se incluem na categoria de receitas e
despesas, para cálculo dos recursos provenientes das
operações, os itens que não implicam entrada nem saída de

recursos.
Art. 26 - As empresas estatais alocarão seus recursos
destinados a investimentos, prioritariamente, em
contrapartida de financiamento de agências e de organismos
nacionais e internacionais.

Capitulo IV
Das Propostas Relativas ao Servidor Público

Art. 27 - As despesas com pessoal e encargos

previdenciários serão fixadas respeitando-se as disposições
do art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República, a lei de política
salarial e os seguintes princípios:

- observância da isonomia de vencimentos, prevista no
arU 32 da Constituição do Estado;
II - equilíbrio remuneratório entre os diversos quadros,
inclusive os de autarquias e fundações públicas;
III - compatibilização da remuneração do servidor com os

padrões médios de remuneração da iniciativa privada para
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas as
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou
ao local de trabalho;
IV - valorização, capacitação e profissionalização do

servidor-
Parágrafo único - A lei orçamentária consignará os recursos
necessários para atender às despesas decorrentes da
implantação dos planos de carreira do servidor.
Art. 28 - Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público, farão
publicar no diário oficial do Estado, até o 20g (vigésimo)
dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por unidade
orçamentária, demonstrativos da despesa com a remuneração de
seus servidores por cargo ou função, realizada no trimestre
anterior, evidenciando os quantitativos físicos, os
salários, os vencimentos, as vantagens de qualquer espécie e
as gratificações pagas por funções.

Capitulo V
Das Diretrizes e Metas para os Poderes, para o Ministério

Público e para o Tribunal de Contas do Estado
Art. 29 - A elaboração das propostas orçamentárias dos
Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário deverá
fundamentar-se nas seguintes diretrizes gerais:

- alocação eficiente dos recursos públicos;
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II - eficiência na prestação dos serviços de
responsabilidade do Estado;
III - busca da eqüidade;
IV - universalidade na prestação dos serviços públicos;
V - aumento da produtividade;
VI - busca da eficiência e da melhoria dos níveis de
competitividade do parque produtivo;
VII - interiorização do desenvolvimento;
VIII - busca da elevação do padrão de vida da população.
Art. 30 - Ficam estipuladas, para a elaboração das
propostas orçamentárias dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
as seguintes prioridades:

- no âmbito do Poder Executivo, conforme determinação do
Plano Plurianual de Ação Governamental 1992/1995, as ações
relativas a:
a) saúde;
b) educação;
c) ciência, tecnologia e meio ambiente;
d) habitação popular e saneamento;
e) transportes;
f) criança e adolescente;
g) segurança pública;
h) agricultura, pecuária e abastecimento;
i) assistência social e comunitária;
j) irrigação;
1) recursos hídricos;
II - no âmbito do Poder Legislativo:
a) quanto ao desenvolvimento institucional do Poder
Legislativo:

- continuidade da implementação dos bancos de informação,
estruturados a partir de sistemas de informação, com vistas
á racionalização e otimização dos recursos;
2 - suporte ao processo de elaboração legislativa para
preparação e efetivação da revisão da Constituição do Estado
e do Regimento Interno da Assembléia Legislativa;
3 - continuidade do Projeto Audiências Públicas Regionais;
4 - extensão do Projeto Assembléia "On-Line' a localidades

ainda não atendidas;
b) quanto à promoção do exercício da cidadania:

- ampliação de mecanismos que propiciem a aproximação do
Legislativo com a sociedade em geral, com vistas a dinamizar
a participação de grupamentos sociais na discussão e na
proposição de soluções para os problemas atuais, bem como a
proporcionar maior representatividade no processo de
elaboração legislativa;
2 - manutenção e aprimoramento do sistema de comunicação
institucional, de forma a garantir canais adequados à
veiculação de informações para suprir e antecipar as
demandas internas e externas relativas ao papel do
Legislativo, ás suas ações e ao retorno quanto aos
resultados esperados;
c) quanto ao reaparelhamento do Poder Legislativo:
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aplicação de medidas que assegurem a qualidade e a
eficácia da gestão do suporte processual, temático e
logístico à atividade parlamentar;
2 - adequação da estrutura do Poder para instalação da nova
legislatura, inclusive para o recebimento de parlamentares e
equipes e para a adaptação de gabinetes;
3 - sedimentação da política de profissionalização e
valorização do servidor do Legislativo, com a continuidade
dos projetos de capacitação e aplicação do patrimônio humano
da Assembléia, aí incluídas as atividades da Escola do
Legislativo;
4 - melhoria das instalações físicas, com vistas à
otimização das condições de trabalho, observando-se o
Programa de Higiene e Segurança do Trabalho;
5 - desenvolvimento de sistemas de informação e
continuidade do processo de informatização, de modo a
contribuir para o incremento da produtividade e da qualidade
do trabalho realizado pelo Poder Legislativo;
til - no âmbito do Poder Judiciário:
a) para o Tribunal de Justiça do Estado e para a Justiça de
la Instância:
1 - prosseguimento da instalação das comarcas e varas,

criadas por lei;
2 - implementação de programa de modernização da práxis
administrativa a fim de racionalizar, agilizar e tornar
eficaz os procedimentos judiciais, administrativos e
operacionais;
3 - continuidade do programa de desenvolvimento de política
de recursos humanos, com observância ao que dispõe a
Constituição do Estado, para a valorização e o aprimoramento
profissional de magistrados e funcionários;
4 - seqüência do plano de construção, ampliação e reforma

de prédios utilizados pelo Poder Judiciário;
5 - expansão do plano de informática, com extensão do

atendimento às demais comarcas do interior;
6 - continuidade do programa de reaparelhamento material

das comarcas, dos prédios do Centro Operacional e dos Anexos
1 e II, bem como de outras unidades da Capital;
7 - aprimoramento do sistema de comunicações para a
integração de todas as comarcas e varas do Estado;
b) para o Tribunal de Alçada do Estado:
1 - seqüência do plano de construção do anexo à sede, com

seu aparelhamento material;
2 - ampliação do programa de informática, com extensão dc
atendimento aos gabinetes de Juizes;
3 - prosseguimento do programa de desenvolvimento de
pessoal e de modernização administrativa, inclusive por meio
de convênio com entidades especializadas;
C) para o Tribunal de Justiça Militar do Estado:
- construção do edifício anexo á sede do Tribunal, com

seu aparelhamento material;
2 - prosseguimento do programa de ampliação de informática;
3 - ampliação e modernização do sistema de comunicações;
4 - microfilmagem de processos findos;
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IV - no âmbito do Ministério Público:
a) relativamente à missão institucional:
1 - continuidade dos procedimentos de interiorização das

atividades relativas à defesa do consumidor, no âmbito do
Programa Estadual de Defesa do Consumidor - PROCON -, sob
sistema de cooperação mútua com as prefeituras do interior;
2 - extensão das atividades relacionadas com a defesa do

cidadão, pela interligação das promotorias especializadas e
as promotorias de justiça do interior;
3 - direcionamento da atuação das promotorias criminais,

com vistas a enfatizar o combate á criminalidade organizada;
4 - implementação de revisão sistémica dos procedimentos de

correição e inspeção das promotorias de justiça;
b) relativamente ao suporte da operação finalistica:
- estabelecimento de Intercâmbio técnico-cultural com

instituições públicas e privadas, notadamente com a Fundação
Escola Superior do Ministério Público, visando a promover
atividades de aperfeiçoamento profissional dos agentes
institucionais;
2 - adequação de espaços físicos, de instalações e de

equipamentos e materiais destinados á sede dos órgãos de
direção superior, às procuradorias e promotorias de justiça,
na Capital e no interior, inclusive com locação, aquisição,
construção ou reforma, quando necessário;
3 - prosseguimento da implantação do plano diretor de
informática, notadamente nas promotorias de justiça do
interior do Estado e nos órgãos de direção superior;
4 - promoção de programas de divulgação da missão do

Ministério Público, de suas funções e atribuições, de modo a
Informar a sociedade sobre os serviços colocados á sua
disposição;
c) relativamente à atividade técnico-administrativa:
1 - desenvolvimento e implementação de programa de

modernização e racionalização administrativa, por meio de
reorganização estrutural, de fluxos, de procedimentos e de
rotinas;
2 - desenvolvimento de programas de qualificação,

profissionalização e valorização do servidor e
prosseguimento da implementação de seu plano de carreira;
V - no âmbito do Tribunal de Contas do Estado:
a) continuidade da política de valorização dos recursos
humanos, visando ao aperfeiçoamento e ao treinamento dos
servidores no desempenho da atividade-fim, com:

- desenvolviménto e apoio aos programas permanentes de
capacitação profissional, por meio de convênios com
entidades;
2 - promoção e formação de recursos humanos qualificados
mediante a concessão de bolsa de estudos no Pais e no
exterior;
b - expansão da capacidade técnico-operacional. mediante a

geração de novas formas de organização e gestão, dando-se
continuidade à Escola de Contas;
c - implementação do programa de reestruturação orgânica e
modernização administrativa, com vistas â racionalização e
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agilização dos procedimentos administrativos e operacionais
para a elevação da eficiência;
d - prosseguimento da divulgação das atividades do Tribunal

de Contas, por meio de impressos e publicações;
e - estruturação das Câmaras de Licitação e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária dos municípios;
f - continuidade do processo de informatização do Tribunal

de Contas;
g - término das obras do edifício anexo do Tribunal de

Contas e sua estruturação para funcionamento;
h - implementação e funcionamento das

 
inspetorias

regionais;
i- realização de congressos, encontros e seminários.

Capitulo VI
Das Alterações da Legislação Tributária e Tributário-

Administrativa
Art. 31 - O Poder Executivo enviará á Assembléia
Legislativa projetos de lei sobre matéria tributária e
tributário-administrativa que objetivem a alteração da
legislação vigente, com vistas ao seu aperfeiçoamento, à
adequação a mandamentos constitucionais e a ajustamentos a
leis complementares federais, resoluções do Senado Federal
ou decisões judiciais e, em especial, sobre:

- o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do
tributo;
II - o Imposto sobre Transmissão 'Causa Mortis" e Doação de

Bens e Direitos - ITCD -, visando à adequação da legislação
estadual aos comandos de lei complementar federal ou de
resolução do Senado Federal;
III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores

- IPVA -, com vistas, principalmente, à revisão da base de
cálculo e das alíquotas, das hipóteses de incidência, não-
incidência e isenção e de mecanismos que visem à
modernização e à agilização de sua cobrança, arrecadação e
fiscalização;
IV - o Adicional do Imposto sobre a Renda e Proventos de

Qualquer Natureza - AIR -, de forma a possibilitar a
celebração de convênios com a Receita Federal para a sua
arrecadação;
V - a contribuição de melhoria, com a finalidade de tornar
exeqüivel a sua cobrança;
VI - as taxas cobradas pelo Estado, com vistas á revisão de
suas hipóteses de incidência, bem como de seus valores, de
forma a compatibilizar a arrecadação com os custos dos
respectivos serviços;
VII - a instituição de novos tributos ou a modificação dos
já instituídos, em decorrência de revisão da Constituiçãc
Federal
VIII - o aprimoramento do tratamento tributáric
simplificado aplicável á microempresa, ao microprodutor
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rural, á empresa de pequeno porte e ao produtor rural de
pequeno porte;
IX - a revisão da formade distribuição do ICMS aos

municípios, relativamente á parcela de que trata o inciso II
do f lg do art. 150 da Constituição do Estado, visando a
torná-la mais condizente com a necessidade de
desenvolvimento social e a superação das desigualdades
inter-regionais e municipais;
X - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e

julgamento dos processos tributário-administrativos, visando
à sua racionalização, simplificação e agilização;
XI - a aplicação das penalidades fiscais como Instrumento
inibitório da prática de infração à legislação tributária;
XII - o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização,
cobrança e arrecadação de tributos, objetivando sua maior
justeza, modernização e eficiência.

Capitulo VII
Da Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais
Art. 32 - As instituições financeiras oficiais integrantes

do sistema financeiro estadual atuarão, prioritariamente, no
apoio crediticio aos programas e projetos do Governo
Estadual

l Q - 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.

- Os empréstimos e financiamentos das agências
financeiras oficiais serão concedidos de forma que, pelo
menos, lhes seja preservado o valor e garantida a
remuneração dos custos de captação.

Capítulo VIII
Da Administração da Divida e das Operações de Crédito

Art. 33 - A administração da divida pública estadual
interna ou externa terá por objetivo principal a minimização
de custos e a viabilização de fontes alternativas de
recursos para o Tesouro Estadual
Art. 34 - A captação de recursos, nas modalidades de
operações de crédito, pela administração direta ou por
entidade da administração indireta, observada a legislação
em vigor, se dará pela emissão de títulos da divida pública
estadual e pela contratação de financiamentos.

lg - Os recursos obtidos nas operações de crédito serão
destinados ao pagamento do serviço da divida pública,
incluídos os encargos decorrentes de eventuais ajustes.
substituições compulsórias ou refinanciamentos, e ao
financiamento de programas de capital.
f 2Q - Os recursos decorrentes de operações de crédito por
antecipação da receita orçamentária serão destinados ao
financiamento de eventuais déficits de caixa do Tesouro
Estadual-
Art. 35 - Na lei orçamentária para o exercício de 1995, as

despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida,
exceto mobiliária, serão fixadas com base nas operações
contratadas ou nas prioridades e autorizações concedidas até
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a data do encaminhamento do projeto de lei á Assembléia
Legislativa.

Capitulo IX
Disposições Finais

Art. 36 - Não poderão ser destinados recursos para
pagamento, a qualquer titulo, a servidor das administrações
direta e indireta por serviços de consultoria ou de
assistência técnica custeados com recursos decorrentes de
convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congéneres,
firmados com órgãos ou entidades de direito público ou
privado, nacionais ou internacionais, pelo órgão ou pela
entidade a que pertence o servidor ou por aquele em que
estiver eventualmente lotado.
Art. 37 - Se a lei orçamentária não for sancionada até o
final do exercício de 1994, fica autorizada, até a sua
sanção, a execução dos créditos orçamentários propostos no
projeto de lei orçamentária, á razão de 1/12 (um doze avos)
ao mês, observadas as correções conforme o disposto no art.
42 desta lei.

lg - Considera-se antecipação de crédito á conta da lei
orçamentária a utilização dos recursos autorizada no "caput"
deste artigo.

- Os eventuais saldos negativos apurados, serão
ajustados, após sanção do Governador do Estado, mediante
abertura de créditos adicionais, por meio de remanejamento
de dotações.
Art. 38 - A lei orçamentária conterá dispositivo
autorizando operações de crédito por antecipação da receita
e para refinanciamento da dívida-
Art. 39 - A abertura de créditos suplementares e especiais
será feita por decreto, após autorização legislativa, nos
termos do art. 42 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964,
sem prejuízo de atos preparatórios e complementares no
âmbito de cada Poder.
Art. 40 - As dotações referentes a despesas com publicação
de atos e matérias no diário oficial do Estado serão
consignadas aos órgãos a que estiverem afetas, sem prejuízo
do disposto na Lei no 10.468, de 5 de abril de 1991, no que
respeita a pagamento centralizado pela Secretaria de Estado
da Fazenda.
Art. 41 - As dotações correspondentes a Despesas de
Exercícios Anteriores, correntes e de capital, dos órgãos da
administração direta serão consignadas,
descentralizadamente, a seus próprios programas de trabalho.
Art. 42 - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder,
trimestralmente, à correção dos valores das dotações
orçamentárias do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, pela
diferença entre a variação do índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas, e a
estimada na lei orçamentária, observado o comportamento da
receita orçamentária no período.
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Parágrafo único - A correção de que trata este artigo se
dará por decreto, que fixará um idêntico percentual para
todas as dotações.
Art. 43 - Os recursos previstos na lei orçamentária sob o
titulo de Reserva de Contingência não serão inferiores a 1%
(um por cento) da receita orçamentária total estimada para
1995-
Art. 44 - O projeto de lei que conceda ou amplie benefício
fiscal ou crediticio e que reduza a receita estimada do
orçamento de 1995 deverá conter a estimativa da renúncia
fiscal que acarretar, bem como as despesas programadas que
serão anuladas.
Art. 45 - Será incluida no projeto de lei orçamentária
programação de despesas à conta de recursos estimados de
alterações de legislação tributária cujos projetos estejam
em tramitação ou que venham a ser enviados à apreciação da
Assembléia Legislativa durante a tramitação do Orçamento.
Parágrafo único - A programação condicional de que trata
este artigo será identificada à parte do restante do
orçamento.
Art. 46 - O Poder Executivo dará continuidade à implantação
do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI -
nas secretarias de Estado, com terminais na Assembléia
Legislativa e no Tribunal de Contas.
Art. 47 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 48 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, relator -
Ibrahlm Jacob.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 15/7/94, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Elmiro Nascimento, dando ciência á Casa do
falecimento do Sr, Augusto Ferreira Cunha, em Patos de
Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Geraldo da Costa Pereira, informando o
falecimento do Sr. Narciso de Freitas Faria, em Divinôpolis.
(- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Jaime Martins (2), dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Otacílio Marques de Assis, em Belo
Horizonte, e do Sr. Jorge Miranda Coelho, em Divinôpolis. (-
Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Simão Pedro Toledo, informando o falecimento da
Sra. Vilma Nunes Ribeiro, em Pouso Alegre- (- Ciente.
Oficie-se.)
Do Deputado Geraldo da Costa Pereira, informando o

falecimento do Sr. Antônio Pedro Pacheco Filho, ocorrido no
dia 9/7/94, em Betim. (- Ciente. Oficie-se.)
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Belo Horizonte, sábado, 23 de julho de 1994

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.881/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Homero Duarte, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Produtores Rurais de Posses - AMOP -, com sede
no Município de Minas Novas.
Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua normal
tramitação, e vem, agora, a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende declarar de utilidade pública é
uma associação beneficente sem fins lucrativos e que se
propõe contribuir para o fomento e racionalização da
exploração agropecuária, colaborando, destarte, para a
melhoria das condições de vida de seus associados.
E. pois, justa e oportuna a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.881/94, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de julho de 1994.
José Leandro, relator,

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.057/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em epigrafe declara de utilidade pública a Creche e Pré-
Escola Lar dos Pequeninos, com sede no Município de
Guanhães.
Publicado, o projeto foi submetido à apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
alteração proposta pela Emenda no 1, que apresentou.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para deliberação

conclusiva no lo turno, nos termos do art. 104, 1, "a, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a Creche e Pré-Escola Lar
dos Pequeninos tem por finalidade prestar atendimento
integral ás crianças com idade até seis anos e onze meses,
em virtude da ausência dos pais que trabalham fora, bem como
oferecer às suas respectivas famílias o apoio humano e

espiritual de que necessitam.
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Por seus objetivos estatutários, fica patente a
significativa atuação da entidade, sobretudo no ãmbito da
ação social.
Inquestionável, portanto, o mérito da proposição em tela,

que visa a declarar de utilidade pública a Creche e Pré-
Escola Lar dos Pequeninos, com sede no Município de
Guanhães.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.057/94 com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 21 de julho de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.058194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública o Hospital
Divinense, com sede no Município de Divino.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, vem o
projeto a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em apreço é uma sociedade civil que tem por
finalidade a prestação de assistência médica gratuita a
indigentes e necessitados e, de forma remunerada, á
população residente na região de Divino.
Conforme consta no processo, o Hospital Divinense

desenvolve um meritório e dedicado trabalho, reconhecido por
toda a comunidade local, que justifica a declaração de sua
utilidade pública.

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

nQ 2.058/94 no lQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 21 de julho de 1994.
José Leandro, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.070194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

0 Projeto de Lei ng 2.070/94. do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública o Clube
de Mães do Bairro Santa Tereza, com sede no Município de
Ponte Nova.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe-nos emitir parecer
para o lQ turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
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A entidade em apreço congrega as mães do Bairro Santa
Tereza com o objetivo de se executar trabalho em prol da
comunidade, desenvolvendo atividades educacionais culturais
e profissionalizantes.
Pelo importante papel do Clube de Mães do Bairro Santa

Tereza desempenhado na coletividade, julgamos oportuna sua
declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
2.070/94 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de julho de 1994-
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.076/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Promoção e Ação Social Cinira Silva - APAS -, com sede no
Município de Campo Belo,
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição, cabendo-nos deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 1Q turno, na forma regimental.

Fundamentação
A Associação tem por finalidade atender ao menor com idade
até 18 anos, oferecendo-lhe recreação, lazer, saúde,

orientação psico-pedagôgica e proporcionando-lhe
oportunidade de iniciação ao trabalho.
A entidade presta, também, assistência socioeconõmica e
educativa à família dos menores e à comunidade em geral. E,
pois, oportuna a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 2.076/94 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de julho de 1994-
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.766194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto em epígrafe, do Deputado Sebastião Helvécio,
objetiva declarar de utilidade pública o Serviço de Ação
Social da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus - SASITEJ -

com sede no Município de Juiz de Fora.
Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda nQ 1, vem a
matéria a esta Comissão para o 2g turno de deliberação
conclusiva. Apresentamos, em anexo a redação do vencido, que
é parte deste parecer.

Fundamentação
Fundada em 1990, a referida entidade desenvolve um
trabalho de promoção social, em especial no atendimento às
comunidades carentes.
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Dessa forma, ratificamos o posicionamento desta Comissão no

1 Q turno.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.766/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 21 de julho de 1994.
José Leandro, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 1.766/94

Declara de utilidade pública o Serviço de Ação Social da
Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus - SASITEJ -, com sede
no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de
Ação Social da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus -
SASITEJ -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 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 sua aprovação no 1Q turno, vem a matéria a esta

Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes é uma
entidade particular sem fins lucrativos, com personalidade
jurídica de direito privado.
A entidade em apreço vem desenvolvendo com altruísmo
programas de medicina preventiva, saúde pública, higiene e
combate ás endemias, dando prioridade aos carentes.
Pelo trabalho desenvolvido em defesa dos interesses e das
reivindicações dos seus associados, a entidade merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei no 1.945/94, no 2g turno, na forma proposta
Sala das Comissões. 21 de julho de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O ZQTURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.969/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Casa da
Amizade Araguari, com sede no Município de Araguari.



Após sua aprovação no lQ turno com a Emenda nQ 1, vem a
matéria a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.
Nos termos do lg do arU 196 do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte
deste parecer.

Fundamentação
A Casa da Amizade Araguari é uma entidade civil sem fins
lucrativos, em pleno funcionamento desde 1989 e tem por
finalidade promover campanhas filantrópicas, educativas e de
assistência social.
Não havendo dúvida quanto á relevância desse trabalho de

cunho social, consideramos oportuna a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.969/94 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 21 de julho de 1994
José Leandro, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.969/94

Declara de utilidade pública a Casa da Amizade Araguari,
com sede no Município de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Casa da

Amizade Araguari, com sede no Município de Araguari.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.003/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

Do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária das Familias Rurais da Encruzilhada - ACOFREN
-, com sede no Município de Rio Preto.
Aprovado o projeto no lg turno, compete-nos deliberar

conclusivamente sobre a matéria no 2o turno.
Fundamentação

A Associação objeto da proposição em apreço tem atuação
eminentemente comunitária, servindo como suporte para a
realização de trabalhos que visam ao bem-estar da
coletividade e que são desenvolvidos em vários setores de
atividades.
Pelo importante papel que desempenha na localidade em que

atua, justifica-se plenamente que a entidade seja declarada
de utilidade pública.

Conclusão
Em virtude do exposto, opinamos pela aprovação, no 2g

turno, do Projeto de Lei ng 2.003/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de julho de 1994.
José Leandro, relator.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 22/7/94, as seguintes

comunicações:
Do Deputado José Militão, dando à Casa ciência do

falecimento do Sr. Manoel Cancela, em Passa-Quatro. (-
Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Márcio Miranda (4), informando o falecimento
dos Srs. José Gontijo, José Marques Mesquita e Josino
Nogueira Maia, em Divinõpolis, e dos Srs. José Arsênio
Fernandes e Moyara Ribeiro Ferreira, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)
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Belo Horizonte, terça-feira. 26 de julho de 1994

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.982194

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

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública a Casa de
Candomblé íJxum Apará, com sede no Município de Vespasiano.
Após a aprovação da matéria no lg turno, na forma proposta,
cabe-nos sobre ela deliberar conclusivamente no 2Q turno,

nos termos regimentais.
Fundamentação

A Casa de Candomblé Oxum Apará tem por objetivo a difusão
da prática da umbanda; além disso, promove ações de caridade
em prol da comunidade que representa.
A instituição preenche, ainda, em vista da documentação
apresentada, os requisitos da legislação que disciplina a
declaração de utilidade pública de entidades. Portanto, faz
jus ao titulo declaratório proposto.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ
1.982/94 na forma proposta, no 2Q turno.
Sala das Comissões, 25 de julho de 1994.
Francisco Ramalho, relator.
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Belo Horizonte, sexta-feira. 29 de julho de 1994

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 29/7/94. as seguintes
comunicações:
Do Deputado José Militão (3), dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Adriano Bento Barbosa, em 26/7/94, no
Município de Manhuaçu; da Sra. Maria José Cerqueira Araújo.
em 26/7/94, no Município de Caeté; e do Sr. César Augusto
Ribeiro Amaral, em 21/7/94, nesta Capital (- Ciente.
Oficie-se.).
Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Osvaldo de Araújo (- Ciente. Oficie-
sei.
Do Deputado Roberto Amara]. informando o falecimento do Sr.

Wilton Fagundes Souza, em 22/7/94, no Município de Sete
Lagoas (- Ciente. Oficie-se.).
Do Deputado Márcio Miranda, informando o falecimento da
Sra. Leontina Duque Duarte, em 25/7/94, no Município de
Divinõpolis (- Ciente. Oficie-se.).
Do Deputado Sebastião Costa, informando o falecimento do
Sr. Welson Linhares Fraga, em 21/7/94, no Município de
Matipã (- Ciente-se. Oficie-se.).



;7fl

Índice Onomástico *

Adelmo Carneiro Leão - 16, 20€, 215, 264

Agostinho Patrus - 110, 199, 260

Ailton Vilela - 92

Anderson Adauto - 200

Antônio Carlos Pereira - 8

Antônio Fuzatto - 10, 199

Antônio Pinheiro - 17. 200

Baldonedo Napoleão - 12, 138, 140

Bené Guedes - 66. 145

Bernardo Rubinger - 64

Bonifácio Mourão - 137

Clêuber Carneiro - 4,102, 103, 140

Cóssimo Freitas - 67,141

Elmiro Nascimento - 140, 338

Emano Batista - 134, 135

Francisco Ramalho - 65

Geraldo da Costa Pereira - 140, 338

Gilmar Machado - 67, 140, 141, 205, 206, 207, 263

Hely Tarquinio - 214

Homero Duarte - 3
E

Jaime Martins - 93, 201, 338

João Batista - 6. 200
oo	

José Bonifácio - 13€, 196

-c	
José Braga - 136

José Leandro - 66



José Maria Pinto - 95, 213

José Militão - 5, 67, 197, 344, 346

Kemil Kumalra - 64

Márcio Miranda - 7, 141, 203, 344, 346

Marcos Helênio - 7, 66, 140, 143, 200

Maria Elvira - 14, 19, 66

Maria Olivia - 141, 201, 346

Paulo Pettersen - 65

Raul Messias - 71

Roberto Amaral - 7, 67, 94, 102, 200, 201, 346

Roberto Carvalho - 70, 101, 111, 148, 211

Roberto Luiz Soares - 4, 67

Romeu Queiroz - 197

Ronaldo vasconcel los - 5, 6, 103, 104, 105, 106, 107,

108, 109, 139, 198, 263

Sebastião Costa - 346

Simão Pedro Toledo - 67, 338

Tarcísio Henriques - 2, 7, 109, 110, 201

Wanderley Ávila - 201

Wilson Pires - 66

- Mesa da Assembléia - 99, 229. 231

- Comissão de Administração Pública - 28. 59, 67, 80,

149, 169, 218, 225, 255, 280

- Comissão de Agropecuária e Política Rural - 40, 67,

76, 85, 140, 150, 151, 190, 201

- Comissão de Assuntos Municipais e Regiomaltzação -

85. 115. 224

348



349

 1

- Comissão de Constituição e Justiça - 22, 33, 78, 149,

153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 166, 170, 172, 174,

176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188,

218, 220, 226, 276, 280

- Comissão de Defesa do Consumidor - 77

- Comissão de Defesa Social - 83, 114

- Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e

Lazer - 26, 31, 156, 162, 186, 187, 188, 201, 218, 219;

255, 314, 315, 345

- Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -

21, 22, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 36. 37, 38, 81, 86,

117, 149, 160, 161, 162, 163, 167, 168, 218, 220, 224,

257, 280

- Comissão de Meio Ambiente - 124, 159, 182, 221, 228

- Comissão de Política Energética. Hidrica e Minerária - 75

- Comissão de Redação - 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,

58, 59, 192, 193, 222, 233, 234, 235, 236, 237, 238,239,

240, 241, 242, 243, 245, 277, 278, 279, 303, 304,305, 308,

309, 310, 311, 312, 316, 317, 325

- Comissão de Saúde e Ação Social - 30, 34, 35, 36, 39,

40, 80, 84, 124, 126, 127, 128, 129, 178, 189, 190, 191,

192, 223, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301.302 314,

339, 340, 341, 342, 343

- Comissão Especial - 20, 113, 257

- Comissão Parlamentar de Inquérito - 114

- Comissões Permanentes - 250, 265, 269



OH gem:
Pre :G

Datt: 350

?Lo kct Fiscal
(*) - As páginas indicam discursos, questões de ordem,

apartes, proposições e comunicações de autoria dos Srs.
Deputados, bem como matérias elaboradas pela Mesa e pelas
comissões técnicas da Casa.




