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Belo Horizonte, quinta-feira, lo de setembro de 1994

ATAS

ATA DA 576 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Mensagem ng 507/94 (Projeto de Lei ng
2.162/94), do Governador do Estado - Representações
Populares ngs 43 a 49/94, do Ministério Público do Trabalho
- Oficio nQ do Presidente do TRE-MG - Ofícios -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 2.163 a
2168/94 - Requerimentos ngs 5.427 a 5.430/94 -
Requerimentos dos Deputados Jorge Hannas (3), José Bonifácio
(2) e Célio de Oliveira - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Defesa Social, de Defesa do Consumidor e de
Administração Pública e dos Deputados Tarcísio Henriques
(4), Márcio Miranda (3), Dilzon Melo, Elrniro Nascimento (3).
Jaime Martins, Maria Olivia, Roberto Amaral. Geraldo da
Costa Pereira e Roberto Luiz Soares - 24 PARTE (ORDEM DO
DIA): ia Fase: Designação de comissões: Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda á
Constituição no 41/94 - Leitura de comunicações apresentadas
- Requerimentos: Requerimentos do Deputado Jorge Hannas:
encaminhamento à Gerência-Geral de Apoio às Comissões -
Requerimentos do Deputado José Bonifácio (2); deferimento -
Requerimento do Deputado Célio de Oliveira; discursos dos
Deputados Roberto Carvalho e Antônio Pinheiro; aprovação -
2a Fase: Chamada para verificação de número regimental
existência de "quorum" para discussão - Discussão de
proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei Complementar ng 36; encerramento da
discussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Eduardo
Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Homero Duarte - tbrahim Jacob -
Jaime Martins - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.



Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário para proceder á leitura das
atas das reuniões anteriores.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Geraldo Rezende, 2g-Secretário "ad hoc",
procede à leitura das atas das quatro reuniões anteriores,
que são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, nas funções

de lg-Secretário, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM Nç 507194'

Belo Horizonte, 30 de agosto 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 transforma em Hospital da
Policia Civil o Departamento de Saúde da Policia Civil e dá
outras providências.
A proposta decorre da norma inscrita no artigo 16 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado, que prevê a transformação do atual Departamento
de Saúde da Policia Civil em uma unidade hospitalar, medida
agora adotada através do Projeto de Lei em destaque.
Solicito a Vossa Excelência que atribua ao Projeto de Lei o
regime de urgência a que se refere o artigo 69 da
Constituição do Estado, tendo em vista o seu elevado
interesse social.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos do meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NO 2.1132/94**
Transforma em Hospital da Polícia Civil o Departamento de

Saúde da Policia Civil e dá outras providências.
Art. lg - Fica transformado em unidade hospitalar, com a

denominação de Hospital da Policia Civil, conforme dispõe o
artigo 16 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado de Minas Gerais, o
Departamento de Saúde da Policia Civil.
Parágrafo único - O Hospital da Policia Civil integra a

estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública e
subordina-se diretamente ao Secretário.
Art. 2g - 0 Hospital da Policia Civil tem como finalidade a
prestação de serviços de natureza médico-odontológica,
hospitalar e ambulatorial. farmacológica e psicopedagógica
aos servidores lotados na Secretaria de Estado da Segurança
Pública e seus dependentes.
Parágrafo único - O atendimento previsto no "caput' deste
artigo estende-se aos ex-integrantes da Guarda Civil, do
Corpo de Fiscais do Trânsito e seus dependentes.
Art. 3g - Compete ao Hospital da Policia Civil:
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- prestar atendimento médico-odontológico (ambulatorial e

hospitalar), farmacol6gico, laboratorial e psicopedagõgico a
policiais civis e seus dependentes;
II - prestar atendimento a que se refere o inciso 1 aos ex-
integrantes da Guarda Civil e do Corpo de Fiscais de
Trânsito e seus dependentes;
III - prestar atendimento a que se refere o inciso 1 aos
demais servidores lotados na Secretaria de Estado da
Segurança Pública e seus dependentes;
IV -, realizar perícia médica para concessão de licença para

tratamento de saúde a servidor policial civil, bem como para
efeito de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo
123 da Lei ng 5.406, de 16 de dezembro de 1969;
V - cumprir e fazer cumprir as determinações constantes no
Regulamento do Plano de Assistência à Saúde da Polícia
Civil;
VI - realizar outras atividades correlatas, por

determinação superior;
Art. 4g - O Hospital da Policia Civil tem a seguinte

estrutura básica:
- Diretoria Médica;

II - Diretoria de Perícias;
III - Diretoria Odontológica;
IV - Diretoria Administrativa e Financeira.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades
previstas neste artigo, bem como a denominação, descrição e
competência das unidades integrantes da estrutura

complementar do Hospital da Policia Civil serão

 

estabelecidas em decreto, observados os quantitativos
previstos no Anexo 1 desta lei.
Art. 5 - Fica afetada ao uso do Hospital da Policia Civil
a área de propriedade do Estado, situada na Rua Gonçalves
Dias, 3.327. na cidade de Belo Horizonte.
Art. 6g - Ficam criados nos Anexos III e 1 do Quadro
Permanente a que se refere o Decreto ng 16.409, de 10 de
julho de 1974, os cargos de provimento em comissão e efetivo
constantes no Anexo 1 desta lei, destinados ao Quadro
Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da Segurança
Pública.
Parágrafo único - Observado o disposto no artigo 4Q da Lei
ng 11.432, de 19 de abril de 1994, ficam criados os cargos
constantes no Anexo II desta lei, que comporão o Quadro de
Classes de Cargos da Saúde, destinados ao Hospital da
Polícia Civil, da Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Art. 7o T Até o provimento de cargos efetivos criados no
artigo anterior, fica a Secretaria de Estado da Segurança
Pública autorizada a celebrar contratos administrativos por
período não superior a 180 dias, contados a partir da
publicação desta lei.
Art. SQ - Ficam extintos 1 (um) cargo de Chefe de
Departamento. PD-2 CD-19, 3 (três) cargos de Chefe de
Divisão PC-5, 1 (um) cargo de Chefe de Laboratório PC-3 e 3
(três) cargos de Chefe de Seção. PC-1, previstos no Decreto
no 17.826, de 2 de abril de 1976.



Art. Q - A implantação do Hospital da Policia Civil será
gradativa, ficando mantidos os serviços atualmente prestados
pelo Departamento de Saúde da Policia Civil, ora
transformado, até a sua total absorção pela unidade
hospitalar.
Art. 10 - Para atender ás despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial no valor de até R$27.690.02 (vinte e sete mil
seiscentos e noventa reais e dois centavos), observado o
disposto no artigo 43, da Lei nQ 4320 (federal), de 17 de
março de 1964.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do
Regimento Interno.
• - Publicado de acordo com o texto original.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de lQ/9194.

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 43/94
Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de 12 Instância, encaminhando peças
processuais referentes ao Processo nQ 1.452/93, da 23a JCJ
de Belo Horizonte, em que são partes Geraldo César Nunes
(reclamante) e TRAF4SMETRO (reclamada).
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 44194
Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do

Trabalho - Coordenadoria de lçl Instância, encaminhando peças
processuais referentes ao Processo ng 1.440/93, em curso na
lia JCJ de Belo Horizonte, em que são partes Divina Ferreira
Nogueira e outros 13 (reclamantes) e TRANSMETRO (reclamada).
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇAO POPULAR No 45194
Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho - Coordenadora da Coordenadoria de ia Instância,
encaminhando peças processuais referentes ao Processo nQ
2.027/92, em curso na 6aJCJ desta Capital, em que são
partes Devanir Campolina França (reclamante) e TRANSMETRO
(reclamada).
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 46/94
Oficio do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região,
encaminhando peças processuais referentes ao Processo no
180/92, em curso na 8a JCJ desta Capital, em que são partes
Rosilene Mendes Martins e outros quatro (reclamantes) e
TRANSMETRO (reclamada).
(- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 47/94
Oficio do Sr. Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador-Chefe
da Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região,
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encaminhando cópia de peças processuais referentes ao
Processo nQ 2.013/92, em curso na 20a JCJ desta Capital, em
que são partes Antônio Assis Pereira Lima (reclamante) e
TRANSMETRO (reclamada).

(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
REPRESENTAÇÃO POPULAR No 48/94

Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte - Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de Ta Instância, encaminhando cópia
de peças processuais referentes ao Processo ng 1.461/93, em
curso na 29a JCJ de belo Horizonte, em que são partes
Catarino Rodrigues de Morais (reclamante) e TRANSMETRO

(reclamada).
(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 49194
Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho - Coordenadora da Coordenadoria de Ta Instãncia,
encaminhando peças processuais referentes ao Processo ng
1.712/92, em curso na 6a JCJ desta Capital, em que são
partes Maria das Graças Parreiras Machareth e outros 17
(reclamantes) e TRANSMETRO (reclamada).

(- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
OFICIOS

Ng 7/94, do Sr. Lúcio Urbano, Presidente do TRE-MG,
solicitando envio a esse TÊ'ibunal da relação dos Deputados
Estaduais, acompanhada dos respectivos nomes parlamentares.
Do Sr. Ronaldo de Azevedo Carvalho, Secretário de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente, solicitando o empenho da Casa
junto aos Ministérios de Integração Regional e do Meio
Ambiente e da Amazônia Legal, visando a assegurar a
observância das normas de licenciamento ambiental no Projeto
de Transposição de Aguas do Rio São Francisco e a
participação do Estado e da comunid,d. m i neira em sua
discussão, mediante acesso ao Estudo de Impacto Ambiental -
EIA e a seu relatório - RIMA, bem como a realização de
audiência pública em Belo Horizonte para subsidiar o parecer
ao órgão ambienta]. (Anexe-se ao processo da CIPE-São
Francisco.)
Do Sr. Alencar da Silveira Júnior, Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, comunicando a aprovação da
Representação no 1.788/94, do Vereador Carlos Becker e
outros, solicitando a abertura de uma CPI destinada a apurar
arbitrariedades e supostos crimes ocorridos nas dependências
da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio.
Do Sr. Antônio Adalberto Soares Guimarães, Presidente da
Câmara Municipal de Além Paraíba, solicitando a realização
de audiência pública naquele município.
Do Sr. José Maria de Souza Cunha, Prefeito Municipal de Rio

Casca, a propósito do Projeto de Lei no 1.834/93, informando
que o imóvel cuja doação é pleiteada pelo municipio será
reconstruido para abrigar a Polícia Militar e a Delegacia,
que funcionam em prédio alugado. (- A Comissão de Justiça.)
Do Sr. Hermirio Gomes da Silva, Reitor da UNIVALE e
Presidente da Fundação Percival Farguhar, e outros.
reiterando o apelo dirigido ao Governador do Estado e ao



Presidente da Assembléia para que se mantenham os vetos ao
inciso X, lg, do art. 21, e ao parágrafo único do art. 42
da Proposição de Lei ng 1.865/94, que dispõe sobre a UEMG.
(Anexe-se á Proposição de Lei ng 12.306.)
Do Sr. Ciriaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional

da CODEVASF, enviando á Casa cópias de convénios firmados
com entidades de ensino que menciona. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c O art. 101, inciso IV, do
Regimento.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de

Bens Imóveis da Secretaria de Administração, esclarecendo, a
propósito do Projeto de Lei ng 1.812/93, do Deputado José
Braga, que a Escola Estadual de 2g Grau de Mato Verde
continua com a mesma denominação (- Anexe-se ao Projeto de
Lei ng 1.812/93.)
Do Sr. Sebastião Neves Rocha, Coordenador-Geral da
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais, cumprimentando esta Casa pela posição tomada
quanto ao projeto do Governo Federal que trata da
transposição de águas do rio São Francisco para irrigar o
Nordeste brasileiro e dando ciência de reivindicação
apresentada pelas entidades componentes do Fórum Mineiro de
Desenvolvimento Sustentado relativa a esse projeto. (-
Anexe-se ao processo da CIPE - São Francisco.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:

 

PROJETO DE LEI Plg 2.11Ç4 -
Declara de utilidade pública o Grupo de Amigos da Criança -

GAC, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Amigos da Criança - GAC -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte-
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Maria Elvira
Justificação: o Grupo de Amigos da Criança - GAC -, com
sede e foro em Belo Horizonte, tem seu estatuto registrado
no Cartório de Pessoas Juridicas, sob o ng 74.847 do livro
A, a fls. 20.
De acordo com o atestado fornecido pelo Juiz de Direito
Júlio Henrique Prado Bueno. o Grupo de Amigos da Criança
funciona há mais de 2 anos, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercicio
dos cargos que ocupam.
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Submetemos, pois, à apreciação dos eminentes colegas da
Casa o projeto que ora apresentamos, solicitando-lhes o
apoio á sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DO LEI NQ 2.164/94
Declara de utilidade pública a Creche Dona Quita Tolentino,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade púbica a Creche Dona

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Maria Elvira
Justificação: A Creche Dona Quita Tolentino cumpre
perfeitamente o previsto na lei estadual que estabelece as
normas para declaração de utilidade pública de entidades.
Seus estatutos estão registrados no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos e do Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da Comarca de Belo Horizonte. Conforme atesta o
Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude, encontra-se
a instituição funcionando há mais de dois anos, e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não são
remuneradas pelos serviços prestados.
Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos nobres

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

PROJETO DE LEI Ng 2.165194
Declara de utilidade pública a Associação Pires & Santos,

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
Pires & Santos, 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 Reuniões, 24 de agosto de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A Associação Pires & Santos é uma entidade de
cunho filantrópico, cujo fim é a dignificação do
excepcional, proporcionando-lhe assistência clinico-
psicopedagógica e promovendo sua integração à sociedade.
- Publicado, vai o projeto as Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 2.166/94



Declara de utilidade pública o Asilo Vicentino Confrade
Antônio do Carmo Pimenta de Rio Paranaiba, com sede no
Municipio de Rio Paranaiba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Asilo
Vicentino Confrade Antônio do Carmo Pimenta de Rio
Paranaiba, com sede no Municipio de Rio Paranaiba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Bernardo Rubinger
Justificação: O Asilo Vicentino Confrade Antônio do Carmo

Pimenta de Rio Paranaíba é uma entidade religiosa sem fins
lucrativos e exerce atividades filantrópicas de amparo às
pessoas idosas. Nesse sentido, propõe-se a dar assistência
médica, alimentação e moradia a idosos carentes.
Conduzindo-se por principlos voltados para a ajuda ao
próximo, a referida entidade apresenta, além do mais, os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas á
presente proposição.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 2.167/94
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade de Senhoras
de Rotarianos de São Tiago, com sede no Municipio de São
Tiago.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa da
Amizade de Senhoras de Rotarianos de São Tiago. com  sede no
Municipio de São Tiago-
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.
Maria Olivia
Justificação: A Casa da Amizade de Senhoras de Rotarianos

de São Tiago, com sede e foro no Município de São Tiago, é
entidade filantrópica sem fins lucrativos, tendo como
principal objetivo estimular e promover o bem-estar moral e
social da comunidade.
D caráter de filantropia da entidade justifica este
projeto. Assim sendo, peço o apoio dos nobres colegas à sua
aprovação-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.168194
Dispõe sobre a permuta de nota fiscal por ingressos para

evento esportivo. artistico ou cultural.



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica assegurado ao portador de nota fiscal de
venda direta ao consumidor ou cupom de caixa a sua permuta
por ingresso para evento esportivo, artístico ou cultural.
Parágrafo único - O disposto no "caput" deste artigo terá

validade apenas para eventos realizados nas dependências de
estádio, teatro ou espaço cultural pertencente á
administração pública direta ou indireta do Estado
Art. 2g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.

Paulo Pettersen
Justificação: 0 programa de que trata este projeto tem sido
implementado em outros Estados da Federação com pleno êxito,
servindo não apenas para promover aumento na arrecadação
tributária, mas também como forma de incentivo ao
desenvolvimento de atividades nos campos do esporte, da arte
e da cultura.
o projeto, ao mesmo tempo que facilita o acesso da
população às atividades de lazer, cria condições favoráveis
ao processo de arrecadaç ---t'-t.utária de interesse do poder
público.
E importante notar que a instituição da medida, por nós
proposta, virá ao encontro da atual política econômica do
Governo federal, afinando-se com o programa de estabilização
em curso. Como tem salientado em vários pronunciamentos o
Ministro da Fazenda, Sr. Rubens Ricúpero, a exigência de
notas fiscais por parte da população é prática fundamental
no esforço de combate à sonegação e de incremento da receita
do Estado, com o objetivo de dar-lhe maior poder de ação e
maior credibilidade.
Registre-se, por fim, que a implementação do projeto não
demanda maiores esforços administrativos e muito menos
custos operacionais significativos- Os órgãos e as entidades
que integrarão o sistema possuem grande número de servidores
alocados em pontos estratégicos do Estado, como ocorre com a
Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Esportes, Lazer e
Turismo, a ADEMG, entre outros, que poderão perfeitamente
colaborar para a viabilização do programa.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça.

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

REQUERIMENTOS
Ng 5.427/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à
instalação de uma central telefônica no Distrito de
Monsenhor Alexandre, no Município de Cláudio.
No 5.428/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral
do DER-MG com vistas ao asfaltamento da estrada que liga os
Municípios de São Sebastião do Oeste e Itapecirica.
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NQ 5-429/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne em ata voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Raimundo Fonseca, Vice-Prefeito do
Município de Liberdade.
NQ 5.430/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador Co Estado e
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas á construção de trevo
no cruzamento da Rodovia MG-050 com a avenida que dá acesso
ao distrito industrial de Divinõpolis. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Jorge Hannas (3), solicitando se inicie
processo de emancipação dos Distritos de Sacramento,
Luisburgo e São Pedro do Avai, no Município de Mánhuaçu.
Do Deputado José Bonifácio, solicitando encaminhamento do
Projeto de Lei nQ 2.036/94, de sua autoria, à Comissão de
Administração Pública, uma vez que a Comissão de Justiça
perdeu prazo para emitir parecer (- A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244,
c/c o art. 140. do Regimento Interno.)
Do Deputado José Bonifácio, solicitando encaminhamento do
Projeto de Lei nQ 2034/94, de sua autoria, â Comissão de
Administração Pública, uma vez que a Comissão de Justiça
perdeu prazo para emitir parecer. (- A Presidência defere o
requerimento, de conform.1 -jn .om o inciso VII do art. 244,
c/c o art. 140, do Regimento Interno.)
Do Deputado Célio de Oliveira, solicitando tramitação em
regime de urgência do Projeto de Lei no 2.149/94.

COMUNI CAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Defesa Social, de Defesa do Consumidor e de Administração
Pública e dos Deputados Tarcísio Henriques (4), Márcio
Miranda (3), Dilzon Meio, Elmiro Nascimento (3), Jaime
Martins, Maria Olivia, Roberto Amaral, Geraldo da Costa
Pereira e Roberto Luiz Soares.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lê Fase

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nQ 41/94, do Deputado Cóssimo Freitas, que dá
nova redação ao inciso II do art. 31 da Constituição do
Estado. Pelo BRD: efetivos - Deputados Tarcísio Henriques,
Cõssimo Freitas, Geraldo Rezende, Ajalmar Silva, Dilzon
Melo, Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão, Péricles Ferreira,
Alvaro Antônio, Clêuber Carneiro e Ronaldo Vasconceilos;
suplentes - Deputados Anderson Adauto, Jorge Eduardo, José
Renato, Bernardo Rubinger, José Bonifácio, Maria Olivia,
Arnaldo Canarinho, Wanderley Ávila, João Batista, Sebastião
Costa e Ermano Batista; pelo PP: efetivos - Deputados
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Antônio Genaro e Wilson Pires; suplentes - Deputados Márcio
Miranda e Ambrósio Pinto; pelo PT: efetivos - Deputada Maria
José Haueisen e Deputado Gilmar Machado; suplentes T
Deputados Antônio Fuzatto e Adelmo Carneiro Leão. 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 pelas Comissões de
Defesa Social - aprovação, na 34ü Reunião Ordinária, do

Projeto de Lei nQ 1.706/93, do Deputado Côssimo Freitas; de
Defesa do Consumidor - aprovação, na 49a Reunião Ordinária,
dos requerimentos ns 5.395 e 5.397/94. do Deputado Marcos
Melênio; e de Administração Pública - aprovação, na 73a
Reunião Ordinária, do Projeto de Lei nQ 1.252/93, do
Deputado Ambrôsio Pinto (Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Márcio Miranda (3) - falecimento do Sr. Osvaldo
Cardoso de Miranda, nesta Capital das Sras. Nísia Gonçalves
Correa, em Divinôpolis. e Célia Alves de Araújo. em Santo
Antônio dos Campos; Dilzon Meio - falecimento do Sr. Elias
Assad Solum David. em Varginha; Elmiro Nascimento (3) -
falecimento das Sras. Zilda Santos Mendonça, nesta Capital,
da Sra. Dagmar Alves de Menezes e do Sr. Antõnio Caetano do
Carmo Filho, em Patos de Minas; Jaime Martins - falecimento
da Sra. Maria Cândida de Souza, em Santo Antõnio do Monte;
iaria Olivia - falecimento da Sra. Maria Joana Borges, em
uagoa da Prata; Roberto Amaral - falecimento do Sr. Daul
Soares Dias, em Montes Claros; Geraldo da Costa Pereira -
falecimento da Sra. Valdomira Marcos Oliveira, em
Divinôpolis; Roberto Luiz Soares - falecimento do Sr. Márcio
Queiroz Catony, nesta Capital; e Tarcisio Henriques (4) -
falecimento do Sr. Heleno Leal da Paixão, em Contagem; das
Sras. Aida Naccarati Ribeiro e Maria Hermita de Aguiar e do
Sr. Milton Antunes Fonseca, em Cataguases (Ciente. Oficie-

se.).
Requerimentos

- A seguir, são encaminhados à Gerência-Geral de Apoio ás
Comissões, nos termos regimentais, cada um por sua vez,
requerimentos do Deputado Jorge Hannas (3) - estudos sobre a
viabilidade técnica da emancipação dos Distritos de São
Pedro do Avai, de Luisburgo e de Sacramento, do Município de
Manhuaçu.
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio,
solicitando que o Projeto de Lei ng 2.034/94, de sua
autoria, seja encaminhado à Comissão de Administração
Pública, uma vez que a Comissão de Constituição e Justiça
perdeu o prazo para emitir parecer. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII, do art. 244,
c/c o art. 140. do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado José Bonifácio, solicitando que o
Projeto de Lei nQ 2.035/94, de sua autoria, seja encaminhado
à Comissão de Administração Pública, uma vez que a Comissão
de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir
parecer. A Presidência defere o requerimento, de
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conformidade com o inciso VII, do art. 244, c/c o art. 140,
do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Célio de Oliveira, solicitando
regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei no
2.149/94, de sua autoria. Em votação, o requerimento.

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

Carvalho.

 

O Deputado Roberto carvalho - Sr Presidente, Srs.
Deputados, gostaríamos de, mais uma vez, protestar contra a
forma desrespeitosa, aliás, habitual, com que o Sr.
Governador destrata o funcionalismo e a si próprio. O não-
cumprimento de sua própria palavra é sinal de que ele
desmerece e desrespeita até a si próprio. Nos últimos dois
meses, a inflação foi de 15%. Temos uma perda muito grande
acumulada no Governo Hélio Garcia. Toda a bancada do PT, eu,
• Deputado Gilmar Machado, o Deputado Adelmo Carneiro Leão,
• Deputado Antônio Carlos Pereira, cobrávamos,
insistentemente, que o Sr. Governador, nem que fosse no
apagar das luzes, negociasse e resgatasse um pouco a
palavra empenhada.
Ao final de inúmeras reuniões, até mesmo com a presença do
próprio Governador, na primeira e na última delas, ele
assegurou que a sua palavra seria cumprida e que haveria
negociação com as entidades representativas do funcionalismo
público, com a participação de representantes desta Casa.
Contudo, na semana passada, o Governo anunciou que já havia
decidido de quanto seria o reajuste, e que ele seria
divulgado hoje. Ontem, o Governo informou que, por problemas
técnicos, o índice não mais seria divulgado hoje, mas,
apenas, no decorrer da semana - quinta, sexta ou sábado, não
se sabe quando.
Mais uma vez, o Governo não negociou com as entidades
envolvidas. Há uma assembléia marcada para o dia 14, e o que
as entidades receberão será um tratamento semelhante ao que
tinham no Governo anterior, que era apoiado pelo Governador
Hélio Garcia, como bem lembrava o Deputado Antônio Carlos
Pereira, na entrevista concebida hoje ao "Hoje em Oia"
Aliás, o antigo candidato dizia que continuaria as obras do
Governo Hélio Garcia. Era a grande promessa do seu
antecessor, de triste memória. Quer dizer: a prática do
desrespeito e do descaso para com a máquina e com os
servidores públicos continua idêntica E a mesma prática do
desrespeito, dos índices unilateralmente decididos e apenas
anunciados. Não existe presteza nenhuma quando se trata das
questoes da administração pública e do respeito aos
servidores públicos, de uma forma geral
Gostaríamos de registrar, pela enésima vez, aquilo que o
Deputado António Carlos Pereira disse em sua entrevista, ou
seja, que, infelizmente, todo o mundo enche a boca e fala
de educação, de saúde, dos servidores públicos e da máquina
pública. Mas a prática que vemos é de um desrespeito
inconcebível. Não é só desrespeito para com os servidores
públicos, mas é o desrespeito da falta de compromisso com o
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funcionamento da máquina administrativa e dos serviços que o
Estado deve prestar ao conjunto da população em todos os
setores. Nos palanques, as promessas são pródigas: nos
Governos, o desrespeito e a falta de compromisso são também
pródigos. E a isso que estamos assistindo novamente. Então,
fica aqui registrado, em nome da nossa bancada, o nosso
protesto. Se fosse autorização para obras ou para compra de
máquinas, tenho certeza de que a demora não seria tão
grande, e os servidores já teriam o seu reajuste.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Pinheiro-
0  Deputado Antônio Pinheiro - Lê comunicação em que dá
ciência à Casa da realização do 1 Congresso Brasileiro sobre
o Abuso de Drogas, em Belo Horizonte, na semana de 23 a 26
de agosto do corrente ano, por iniciativa da Associação
Brasileira Comunitária e de Pais para a Prevenção do Abuso
de Drogas - Abraço. A justificação da matéria é a seguinte.)
*"Documento recente elaborado pelo Secretário-Geral da ONU
revela que 'O consumo, a produção e o tráfico ilícito de
drogas continuam a crescer em muitas partes do mundo,
afetando um número cada vez maior de pessoas. Essa
tendência é tanto causa como efeito do crescimento global da
criminalidade, da disseminação do HIV-AIDS e do declínio dos
valores'.
Diz, ainda, o documento da ONU: 'Pelo menos 40 milhões de
pessoas em todo o mundo abusam de drogas regularmente. A
produção ilícita, o tráfico e o consumo têm-se alastrado a
uma taxa epidêmica e alcançado os quatro cantos do mundo. A
prevenção do abuso e o controle de drogas devem, portanto,
tornar-se mundiais. Cada nação, sociedade, comunidade e
família deve ai estar envolvida'.
No Brasil, a situação é grave. Pesquisa recente elaborada

pela Escola Paulista de Medicina revela um dado assustador:
o percentual de usuários entre jovens girava em torno de
16%. Hoje são mais de 25%. A faixa de idade era de 14 anos,
agora, constatamos que existem crianças de 9, 10 e 11 anos
de idade usando drogas. A coisa chegou a tal ponto que
recentemente a mais importante autoridade do Pais na área de
drogas, o ex-Secretário Nacional de Entorpecentes,
aterrorizou a Nação ao dizer que o Brasil havia perdido o
controle sobre as drogas. Uma calamidade.'
Essas informações são parte do editorial "A Sociedade e as

Drogas', publicado no informativo da Associação Brasileira e
Comunitária de Pais para a Prevenção do Abuso de Drogas.
Diante de uma realidade como a que acabamos de relatar, Sr.

Presioente. cresce a importância e o interesse de eventos de
tal envergadura, merecendo o apoio e o estimulo de todos.
* - Publicado de acordo com o texto original.
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Za Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a



14

discussão e a votação da matéria constante na pauta. Tendo
em vista que a matéria constante na pauta requer quorum"
qualificado para sua votação, esta Presidência vai solicitar
ao Deputado Roberto Carvalho que faça a chamada prévia dos
Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 23 Deputados; 3
Deputados encontram-se nas comissões, perfazendo um total de
25 Deputados. Portanto, não há número para votação, mas o há
para discussão.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei Complementar ng 36, que dispõe
sobre a organização do Tribunal de Contas do Estado e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para
votação dos dois vetos que se encontram em faixa
constitucional, sobrestando, portanto, as demais matérias
constantes na pauta, a Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para as extraordinárias de logo mais,
ás 20 horas, e de amanhã, dia 31. ás 9 horas, nos termos dos
editais de convocação, e para a ordinária, também de amanhã,
ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator:
A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada
na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DO PROSSEGUIMENTO DO CICLO DE DEBATES ELEIÇÕES 94,
REALIZADO

NO DECORRER DA 570 REUNIÃO ORDINÁ"II, SSEMBLtIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: Destinação da reunião - Designação de Comissão -
Composição da Mesa - Palavras do Deputado Wanderley Ávila e
do Sr. Eduardo Azeredo - Designação do coordenador dos
debates - Debates - Palavras do Sr. Walfr ido Mares Guia -
Considerações finais do Sr. Eduardo Azeredo - Palavras do
Sr. Presidente.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Destina-se esta

parte da reunião a receber o Dr. Eduardo Azeredo, candidato
ao Governo do Estado pela coligação Todos por Minas, formada
pelo PSDB. pelo Pi- e pelo PTB, em prosseguimento ao Ciclo de
Debates Eleições 94.

Designação de Comissão
D Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados
Ronaldo Vasconcellos e Maria Olivia para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário o candidato e os demais
convidados, que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento

á Mesa os Exmos. Srs. Eduardo Azeredo, candidato ao Governo



;fl
do Estado pela coligação Todos por Minas, integrada pelo
PSDB, pelo Pi- e pelo PTB; Walfrido Mares Guia, candidato a
Vice-Governador do Estado pela referida coligação;
jornalistas Antônio de Faria Júnior, representante do CEPO,
e Maria Tereza Rios, mediadora dos debates; Deputados
Wanderley Ávila, Líder do PSDB na Assembléia Legislativa;
José Militão, 2g-Vice-Presidente da Assembléia; Romeu
Queiroz. Líder do Governo na Assembléia; Agostinho Patrus,
Líder do BRD; Deputado Ermano Batista, Líder do Pi - nesta
Assembléia; e Dra. Maria Coeli Simões Pires. Secretária de
Assuntos Municipais.

Palavras do Deputado Wanderley Ávila
O Sr. Presidente -A Presidência vai conceder a palavra ao
Deputado Wanderley Ávila, Líder do P508, que disporá de 10
minutos para sua intervenção. Com a palavra, o Deputado
Wanderley Ávila-
0 Deputado Wanderley Avila - Esta Casa tem a honra de
receber, no dia de hoje, um jovem candidato que entende de
Minas não por ouvir falar, mas por ter suas raízes
solidamente plantadas nas mais caras tradições deste Estado.
Já na infância, Eduardo Azeredo aprendeu os princípios da
boa política, da política séria e sem demagogia,
comprometida com os grandes ideais e, sobretudo, com o povo.
Sua principal escola fo o emplo do pai, Renato Azeredo,
que lhe deu lições de coragem e fidelidade às grandes causas
ao militar ativamente no MDB, num tempo em que o simples
fato de ser oposição neste Pais era suficiente para que a
pessoa fosse colocada sob suspeita pelo regime autoritário.
Tanto a formação acadêmica de nosso candidato como a sua
preparação para a vida pública aconteceram entre as
montanhas de Minas, no seio desta terra e desta gente, que
ele aprendeu a amar e a conhecer. Em uma das mais
tradicionais instituições de ensino superior mineiras, a
atual Pontificia Universidade Católica de Minas Gerais,
Eduardo Azeredo bacharelou-se em Engenharia Mecânica, Mente
inquieta, ávida de saber e de modernidade, após concluir
curso de extensão em Engenharia Econômica, enveredou pelo
mundo da informática, terminando com êxito o curso de
Análise de Sistemas da IBM do Brasil. Começou sua vida
profissional nessa instituição, onde trabalhou por li anos.
Ainda estudante, Eduardo mostrou sua vocação para a vida
pública e sua capacidade de liderança ao eleger-se
Secretário do Diretório Acadêmico do Instituto Politécnico
da Universidade Católica.
Pela competência técnica e pela capacidade de administrar,
foi Diretor-Presidente da PRODEMGE durante os Governos
Tancredo Neves e Hélio Garcia. Foi, ainda, Superintendente
Regional da DATAMEC em Minas Gerais e presidiu a PRDDABEL.
Por dois anos, esteve à frente da Prefeitura de Belo
Horizonte, época em que conseguiu mudar a face da cidade.
Sua administração foi marcada pela seriedade, pelo
compromisso ético e pela austeridade Sem renunciar a esses
princípios, executou obras importantes, que desafiaram
governos anteriores, cuidou como ninguém da manutenção das
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vias públicas e de outros equipamentos urbanos e deu
prioridade às crescentes demandas sociais e ao atendimento á
população de baixa renda. Sem muito alarde, mineiramente, em
silêncio, Eduardo Azeredo realizou tanto em dois anos, que
ganhou admiração unânime e conquistou o respeito até mesmo
dos adversários políticos.
Os fatos, por si sós, falam tudo. Não bastam belos
discursos nem demagógicas respostas na ponta da língua.
Minas Gerais precisa de quem já experimentou os problemas
deste Estado onde eles se mostram mais dramáticos: na
Capital mineira. Só quem já passou por teste semelhante e
foi aprovado está em condições de formular propostas
realistas e coerentes, responsáveis porque fundadas num
lastro de trabalho e de experiência. Para entender Minas,
para administrar Minas, é preciso ter vivido Minas, é
preciso estar inserido em nossas tradições de honestidade,
compromisso e senso de realidade.
Temos a certeza de que Eduardo Azeredo está á altura de
ocupar o Governo deste Estado e saberá, como ninguém,
conduzir esta terra ao lugar de destaque que lhe está
reservado no cenário nacional. Discípulo de Renato e de
Tancredo, ele saberá dar continuidade ás lições que recebeu
desses dois grandes mineiros.
Para finalizar, queremos externar nossos parabéns ao CEPO e

á Direção da Casa pela realização desses encontros. E assim
que se constrói e se consolida a democracia. Multo obrigado!

Palavras do Sr. Eduardo Azeredo
O Sr. Presidente - A Presidência passará, neste momento, a
palavra ao nosso ilustre convidado, Or. Eduardo Azeredo, que
disporá de 30 minutos para sua exposição. Informa, porém, ao
Plenário que, após as palavras do candidato, todos os
presentes poderão formular perguntas, oralmente ou por
escrito. Com a palavra, o Dr. Eduardo Azeredo.
O Dr. Eduardo Azeredo - Exmo. Sr. Deputado José Ferraz,
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; Walfrido dos Mares Guia, candidato a Vice-
Governador, meu colega de chapa; jornalista Antônio Faria
Júnior, representante do CEPO; jornalista Maria Tereza Rios,
mediadora do debate; Deputado Wanderley Ávila, Líder do PSDB
na Assembléia Legislativa, a quem agradeço a saudação feita
á nossa candidatura; Deputado José Militão, 2g-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa; Deputado Romeu
Queiroz, Líder do Governo na Assembléia Legislativa;
Deputado Agostinho Patrus, Líder do BRD; Deputado Ermano
Batista, Líder do Pi- na Assembléia Legislativa; Sra. Maria
Coeli Simões Pires, Secretária de Assuntos Municipais; Srs.
Deputados Federais e Estaduais, Srs. Prefeitos, Srs.
Vereadores, senhoras e senhores, jovens que aqui estão nos
ouvindo, nesta realização do CEPO, que, acertadamente, busca
ouvir a palavra dos candidatos ao Governo de Minas; quero
iniciar dizendo que a presença nesta tribuna da Assembléia
é, para mim, um motivo de muita satisfação e orgulho. Minha
origem é o Poder Legislativo, Meu pai foi Deputado Estadual
por duas legislaturas, na Assembléia Legislativa de Minas.
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e. por seis legislaturas. na Câmara Federal. Fico, portanto,
muito feliz de poder estar aqui, nesta tribuna, na tribuna
da representação popular legitima, para falar aos senhores-
0 que é governar um Estado como Minas Gerais? Um Estado do
tamanho de Minas Gerais, um Estado com uma população grande
como a nossa? Precisamos, antes de mais nada, de um estilo
de governar; um estilo de governar que esteja de acordo com
o nosso povo. Cada região tem seu estilo, sua tradição, sua
forma de agir. Minas Gerais também tem a sua forma. Minas
Gerais sempre teve, nos seus governos, uma linha de ação
cautelosa, mas de afirmação; uma linha de ação de
raciocínio, mas de decisão, quando ela se faz necessária. E
assim que vamos fazer no Governo de Minas Gerais. Eu sempre
disse, desde o inicio, quando o meu nome foi ventilado, que
seria candidato ao Governo de Minas, por uma ampla
coligação, porque entendia e continuo entendendo,
firmemente, que o cargo de Governador de Minas não é posição
para projeto pessoal, é uma posição pró-vontade de forças
expressivas da política e da sociedade mineira. Foi assim
que, com o apoio do meu partido, o PSDB. do Governador Hélio
Garcia, do PTB e do Pi- chegamos á coligação "Todos por
Minas". E, hoje, avançamos com o apoio de firmes
lideranças, até mesmo de outros partidos que não compõem
conosco a coligação "Todos por Minas'.
Dessa maneira, o estilo de governar que queremos para Minas
é o de participação, é o de equipe. Não é possível
acreditar que dá para governar Minas Gerais como se fosse
"super-homem"; que dá para governar Minas Gerais como se na
cabeça de uma só pessoa pudessem estar todas as soluções
para os problemas, que são grandes, embora muitos deles
semelhantes aos problemas brasileiros como um todo. Por isso
quero governar com uma grande equipe q terá pessoas
capacitadas para cada área do Governo. Uma equipe que vamos
formar depois. Não fiz nem farei nenhum convite para
Secretário ou para qualquer cargo do meu governo porque isso
se chama barganha política. Não fazemos isso nem vamos
fazer. Não é correto sair por Minas Gerais, em cada cidade,
dizendo que cada uma terá um Secretário. Não é assim, Vejo
a administração pública de uma forma muito séria, de uma
maneira que busca primeiramente a competência dentro,
evidentemente, das forças políticas que apóiam a
candidatura. Isso nós fizemos em Belo Horizonte.
Eu me coloco candidato ao Governo de Minas com base na

o experiência como Prefeito da terceira maior cidade do
Brasil, uma cidade que tem uma população pouco menor do que

o o Estado do Espirito Santo, nosso vizinho. Belo Horizonte é
uma cidade que tem dentro de si muitas cidades. O Barreiro
é uma grande cidade de 400 mil habitantes; Venda Nova ê uma
grande cidade de mais ou menos 400 mil habitantes. Belo

3	Horizonte é uma síntese de Minas Gerais. Aqui temos uma

2	população mesclada: gente de todos os pontos do nosso
Estado, que aqui vivem e trabalham-
0 nosso estilo de administrar é baseado na experiência, na
humildade de buscar a proposta, o apoio de todos os
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segmentos da sociedade, de buscar a presença de pessoas que
estejam interessadas no bem de Minas Gerais, na melhoria da
qualidade de vida em nosso Estado. Esse é o meu estilo:
simples, afirmativo, sincero. Tenho certeza de que é o
estilo de que Minas Gerais gosta. E assim que vamos
governar Minas Gerais a partir de lg de janeiro.
E nós vamos fazer isso também em parceria com os

municípios. Tenho uma satisfação muito grande de ter tido
essa grande experiência ao ser Prefeito. Nesses últimos
dois meses de campanha, já fui a 200 cidades para levar
nossa mensagem e. quando me encontro com os Prefeitos, digo-
lhes que sou um colega de sofrimento. A Prefeitura é uma
escola de administração pública. E um momento em que o
administrador convive com problemas, desde o pequeno
problema do buraco na rua até o grande problema que é a
busca de recursos, até mesmo internacionais.
Quando falo em parceria com os municípios, quero dizer que

o meu governo será municipalista, de fato, não de discurso.
E falo isso porque tenho a credibilidade de quem, além de
ter sido Prefeito - sou o único candidato que teve essa
grande experiência -. pôde, também, mostrar o seu interesse
pela ação municipalista, como Presidente da Associação
Microrregional da Grande Belo Horizonte - GRANSEL - e Vice-
Presidente da Associação.F.fi 1 ira dos Municípios. Aprendi
muito com os Prefeitos das cidades da Região Metropolitana
de Belo Horizonte e com os das cidades-pálo de Minas. Foi
desse jeito que tive a certeza de que, com a parceria com os
municípios, poderemos ter obras mais baratas, melhor
funcionamento da administração pública, com mais eficiência
e menos burocracia.
Nessa linha, minha visão é de que, como Governador de um
Estado como Minas Gerais, não se pode estar com as ações
centralizadas. Temos que descentralizar. Uma proposta
moderna para administrar um Estado como o nosso é ternos
regiões administrativas. Isso não é uma mera idéia: é
situação que já funciona em Belo Horizonte, em São Paulo, no
Rio de Janeiro e em muitos países do mundo.
Aqui, na Assembléia, está em discussão projeto de divisão
de Minas Gerais em 10 macrorregiões. E evidente que esse
projeto terá de ser aprovado com as sugestões dos Deputados
que representam o povo mineiro. Nessa linha, seguindo essa
proposta de regiões administrativas, poderemos
compatibilizar o mapa de Minas. Hoje, temos o DER com sua
distribuição, que é diferente da distribuição da educação,
que tem suas delegacias de ensino. Esta distribuição, por
sua vez, é diferente da distribuição da saúde, que tem suas
diretorias, e da área de segurança, que vê Minas Gerais de
outra forma.
Precisamos unificar esse trabalho para que tenhamos, por
exemplo, no Norte de Minas, uma ação integrada de governo.
Há questões do dia-a-dia que não precisam ser resolvidas
aqui nem com viagem de centenas de quilómetros. Um problema,
por exemplo, da área de pessoal pode e será resolvido na
própria região, nas Regiões Administrativas. Isso funcionou
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aqui, em Belo Horizonte. Não foi iniciativa minha, porque já
vinha de governos anteriores e continua agora, mesmo na
administração de outro partido, mostrando que esse é um
caminho moderno.
Preocupam-me muito, também, a questão da continuidade dos
programas e a do desperdicio de dinheiro público. O maior
crime que se pode cometer contra o dinheiro público é a
paralisação de obras iniciadas. Posso dizer que uma de
minhas primeiras ações de governo será garantir as obras
iniciadas. Isso significa respeito para com o dinheiro
público. E isso que iremos fazer: concluir as obras
iniciadas e, paralelamente, à medida que o planejamento
mostrar a possibilidade, iniciar novas obras

administrativas.
Por falar em administrar, quero tratar da questão dos
recursos do governo. E muito esquisito vermos algumas das
propostas de outros candidatos. Alguns falam assim: 'vou
diminuir os impostos para a microempresa, o ICMS, vou
aumentar a receita do governo, dobrar o salário do
funcionário no dia 1V, e mais isso, e mais aquilo.
Precisamos de um governo sério. Não podemos iludir-nos com
propostas mentirosas.
Tenho uma alternativa que visa a aumentar a receita de

Minas de maneira séria. Há 15 dias, aqui esteve o Governador
Giro Gomes, do Ceará, atendendo a convite meu, para expor o
que é a sua "parceria para o desenvolvimento", que é a busca
de uma ação integrada entre o Governo do Estado, o
empresariado e os consumidores, para que se chegue a una
situação em que a base de pagamento seja ampliada e, ai sim,
se consiga reduzir as aliquotas de impostos. Mas, em uma
linha de pacto e união, em que se acompanhe, por
instrumentos modernos de informática e dados estatisticos, a
receita do Estado. Se, por exemplo, em determinado segmento,
há apenas 30% que pagam, podemos, com a parceria desse
segmento, fazer com que todos paguem e, ai sim, fazer uma
redução do percentual do imposto. Isso funcionou; não se
trata de uma idéia mirabolante- Queremos implantá-la também
em Minas Gerais.
Da mesma maneira, queremos buscar a parceria com a
iniciativa privada, diretamente. Quero lembrar que, quando
ocupamos a Prefeitura de Belo Horizonte, fizemos parcerias
com a iniciativa privada, que acreditou em nosso Governo. A
iniciativa privada foi chamada a dar sua parcela de
responsabilidade social em nossa Capital. Isso aconteceu com
grandes projetos nas áreas de meio ambiente e da cultura.
Restauramos, com a parceria da iniciativa privada, a Igreja
da Pampulha, o Parque Municipal, a Praça da Liberdade.
Inclusive, construimos escolas como a do Bairro Pilar.
Queremos buscar as grandes empresas de Minas Gerais para
participarem da vida das comunidades onde elas estão
instaladas e obtêm seus lucros. Lucro correto, devido, e que
realmente deve ser buscado. Mas queremos que essas empresas
tenham a visão de que, no mundo moderno, é fundamental a
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responsabilidade conjunta do Governo do Estado, dos
municípios e do empresariado.
A nossa neta de governo é grande. Poderemos ver, até o fim
da campanha, que os programas de governo são muito
parecidos. Basicamente, os candidatos estão defendendo os
mesmos pontos de vista. Recentemente, fiquei satisfeito
quando verifiquei que um projeto nosso, de autoria do Prof.
José Rafael Guerra Pinto Coelho, Diretor da Faculdade de
Ciências Médicas, já existe. Trata-se do consórcio de
municípios para melhorar a saúde de regiões que os
municípios não conseguem atender sozinhos. Esse projeto, que
já vi funcionando em Perdigão, Lagoa da Prata. Carmõpolis,
Moema, Santo Antônio do Amparo, faz com que os recursos
sejam integrados e melhorados. Esse candidato está copiando
minha idéia, e isso significa que, pelo menos nesse ponto,
ele está buscando uma linha coerente com um projeto que já
existe e que pode ser ampliado para toda Minas Gerais.
Evidentemente também que o nosso projeto de governo para a

educação não pode se ater apenas á questão salarial. Vamos
melhorar os salários dos funcionários, sim. Sabemos que os
salários não são bons; o Secretário Walfrido sabe disso.
Vamos melhorar os salários, e o aval para essa questão é o
meu comportamento quando fui Prefeito de Belo Horizonte. Mas
também temos que buscar a melhoria da qualidade do ensino e,
para isso, Minas Gerais tem hoje o projeto de ensino mais
bem avaliado de todo o Brasil. Trata-se do projeto de
qualidade. Esse projeto busca, entre muitas coisas, além da
autonomia e da democratização das escolas, diminuir a
repetência escolar. Diminuindo a repetência, vamos acabar
com a situação humilhante das crianças reprovadas e assim,
os recursos, que são gastos hoje com a repetência, poderão
ser utilizados, até mesmo, para pagar melhores salários aos
funcionários e professores. Esse é o projeto integrado, que
cuidará da educação em todos os seus aspectos. Pudemos
mostrar em Belo Horizonte esse nosso comprometimento com a
educação pela criação de 55% de vagas na rede municipal e
com interação com o Governo do Estado, quando assumimos oito
escolas na linha de municipalização. Portanto, vamos
continuar avançando nessa questão fundamental.
Junto com a educação, existe outro caminho que é a irmã
gêmea da educação, a saúde. Não há como pensar na
possibilidade de um aluno render bem, se ele não tem saúde.
Nem o trabalhador consegue trabalhar bem, se não estiver em
boas condições físicas e mentais. A saúde é a irmã gémea da
educação. Graças a uma linha firme de ação, daremos
prioridade às duas no nosso governo do Estado. Daremos
continuidade a uma municipalização efetiva da área da saúde,
já que esse é o ordenamento da Constituição. Pela
municipalização da saúde, conseguiremos que ela seja melhor,
mais bem gerenclada e a população mais bem atendida. Quando
falo em municipalização, estou falando também em
participação popular junto aos Conselhos Municipais de
Saúde, podendo ajudar na implantação da política municipal.
Isso se faz pela valorização dos hospitais regionais, para



que tenham condições de funcionamento efetivo, equipamentos,
pessoal incentivado. Isso se faz com idéias criativas, como
a de consórcios para pequenos municípios; e se dá com novas
idéias, como as dos agentes de saúde para medicina
preventiva, quando mais uma vez a educação e a saúde estão
entrelaçadas.
O agente de saúde nada mais é do que um educador com a
função especifica de ir até a área rural e ás vilas, ensinar
os principais cuidados de saneamento básico e os primeiros
atendimentos de saúde, evitando, assim, o aparecimento de
doenças e de novos problemas para os postos de saúde e
hospitais.
Essas são idéias possíveis de ser aplicadas, as quais
queremos implantar em Minas Gerais. Da mesma forma, vamos
fazer valer a força política do Governo de Minas junto ao
Presidente da República. Fico feliz em ver, hoje, o caminho
que tona a sucessão presidencial, porque Fernando Henrique
é meu companheiro de partido, foi meu companheiro no antigo
MDB, em período muito difícil de que muita gente se esquece.
Mas, com Fernando Henrique, poderemos ter efetivamente um
diálogo permanente e um apoio constante do Governo Federal a
Minas Gerais. Quero lembrar que, hoje, 70% de todos os
gastos com a saúde, no Brasil, são de responsabilidade do
Governo Federal. Daí a importância desse relacionamento com
o Governo Federal
Queremos, ainda, avançar na questão das universidades,
dando condição aos estudantes de atenderem à população mais
carente do Estado, como estagiários.
Outro ponto importante diz respeito á agricultura. Nosso
Estado é enorme e temos grandes possibilidades nesse setor.
Somos o maior produtor de café e leite do Brasil. Temos uma
nova fronteira agrícola, que é o Noroeste de Minas. Temos o
Triângulo, o Alto Paranaiba, a Zona da Mata, que sempre
tiveram a sua tradição com o plantio de cana-de-açúcar e que
precisam voltar a crescer.
Com relação á agricultura o Governo precisa fazer ajustes,
principalmente, investindo em pesquisas, valorizando seus
órgãos e seu sistema agropecuário, para que os pequenos
produtores tenham acesso ás informações, ás novas

tecnologias e, com isso, possam produzir com melhor
qualidade e mais produtividade. Além disso, deve,
evidentemente, estimular a irrigação, a eletrificação e a
telefonia rural. Num mundo como o de hoje é fundamental que
esses três serviços estejam disponíveis no campo.
Numa realidade de estabilidade econômica, podemos pensar em
ter os órgãos de fomento do Governo financiando os
agricultores. Aí, o Governo poderá acionar o BDMG, o BEMGE
e o CREDIREAL para financiarem especialmente os pequenos
produtores. Agora, com a inflação sob controle e o seu fim.
queira Deus, poderemos ter uma política agrícola que tenha
planejamento e eficiência.
Da mesma forma, quero falar de mais um tema, que é a
segurança. Nós temos, em Minas Gerais, felizmente, um dos
melhores níveis de segurança, especialmente se comparados
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aos do Rio ou de São Paulo. Isso se dá graças à qualidade da
nossa Policia Militar e da nossa Policia Civil. Vamos
continuar preservando essa qualidade, com equipamentos e com
condições humanas para os nossos policiais, para que nós não
tenhamos de enfrentar situações como as que o Rio de Janeiro
enfrenta, que são vexatórias porque sobre sua policia
recaem mais suspeitas, ás vezes, do que sobre os próprios
bandidos.
Vamos, também, usar da criatividade para tratar da questão
penitenciária. Hoje, existe uma linha que defende a idéia de
se ter mais penitenciárias de menor porte, que ficariam
próximas á região onde residem as pessoas que lá estão
sendo recuperadas para a sociedade. E necessário dar ênfase
também ao trabalho agrícola, artesanal e industrial para
que, através da terapia ocupacional, haja recuperação e não
apenas a punição a quem, infelizmente, teve que ser preso
para poder voltar ã sociedade.
Nós vamos ainda avançar em vários outros pontos. Sei que

não terei tempo de abordar todos aqui, mas quero passar por
eles. Minas Gerais é rica em cultura; tem uma bela cultura,
com tradição no artesanato, nas artes, nas danças.
Precisamos estar sempre atentos ao nosso valor cultural.
Precisamos, também, estar atentos ao esporte,
principalmente no que ele representa como solidariedade
humana, como formação da juventude, como trabalho em
conjunto e de como aprender a perder.
E necessário estarmos atentos á questão do turismo em
Minas, pois aqui existe um potencial enorme nesse campo.
Levando isso em consideração, vamos fazer um grande projeto
de turismo para o nosso Estado, que será arrojado, para que
o turismo seja o primeiro agente gerador de empregos em
Minas Gerais.
Nós sabemos que hoje os dois maiores problemas do Estado
estão relacionados com a saúde e o emprego. Para aumentar a
oferta de empregos, existem alguns caminhos. Um deles é
incentivo ao turismo. Temos consciência de que Minas Gerais
ocupa uma posição privilegiada do ponto de vista geográfico.
Com a realização de convenções, de feiras - o chamado
turismo de negócio - nós podemos, evidentemente, avançar
muito na atração do turismo para Minas Gerais. Com relação a
isso, já dei os primeiros passos quando fui Prefeito de Belo
Horizonte, procedendo a estudos para a implantação de novo
Centro de Convenções em Belo Horizonte, que será muito maior
do que o Minascentro e terá capacidade para a realização de
grandes feiras. Deixamos os estudos prontos, já em estágio
avançado, e eles continuam na atual administração. A
implantação desse Centro só será possível com o envolvimento
do Governo do Estado junto com a Prefeitura.
Na linha do turismo de lazer, não do de negócios, temos, em

Minas, 70% de todo o patrimônio histórico do Brasil. Temos
belas cidades históricas como Diamantina, Duro Preto.
Sabará, Tiradentes, Temos, também, estâncias hidrominerais
como Araxá, Cambuquira, Caxambu, São Lourenço, LambarL
Temos as Grutas de Maquiné, da Lapinha ... Temos, também,
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'agos, que ainda não foram explorados para o turismo, com
exceção de alguma coisa na região de Furnas. E temos as
nossas serras, as nossas montanhas, como o Monte Verde.
Tudo isso significa que, através da ação do Governo, em
duas frentes - na divulgação e na infra-estrutura - O
turismo poderá ser o grande gerador de empregos em nosso
Estado. E claro que não há mais sentido em o Governo cuidar
de hotéis, mas a divulgação e a infra-estrutura devem ser
tratadas por ele. Pode ter havido, no passado, justificativa
para que o Governo cuidasse de hotéis, mas, hoje, não há
mais lugar para o Governo atuar diretamente na operação.
Ainda com relação ao emprego, já que pude entrar nesse

assunto na área de turismo, quero tratar de outros pontos: o
emprego para a juventude, para quem se forma, para quem
entra no mercado de trabalho. Ter um emprego é o seu anseio
legitimo e imediato.
Além da linha do turismo, nós queremos ampliar a
industrialização em Minas. Para isso, é fundamental termos a
mentalidade aberta para todo o Estado de Minas Gerais, um
Estado que tem todos os tipos de clima, todos os tipos de
terreno e todos os tipos de pessoas. Isso se faz através da
ação e do incentivo do Governo, no sentido de mostrar as
potencialidades deste Estado. Agora mesmo temos um exemplo
disso, com a instalação de nova fábrica de automóveis - um
investimento de milhões e milhões de dólares, com milhares e
milhares de empregos diretos e, depois, empregos indiretos
com as indústrias de autopeças - que se encaminha para Minas
Gerais. A conclusão desse projeto, que tem o apoio firme do
Governador Hélio Garcia, dá-se também pelas condições que
Minas oferece, ou seja, pela duplicação da Fernão Dias.
pelas condições do nosso povo, que é um povo trabalhador,
que já demonstrou ter níveis de qualidade e de produtividade
superiores aos de muitas regiões do Brasil. Com iniciativas
como essas, vamos aumentar a industrialização de todo o
Estado de Minas Gerais - da mesma forma que, com atenção
especial à pequena empresa e à microempresa, teremos,
também, aumento imediato de empregos. A atenção especial se
faz através da diminuição da burocracia, com incentivo às
pequenas e microempresas do nosso Estado - e, evidentemente,
com o apoio á agricultura, um forte agente de empregos no
nosso Estado. Será dessa maneira que vamos, também,
continuar na busca da melhor qualidade de vida para todos os
mineiros.
E, quero dizer aqui que, para fazer isso tudo, precisamos

de condições financeiras. Já pude dizer do firme apoio,
desde o primeiro momento, ao Plano Real, que é o plano que
busca tirar o dinheiro dos Bancos para colocá-lo na produção
e, com isso, teremos mais empregos e mais recursos para o
próximo Governo. E assim que estamos apoiando o Plano Real,
como uma alternativa discutida ás claras no Brasil, não em
gabinetes, não com confiscos. Com o Plano Real, com
iniciativas em parceria para o desenvolvimento, com a busca
de novos empregos e de novas indústrias, com o incentivo à
agricultura, teremos, seguramente, novas oportunidades de
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trabalho em nosso Estado e poderemos, a partir de hoje -
quando o Estado de Minas Gerais já tem a sua situação
financeira saneada, um dos grandes trabalhos realizados no
Governo atual -, utilizar recursos internacionais, que, por
força desse saneamento, o Governo de Minas tem hoje
arrecadados e garantidos. São recursos internacionais do
Banco Mundial e do BID, cerca de US$1.500.000.000,00, dos
quais apenas pequena parcela será utilizada ainda no atual
Governo. São recursos para estradas, para o saneamento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, projeto em que pude
trabalhar de perto e que prevê a construção da estação de
tratamento de esgotos para o saneamento do Arrudas e do
Onça. São recursos para o saneamento das pequenas cidades de
Miras; são recursos para a educação, enfim, recursos que nos
dão condições de falar num programa, como pude demonstrar,
um programa pé no chão, um programa possível de ser
realizado e que vamos realizar em benefício do povo mineiro,
para que melhoremos a qualidade de vida de todos nós. Muito
obrigado a todos os senhores.

Designação do Coordenador dos Debates
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai passar a

coordenação desta parte da reunião â jornalista Maria Tereza
Rios, chefe de reportagem da TV Alterosa e membro do
Conselho Fiscal do CEPO, que atuará como mediadora dos
debates desta tarde. Com a palavra, a ilustre jornalista
Maria Tereza Rios.
A coordenadora - A partir deste momento, todos os
participantes do Ciclo de Debates Eleições 94 poderão
formular perguntas ao candidato, devendo, contudo, se
inscrever previamente ou encaminhar a questão por escrito.
Solicita-se que as questões sejam breves, sucintas e
objetivas, de forma a propiciar ''m rair número de
manifestações dos participantes. Ainda, visando ao melhor
aproveitamento do tempo, esta coordenadoria pede licença
para dispensar as formalidades e as saudações pessoais de
modo que os trabalhos se processem com maior agilidade. Cada
inscrito disporá de até 2 minutos para sua intervenção,
devendo limitar-se a uma questão, resguardando-se o direito
de reinscrever-se. O candidato disporá de 3 minutos para
cada resposta.
O Deputado Baldonedo Napoleão formulará a primeira

pergunta.
Debates

O Deputado Baldonedo Napoleão - Dr. Eduardo, eu já percebi
que todos os candidatos estão prometendo governos
municipalistas. Entre eles, o senhor é o único que conhece o
que é a administração municipal por dentro. Ter sido
Prefeito de Belo Horizonte lhe deu, certamente, uma visão
profunda da problemática não só da população e de todos os
seus líderes, como também da complexidade da administração,
da sua parte técnica e científica. Gostaria de pedir ao
senhor que nos dissesse um pouco mais da sua proposta para
que os municípios mineiros possam participar de seu governo,
e dar uma contribuição expressiva, através do exercicio
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pleno da sua autonomia, para viabilizar essa questão grave,
que é a municipalização da saúde e da educação. Essa foi uma
proposta audaciosa dos constituintes de 1988, mas vem
esbarrando na dificuldade prática de sua execução. O senhor,
como ex-Prefeito, conhece muito bem a capacidade notável
que o município tem para ajudar a administração pública como
um todo, como um sistema, para viabilizar essa meta
extraordinária. Tenho conhecimento de que uma parte
considerável de prefeitos, que vão governar ao lado do
próximo Governador Estadual, nos próximos dois anos, ainda
não se engajaram na campanha política. Estão á espera de
propostas concretas, e não apenas de intenções dos
candidatos a Governador para as suas administrações -
0 Sr. Eduardo Azeredo - Muito obrigado, Deputado Baldonedo,
V. Exa. . que é um municipalista de fato, como Presidente da
Associação Mineira de Municípios, põde vivenciar todos os
problemas dos municípios mineiros.
Minha proposta para os municípios é muito clara: a
regionalização do Governo de Minas, pela descentralização
administrativa do Estado, com o apoio efetivo do trabalho
com as microrregiões. Hoje, tivemos uma demonstração de
apoio às microrregiões: estas receberam os equipamentos para
a manutenção de suas estradas vicinais. Quero ter, sempre,
com os municípios essa . ' te ação- Acho que o melhor
caminho é, exatamente, através das microrregiões Trata-se
de regiões que têm problemas de natureza semelhante e um
tipo de povo com a mesma visão. Assim, para trabalhar com
756 municípios diretamente - o senhor conhece bem as
dificuldades do Governo -, o caminho mais objetivo é
trabalhar com esses 756 municípios organizados em
microrregiões.
Esse é um projeto efetivo. Tenho também outra proposta, que
já pude apresentar na reunião das cidades-pólo. Para
encaminhá-la, precisamos da colaboração da Assembléia
Legislativa. Trata-se da proposta de distribuição do tCMS
em Minas Gerais. Acredito que ela deve ser estudada com
muita atenção, para que os municípios mineiros possam ter
uma parte do ICMS mais adequada às suas necessidades.
Acredito, nobre Deputado, que o processo de municipalização
se taça a partir de um aval, e o aval que tenho é exatamente
o de haver sido Prefeito da capital do Estado. Pude sentir a
dificuldade dos Prefeitos de pires na mão pedindo dinheiro
não só ao Governo do Estado, nas também em Brasília. Pude
sentir a situação constrangedora, como Prefeito da terceira
maior cidade do Pais, de ter que aceitar, às vezes, a
presença de pessoas que nada tinham a ver com , o nosso
Governo, para conseguir a liberação de verbas. E preciso
acabar com isso, e nós vamos consegui-]o, por meios de ações
efetivas de descentralização, com o aval de quem é
municipalista de fato.
A coordenadora - A próxima pergunta é do Prefeito de
Coração de Jesus. Sr. Arlen de Paulo Santiago Filho, que é
também Presidente da AMANS.
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O Sr. Arlen de Paulo Santiago Filho - Primeiramente, quero
dirigir-me ao Dr. Walfrido, a fim de lhe dizer do
sentimento de gratidão do nordestino de Minas Gerais por ele
haver conseguido acabar com o clientelismo na escola, ter
confiado na comunidade e diminuído as disparidades
regionais, distribuindo um pouco mais de merenda aos
estudantes das regiões dos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri e no Norte de Minas, além de haver municipalizado as
escolas e melhorado sua qualidade. Além de destacar suas
ações como homem público, queremos salientar também sua
postura como empresário, quando, através de sua fábrica, a
OIOBRAS, passou a vender insulina a preço de custo aos
municípios da AMANS, na ocasião em que o Governo Federal
parou de fazê-lo.
Queremos dizer que é uma honra para Coração de Jesus tê-lo
como conterrâneo, e, com certeza, hei de me lembrar sempre
de uma frase que lhe falei, quando o senhor liberou
US$250,00 ao ano para a educação de cada criança e reparou
que, daquelas 70 cidades de Minas Gerais que tinham que
gastar muito mais que os 25% para atingirem essa verba, 49
estavam no Norte de Minas ou no Jequitinhonha, por falta da
presença política dos Governos passados. O senhor, tentando
corrigir essa falha, tomou uma atitude corajosa, fazendo com
que os ricos assumissem a responsabilidade de maior número
de crianças, e nós pudéssemos dar-lhes uma educação mais
digna.
Ao seu lado Minas teve, nesses três anos e meio do Governo
Hélio Garcia, um grande batalhador, o Dr. Arlindo Porto,
nosso homem junto à SiJDENE, que conseguiu brigar e alocar
recursos para o Norte de Minas.
Or. Eduardo Azeredo, quando fomos eleito, o senhor
compareceu à reunião dos Prefeitos que iam tomar posse no
Norte de Minas. O senhor esteve na reunião de posse da nossa
Associação e, no ano passado, foi conosco ao Ministério do
Bem-Estar Social, quando a AMANS apresentou projeto para
colocar água potável nos distritos do Norte de Minas. Sua
experiência muito poderá ajudar Minas Gerais. Queremos
dizer-lhe, Or. Eduardo Azeredo, que, se dependesse do Norte
de Minas, sua vitória seria ainda no lQ turno. Muito
obrigado.
O Sr. Eduardo Azeredo - Agradeço a manifestação do Arlen
Santiago. Prefeito de Coração de Jesus, que vem testemunhar
minha atitude em relação ao municipalismo e aos municípios
mineiros. Aproveito para voltar a um ponto importante da
pergunta do Deputado Baldonedo Napoleão, que diz respeito às
iniciativas tomadas pelos municípios.
Pude falar de uma delas, que é exatamente o consórcio de
saúde, formado quando vários municípios que não conseguem
dar o atendimento necessário â sua população se unem para
conseguir melhorar a área da saúde. Esse é um projeto de
ação municipal em que o governo intervém para dar apoio por
meio de equipamentos e recursos.
Da mesma maneira, estou me lembrando de um projeto em

execução na Zona dos Campos das Vertentes, cujas obras pude
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visitar há poucos dias, no qual cinco municípios se uniram a
fim de resolver os problemas relativos à construção de uma
estrada vicinal com o apoio do Governo do Estado. Foi usado
o mesmo sistema de consórcio: cinco municípios, do alto do
Rio Doce até Barbacena, , juntamente com o Governo do Estado,
fazendo obras públicas. E uma parceria entre o município e o
Estado, em que as obras são contratadas pelo município com o
apoio do Estado.
Já fiz um projeto desses aqui quando era Prefeito de Belo

Horizonte, e o Sr. Luís Alves era o Prefeito de Sabarã. Nos
tínhamos um problema de acesso a esse município. Já existia
uma estrada de terra e nos unimos, no caso sem a
participação do Governo do Estado. Fiz a estrada de Belo
Horizonte até a divisa de General Carneiro, e ele fez a
outra de General Carneiro até a divisa de Belo Horizonte.
Foi simples. Apenas corrigimos as curvas perigosas,
duplicamos as pontes e a estrada está, hoje, asfaltada,
trazendo grandes benefícios. Vou estar presente, para apoiar
esse tipo de iniciativa dos municípios, com o apoio do
Estado.
A coordenadora - Á próxima pergunta é do jornalista Luiz
Gonzaga: "O candidato Hélio Costa disse, em Juiz de Fora,
ter levado o senhor, quando Prefeito, a Brasília a fim de
que fossem liberadas v; 1-2s Jo Ministério da Ação Social

para a Prefeitura de Belo Horizonte. Procede a afirmação? O
senhor convidou Hélio Costa para realizar missões junto ao
Governo Federal?
O Sr. Eduardo Azeredo - Vejam bem; eu era Prefeito da
terceira maior cidade de Minas Gerais e tinha audiência
marcada com a Ministra Margarida Procópio. Foi a única vez
que aquele candidato participou de alguma ação relacionada
com Belo Horizonte. Foi-me colocado que, para a verba ser
liberada, era necessário que uma pessoa, sem mandato
eletivo, sem nada a ver com a Prefeitura de Belo Horizonte,
estivesse presente. Depende da consciência de cada um saber
como se chama isso.
A coordenadora - A próxima pergunta é do jornalista Flávio
Pena do "Diário da Tarde'.
O Sr. Flávio Pena - Sr. Eduardo, o próximo Governo, caso
vença Fernando Henrique Cardoso, ou outro, terá que fazer
profundas modificações na Constituição do Pais, para que
consiga levar adiante o projeto de governo. Qual o nível de
comprometimento que o senhor teria com o candidato Fernando
Henrique? D senhor tem projetos pessoais ou o apoiaria mesmo
em medidas com conseqüências amargas para a população?
o Sr. Eduardo Azeredo - Já defendi a revisão constitucional
enquanto cidadão, durante este ano, e continuo defendendo-a.
Tivemos um avanço significativo relativamente á questão das
liberdades democráticas no Brasil. Tivemos um avanço quanto
à defesa do cidadão. Porém, é necessário que alguns pontos
da Constituição sejam revistos. O candidato do meu partido,
Fernando Henrique Cardoso, defende a revisão e tem dito que,
para o sucesso do Plano Real, são necessárias novas posições
do Governo Federal. Meu apoio a essa idéia já foi
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demonstrado anteriormente, e existe ai sintonia de
pensamento. Defendo revisão constitucional na questão
tributária. Temos impostos demais e precisamos restringi-]os
para que sejam devidamente cobrados e devidamente pagos.
A coordenadora - A próxima pergunta é do Sr. Badaró,
candidato a Deputado Estadual pelo PSD: "Gostaríamos de
saber se existem projetos anuais de desenvolvimento para o
vale do Jequitinhonha, com criação de micro, pequenas e
médias empresas voltadas para cada vocação municipal e,
ainda, se consta no seu plano de governo a recuperação do
rio Jequitinhonha e seus afluentes e a criação de um sistema
de irrigação"
O Sr. Eduardo Azeredo - Agradeço • ao Badaró a pergunta.
Quero lembrar que a minha proposta de regionalização
administrativa dá um tratamento especial a cada região de
Minas. A administração regional poderá ter contornos
diferentes para cada área do Estado. D Jequitinhonha tem já
um projeto do Governo Federal, do qual pude participar em
Brasília, que é o PROMOVALE - um conjunto de ações, um
grande projeto que precisa ter continuidade e ser ampliado.
Na mesma linha, temos que valorizar a questão do artesanato
do Jequitinhonha e a das indústrias de extração da região,
com o apoio efetivo do Governo Estadual.
Com relação ao rio Jec "Yn':.inha, à sua recuperação e à
manutenção do nível de uso das suas águas e do nível de
preservação do meio ambiente, queremos dizer que o meio
ambiente, felizmente, hoje, é muito mais respeitado, em
virtude principalmente da ação da imprensa e da ação das
pessoas que se dedicaram a defender a ecologia.
Compatibilizar o desenvolvimento com o respeito à natureza é
possivel fazer. Uma empresa moderna consegue trabalhar sem
poluir o meio ambiente. O rio Jequitinhonha precisa ter
preservada a sua água com a preservação das matas ciliares
de proteção às barrancas do rio, com a fiscalização das
indústrias que o poluem e com a busca de novas alternativas
do ponto de vista do transporte e da pesca. A pesca é uma
fonte de alimentação inexplorada em Minas Gerais. Somos o
Estado que, talvez, maior número de rios e lagos tem e, no
entanto, a pesca está muito aquém do que pode vir a
significar em termos de emprego e de fonte de alimentação.
Isso me dá oportunidade de dizer, também, que esse é um
Proj eto em que queremos avançar: a pescaria enquanto fonte
de alimento e enquanto geração de emprego.
A coordenadora - O Sr. valdivino Coelho quer fazer uma
pergunta ao candidato.
O Sr. Valdivino Coelho - Sr. Eduardo Azeredo, a
inconsistência do quadro partidário brasileiro causa mais
males á vida institucional do que parece à primeira vista. A
começar pelo desprezo ás convicções ideológicas e
programáticas de cada agremiação, pois, na maioria dos
casos, em nível nacional, a farinha é a mesma. Só tem mudado
o saco que a envolve. Os Srs. Pimenta da Veiga, Franco
Montoro, Fernando Henrique Cardoso e outras celebridades
romperam com o PMDB porque, segundo eles, o PMDB estava
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defendendo apenas a liberdade dos mais ricos, dos grandes
proprietários de terras, bancos, indústrias,
estabelecimentos comerciais , escolas, hospitais, hotéis,
meios de transporte e meios de comunicação. Então, fundaram
o PSDB. Partido da Social Democracia Brasileira, criando uma
proposta neoliberal, uma novidade nacional. Como, agora,
explicar a coligação do PSDB, em nível nacional, com o PFL e
o PTB, e em nível estadual, com o Pi- e o PTB? Vocês, agora,
vão fugir dos neoliberais? Vão negar o que sempre pregaram?
D senhor e Fernando Henrique Cardoso estão duvidando da
nossa capacidade de raciocínio?
Há, também, outra pergunta que se refere à área da
educação. Como explicar o apoio incondicional do Governador
Hélio Garcia, que - como sabemos - não está dando a mínima
para a educação? Sou professor da rede pública estadual.
leciono no 2g grau e estou recebendo apenas R$lSo,OO para
dar 18 aulas. Queria que o senhor explicasse como será o seu
governo, não só em relação à remuneração dos professores mas
também, de um modo geral, qual será o seu investimento na
área da educação. Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Azeredo - Primeiramente, quero esclarecer uma

coisa: o PSDB não tem como filosofia o neoliberalismo, mas a
social-democracia, como o próprio nome diz, e esta é
exatamente a convivência do regime de livre iniciativa com
as preocupações sociais, com a presença do Estado, onde for
necessária, especialmente no Brasil, que é um pais de
dimensões continentais.
A questão dos partidos no Brasil, evidentemente, é uma
questão frágil. Anteriormente, tínhamos uma situação
artificial, existiam dois partidos e, com a abertura,
tivemos uma explosão de novos partidos. Nessa realidade, uma
realidade multipartidària, com partidos em excesso, é
fundamental termos coligações partidárias para a disputa de
eleições. As coligações fazem parte da democracia. Existem
em qualquer pais do mundo, em países com partidos que já têm
anos e anos de existência. Mesmo assim, nesses lugares, há
sempre a prática democrática da coligação. Portanto, vejo
que a coligação do PSDB, tanto em nível nacional quanto em
nível estadual, á qual especialmente estou ligado, que é a
coligação PSDB-PTB-PL, ela é perfeita, é democrática,
respeita a unidade de cada partido.
Mais uma vez, vou exemplificar: aqui, em Belo Horizonte,
nas eleições de 1988, disputamos a Prefeitura, com Pimenta
da Veiga candidato a Prefeito e eu a Vice, com apoio do
PSDB, do PFL, doPOT, doPL, do PCB edo PC do S. Não houve
nenhum loteamento de cargos, não se feriu nenhuma
identidade. Pelo contrário, fizemos um governo
participativo, que teve a aprovação de 82% da população.
Com relação ã questão dos salários, sabemos que eles,
realmente, não são bons. Mas isso não ocorre só com o
Governo do Estado de Minas. Em São Paulo, que é um Estado
mais rico que o nosso, os salários são ainda menores. Você
pode procurar saber, terá essa informação. Além disso, vemos
que a própria Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em um
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ano e meio, conviveu com mais greves do que convivi durante
quatro anos. Então, veja bem que a questão salarial é
difícil para qualquer partido. Sabemos, também, que esta é
uma questão que vem da própria pobreza do Poder Público
brasileiro. Portanto, meu compromisso de recuperar o salário
dos professores está ligado ao que fiz na administração de
Belo Horizonte, quando, realmente, o recuperamos. Vocês
podem perguntar aos professores de Belo Horizonte - não aos
"xiitas", mas àqueles sensatos - que eles vão reconhecer a
melhora. Esta é a minha posição, posição de um compromisso
sério de recuperação dos salários.
O Governo de Minas Gerais tem feito o que pode. Já temos,
hoje, 32% dos recursos do ICMS gastos em educação. Os
salários, realmente, não são bons. Walfrido dos Mares Guia
está aqui e reconhece. Não houve jeito, não foi possível
aumentá-los. Vamos fazer isso com responsabilidade,
aumentando a receita do Estado e distribuindo melhor os
recursos. Muito obrigado.
A coordenadora - Pergunta do Deputado José Bonifácio:
"Tendo em vista a juventude do candidato e a sua destacada
presença no cenário político estadual desde a mocidade,
indago que espaço o senhor reservará, no seu governo, para a
atuação de jovens e adolescentes que, a partir dos 16 anos
de idade, se incorporam na sociedade civil na qualidade de
cidadãos e, quase sempre, antes disso, na qualidade de
trabalhadores?"
O Sr. Eduardo Azeredo - Os jovens terão, evidentemente, a
posição que precisam ter: a posição de dinamismo, de
esperança, de vontade de agir e de participar. Isso se faz
com a valorização do segmento educacional do lo grau, do 2g
grau e da universidade estadual, que, aliás, foi criada
agora, neste Governo, e que terá conosco continuidade. A
universidade estadual significa novas oportunidades de
ensino universitário para a juventude de todo o Estado de
Minas, especialmente do interior. Queremos q ue a população
do nosso Estado, que é tão grande, possa continuar morando
onde nasceu. Queremos que os jovens possam ficar junto de
sua família, no lugar onde nasceram. Para que isso aconteça,
é preciso que haja saúde, educação, emprego e a implantação
da universidade estadual. Eu via a universidade estadual com
um certo receio. Achava que seriam mais recursos a serem
despendidos pelo Governo Estadual quando precisaríamos
gastar mais com o lg e o 2Q graus. Mas me convenci quando
pude ver que, através da universidade, podemos fazer com que
o jovem não sala da sua cidade, evitando, assim, o êxodo e a
explosão das grandes cidades.
O jovem terá, conosco. uma presença permanente, uma
abertura em nosso governo. Eu fico até feliz quando vejo
que, às vezes, me criticam dizendo que sou muito jovem para
ser Governador de Minas Gerais. Isso significa que poderemos
ter uma presença efetiva daqueles que são jovens de fato, o
que não é o meu caso, porque já estou com 45 anos de idade.
Os jovens poderão participar conosco, de perto e com muita
liberdade e franqueza, em todos os segmentos de atuação.



A coordenadora - Pergunta do Deputado Ronaldo Vasconcel los:
"Dr Eduardo, o senhor foi Prefeito de Belo Horizonte e foi
Presidente da Associação dos Prefeitos da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, então conhece bem a nossa
região metropolitana. Gostei muito da sua colocação a
respeito da pescaria, em termos de alimentação e nutrição,
para a nossa população. Dentro desse enfoque, comenta-se
sobre a questão do cinturão verde para alimentar a população
da Capital e de outras 19 cidades da região metropolitana. A
Associação Comercial de Minas começou um trabalho muito
bonito, denominado 6H Viva. Eu gostaria de saber do ilustre
futuro Governador de Minas Gerais qual o seu pensamento para
essa questão da região metropolitana, no tocante à

alimentação da nossa população e, principalmente, ao
cinturão verde da região metropolitana."
O Sr. Eduardo Azeredo - Deputado Ronaldo Vasconcellos,

agradeço a sua intervenção. Sabemos bem que o cinturão verde
de Belo Horizonte, localizado ao redor da nossa cidade,
abastece a maior parte da região metropolitana. Outro dia,
estive no CEASA, pude conversar com os vendedores e os
produtores e vi que a maioria deles pertence às regiões
próximas a Belo Horizonte. O que podemos fazer nessa linha?
O caminho é este: diminuir o espaço entre produtor e
consumidor. Precisamos multiplicar os centros de
abastecimento em Mimas Gerais, ampliar áreas como as do
mercado do produtor e dar ao cEASA uma atividade
diferenciada. No CEASA, o produtor comercializa seus
produtos diretamente. Este é um ponto de apoio ao
hortifrutigranjeiro da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
Outro ponto é, evidentemente. - a linha da assistência
técnica, das tecnologias para que nós tenhamos produção com
mais eficiência, com melhor rentabilidade e com melhor
qualidade dos produtos.
Fico muito á vontade com relação á Região Metropolitana de

Selo Horizonte. Se Deus quiser, com o apoio de todos os
mineiros, serei o primeiro Governador nascido em Belo
Horizonte. Com isso, a região metropolitana terá o mesmo
tratamento que todo o Estado de Minas Gerais, e haverá
sempre, no Governo do Estado, alguém que convive, desde o
nascimento, com os problemas desta região.
A coordenadora - A próxima pergunta é da servidora pública
Maria de Fátima: "Sr. Eduardo Azeredo, como administrador
que é, sabe melhor do que ninguém que, para administrar,
devem ser estabelecidas prioridades. Todos sabem que os
recursos nunca atendem a todos os problemas. Os lugares-
comuns já começam a se esgotar, pois os cidadãos já estão

o cansados de ouvir que as prioridades são educação, saúde,
etc., etc. Ansiando por um projeto diferente, por uma
postura sêria, a nossa pergunta Ó: Como V. Exa. pensa fazer
para estabelecer as prioridades em seu governo?"
O Sr. Eduardo Azeredo - Maria de Fátima, eu comecei minha
apresentação falando exatamente sobre estilo de governo. Não
comecei falando sobre propostas. 0 estilo é exatamente
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sóbrio, no sentido de buscar a participação popular. Falo
isso na condição de quem já o fez. Tivemos, em Belo
Horizonte, a definição de 13 lotes de obras, em toda a
cidade, através do Programa Participativo de Obras
Comunitárias. Nessas reuniões, realizadas em grupos de
bairros de Belo Horizonte, as pessoas colocavam as suas
necessidades. As sugestões eram, então, recolhidas, orçadas
e colocadas em uma segunda reunião, destinada a decidir
quais eram as obras prioritárias. Isso se chama participação
popular, definição de prioridades a partir da própria
população. Nós queremos ter um orçamento realista, com a
presença dos Deputados que representam a população de Minas
e com iniciativas como esta, da busca, na fonte, das
necessidades populares.
A Assembléia Legislativa realizou audiências públicas por
toda a Minas Gerais. Tenho o resumo dessas audiências, que
foram, sem dúvida, uma grande iniciativa, porque levaram a
Assembléia a vários pontos de Minas para ouvir as principais
reivindicações de cada região. E dessa forma que vamos
avançar na busca das prioridades para o Governo do Estado.
Antes, porém, quero, mais una vez, dizer que concordo que
todos sempre dizem que as prioridades do seu governo serão a
educação e a saúde. Quero que as pessoas consultem o passado
dos candidatos, vejam se, realmente, deram prioridade á
educação e à saúde quando tiveram a responsabilidade de
governar. Procurem saber se eu, como todos, estou apenas
falando ou se estou falando com o conhecimento de causa de
quem já fez. Muito obrigado.
A coordenadora - O Prefeito de Mendes Pimentel . Ermes
Goulart Filho, faz a seguinte pergunta: "A nossa comarca é
composta de circo municipios: Mantena, São João do
Manteninha. Central de Minas, Mendes Pimentel e Divino das
Laranjeiras. Todos os Prefeitos estamos apoiando sua
candidatura porque acreditamos nos seus propósitos e na sua
competência. Quase todos os Prefeitos com quem converso
manifestam disposição de apoiá-lo. E possivel precisar
quantos são, hoje, os Prefeitos q ue o apóiam? Aproveito para
convidá-lo para a IV Festa do Produtor Rural de Mendes
Pimentel, a realizar-se nos dias 26 a 28 de agosto. O nosso
povo terá imenso prazer em recebê-lo."
O Sr. Eduardo Azeredo - Agradeço o convite e vamos tentar

acertar a agenda. Atualmente eu não sei aonde vou amanhã nem
depois de amanhã. Então, vou procurar saber da
possibilidade de estar lá, na festa do produtor.
Com relação a sua pergunta, quero dizer que tenho tido
muita satisfação e orgulho em ver que a maioria dos
Prefeitos mineiros estão entendendo a nossa proposta , que é
objetiva e sincera. Isso tem feito com que, dos 756
Prefeitos, já possamos contar com o apoio de 500. Isso
significa que eles já dão um voto de confiança à nossa
proposta. Essa é uma força muito grande que temos ao nosso
lado na disputa eleitoral. Multo obrigado.
A coordenadora - A próxima pergunta é do Sr. Marcos

Diógenes: "A presença brasileira no MERCDSUL é
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predominantemente marcada por São Paulo - que já tem até a
hidrovia do Tietê - e pelos Estados do sul. O que propõe seu
programa de governo por uma presença agressiva de Minas
nesse mercado?"
O Sr. Eduardo Azeredo - Realmente, o MERCOSUL, nesses
primeiros passos, tem sido tratado com mais atenção pelos
Estados do sul do Brasil. não só pelo Rio Grande do Sul, que
é vizinho do Uruguai e da Argentina, mas também pelo
Paraná, por Santa Catarina e São Paulo. Minas Gerais tem no
MERCOSUL um potencial muito grande para a colocação de seus
produtos e para a atividade económica. No Pontal do
Triângulo, temos condições, através da instalação de portos,
de ter acesso á hidrovia que vai pelo rio Paraná, podendo
chegar até o Paraguai, o Uruguai e a Argentina. Hoje,
evidentemente, com as usinas já construidas, temos
dificuldades para fazer eclusas que possibilitem a
navegabilidade do rio Paranaiba e do rio Grande desde a sua
origem, porque elas têm de ser construídas quando se está
construindo a barragem. Mas, a partir do Pontal do
Triângulo, na região do rio Grande, a hidrovia é uma grande
alternativa para o transporte dos produtos mineiros,
especialmente os grãos que são produzidos no Triângulo. O
MERCOSUL precisa ter uma ação integrada. Sinto que, para
isso é muito importante que o governo esteja aberto á
participação da Federação das Indústrias, da Associação
Comercial, do Clube de Diretores Lojistas, de todas as
entidades de Minas que participam diretamente da produção.
Assim, buscaremos uma ação integrada de intercâmbio com os
paises vizinhos na busca de novos mercados. Teremos a
Secretaria de Comércio e Indústria de Minas trabalhando em
conjunto com a de Assuntos Internacionais. Dessa forma, com
a ação das duas secretarias de gov'r .0 E'- com a ação
integrada das entidades de classes produtoras de Minas e da
FAEMG, poderemos ter maior ação em relação ao MERcDSUL. Essa
proposta nossa está dentro de uma busca de novos mercados.
Isso será possivel com uma ação integrada do Governo com a
iniciativa privada.
A coordenadora - O Deputado Simão Pedro Toledo quer
formular uma pergunta ao candidato.
O Deputado Simão Pedro Toledo - Or. Eduardo Azeredo, sou um

dos representantes do Sul de Minas nesta Assembléia e tenho
a honra de apoiar V. Exa. neste pleito ao Governo do
Estado. A duplicação da BR-381, Rodovia Fernão Dias, vai
causar um forte impacto na economia de Minas, especialmente
na da região Sul mineira. Temos ciência de que dezenas de
indústrias já acorrem aos órgãos de apoio do Estado de Minas
Gerais em busca de informações e já estão pleiteando
reservas de terrenos nos distritos industriais. Os jornais
de hoje destacam que a "General Motors" dá sinais evidentes
de que deverá se instalar no Sul de Minas e, espero eu, em
Pouso Alegre. Pergunto a V. Exa. Qual é o plano do futuro
Governador de Minas para a região Sul mineira, para que o
crescimento - que fatalmente acontecerá lã de uma maneira
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mais forte - propicie um desenvolvimento ordenado, que não
venha a comprometer a vida dos cidadãos que lá residem?
O Sr. Eduardo Azeredo - Deputado Simão Pedro Toledo,
agradeço a sua pergunta. A maior ação que pode ser feita
para industrializar o Sul de Minas é, evidentemente, esta
que já está sendo executada: a duplicação da Fernão Dias.
Essa obra será concluída por nós e, além da duplicação,
vamos buscar a integração de todos os municípios localizados
no eixo da Fernão Dias, para que todos eles possam ter
acesso a esta nova rodovia, que vai transportar a sua
produção. Vários distritos industriais já existem e outros
estão por se instalar. Estive há poucos dias em Extrema, na
divisa com São Paulo, cujo distrito industrial ainda está em
fase de instalação. Com a implantação dos distritos
industriais, teremos as indústrias instaladas de forma
organizada. Não será necessária, portanto, uma preocupação
tão grande com o meio ambiente como a que temos hoje, quando
muitas indústrias se instalaram de maneira aleatória. Com as
indústrias se instalando nos distritos industriais, elas
estarão na sua localização devida.
Tenho lembrado que a importãncia da duplicação da Fernão
Dias, com o conseqüente impulso da industrialização dessa
região de Minas, pode ser comparada, sem sombra de dúvida,
com a interiorização do Brasil a partir da instalação da
Capital do Pais em Brasilia. A construção de Brasilia
significou a "puxada" do desenvolvimento do Brasil para o
interior do Pais. Acredito que a duplicação da Fernão Dias,
aliada á industrialização, significará, também, a "puxada"
para dentro de Minas Gerais da industrialização, que já
existe em São Paulo, e uma melhoria das condições de vida
para todos os mineiros não só daquela região mas também de
outras como, por exemplo, o Vale do Aç, p'e, para fazer
chegar a sua produção até o grande mercado consumidor, que é
São Paulo, responsável por 50% de todo o mercado brasileiro,
poderá, também, utilizar a Fermão Dias.
Acredito, Deputado, que por meio de uma política de
distritos industriais, acompanhada pelo Governo do Estado,
poderemos ter a industrialização sob controle, para que ela
não leve ao que é a sua preocupação, ou seja, que ela traga
problemas habitacionais, como acontece em Betim. Hoje, essa
é a cidade de Minas que, apesar de ter instalada a FIAT,
tem, percentualmente, o maior número de favelas de todo o
Estado. Esta preocupação deve estar presente, para que, com
a industrialização, não venham junto os problemas urbanos
tão degradantes que nós vivemos nas grandes cidades
brasileiras.
A coordenadora - A próxima pergunta é de António José
Gonçalves: "0 candidato Hélio Costa afirmou, em debate nesta
Casa, que Minas, segunda economia do Pais, se encontra em
sétimo lugar na informatização da administração pública. O
senhor foi Presidente da PRODEMGE. O que pensa a respeito
disso?"
O Sr. Eduardo Azeredo - Além de engenheiro, sou analista de
sistemas. Por isso, tenho muito cuidado com os números.
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Quando faço menção a determinados dados, faço-o com
conhecimento de causa. Não jogo números ao léu, não fico
apenas falando em criticas e trabalhando com números
irreais. -
Esse mesmo candidato disse, outro dia, que Belo Horizonte

tem 750 mil favelados porque ele não conhece Belo Horizonte.
Temos um número grande de favelados sim, mas, segundo o
IBGE, são 330 mil. Há uma pequena diferença. Vejam bem o que
é ter realmente sinceridade com os números. Este é um número
real. Procure o censo do IBGE. São 330 mil, e ele disse, na
Associação Comercial, que eram 750 mil. Portanto,
trabalhando com números desse jeito, não dá para governar o
Estado de Minas Gerais.
Nessa questão da informatização, também ai ele está
redondamente enganado. Minas Gerais já avançou muito na
informatização. Fui Presidente da PRODEMGE durante quatro
anos e pude conhecer o Governo de Minas por dentro, podendo
fazer os sistemas de informação para educação, saúde,
transportes e agricultura. Falta muito para ser feito, mas
já avançamos bastante, e vamos continuar com essa
modernização do Estado. Digo isto com conhecimento de causa:
não é verdade, Minas Gerais não é o sétimo usuário de
computadores na área pública, talvez possa até ter uma
posição inferior na área privada, mas, na área pública,
seguramente, não é o sétimo usuário de informática. Vou
fazer a modernização de Minas Gerais com o conhecimento que
tenho, com uma linha de ação efetiva de um Governo moderno,
como pudemos fazer em Belo Horizonte, implantando um
programa, pioneiro em todo o Brasil, de geoprocessamento, o
que significa o mapeamento da cidade no computador, ligado
aos cadastros de educação, por exemplo, o que propiciou que,
neste ano e no ano passado, a matricula dos alunos de Belo
Horizonte fosse feita por computador, numa ação da
Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria Municipal
de Educação, com a alocação dos alunos em escolas próximas a
suas residências. O trabalho feito com computador foi
iniciado por mim, como Presidente da PRODABEL.
Pode ficar tranqüilo, se existe alguém preocupado em
informatizar Minas Gerais e a administração pública, não é
nenhum outro que não seja Eduardo Azeredo. Muito obrigado.
A coordenadora - A próxima pergunta é a do Prof. Fábio
Márton, da IJFMG: "Como o senhor vê o projeto que prevê a
transposição de águas do rio São Francisco para alguns
Estados do Nordeste?"
O Sr. Eduardo Azeredo - Vejo aqui, ao fundo, o Rodrigo
Coutinho, Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros.
Ele, outro dia, fez-me um convite para discutir, na
Sociedade, justamente a questão da transposição de águas do
São Francisco.
Tivemos um projeto de transposição que deu certo, no Ceará,
o qual leva água de Orós para a Capital, Fortaleza. Temos
projetos de irrigação, em Minas Gerais, que funcionam bem,
como é o caso do .Jaiba. Temos um projeto, proposto pelo
Prefeito de Janaúba, visando a que, com a transposição de
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águas, tenhamos uma integração no Norte de Minas. E temos
esse projeto, considerado o mais polêmico, que é o da
grande transposição de águas do São Francisco para os
Estados do Nordeste.
Acho que é cedo, é precipitado emitir uma opinião
definitiva sobre o assunto e prefiro que fóruns
credenciados, como a Sociedade Mineira de Engenheiros,
discutam com dados reais, a fim de saber quanta água teria
que sair, se essa perda de água afetaria ou não nossas
usinas, como a Usina de Três Marias, e se isso implicaria
prejuízo para o nosso Estado. Acho que, em relação a essa
questão, todos ainda estão na interrogação, e, portanto,
acho que o momento é de discussão do assunto, para sabermos
se a transposição prejudicará ou não o Estado de Minas
Gerais nas suas necessidades de irrigação e geração de
energia elétrica. O fórum da Sociedade Mineira de
Engenheiros, volto a dizer, é muito apropriado para termos
mais informações sobre esse assunto e, assim, podermos ter
posições abalizadas.
A coordenadora - A próxima pergunta é de Júlio Esteves: A
Assembléia Legislativa de Minas Gerais realizou audiências
públicas regionais, nas quais foram coletadas 8.281
propostas para o orçamento estadual. Nesses encontros, foram
priorizadas, diretamente pela população consultada nas 10
macrorregiões do Estado, 165 propostas que, espera-se, devam
constar do orçamento. Qual o compromisso do candidato com as
propostas extraídas das consultas populares?"
O Sr. Eduardo Azeredo - O orçamento do Estado é feito a
partir do estudo inicial do Poder Executivo e da
colaboração, das sugestões e críticas do Poder Legislativo.
Portanto, a inclusão das propostas no orçamento depende,
tão-somente, da disponibilidade de recursos orçamentários,
para q ue possam ser executadas. Elas devem ser questionadas
quanto ao custo, para ser adaptadas ao percentual do
orçamento que o Governo pode investir.
Minha linha, portanto, é de total abertura para essa
participação. Já me manifestei a respeito da importância das
audiências públicas que a Assembléia realizou e considero
muito bem vindo seu trabalho. Trata-se de tarefa que deve
ser integrada á do orçamento, feito pelo Governo do Estado.
Assim, podemos ter como resultado um orçamento mais
representativo para Minas Gerais. A questão é, exatamente,
conseguir colocar, dentro do volume de recursos existentes,
todas as necessidades levantadas nas reuniões públicas.
Quero aproveitar para falar, ainda, sobre a transposição
das águas. Tenho aqui uma carta aberta ao Presidente da
República, em que várias Assembléias Legislativas se
posicionam e pedem mais estudos sobre a referida
transposição, julgando que o assunto deveria ser mais
discutido antes da definição de sua execução.
A coordenadora - A próxima pergunta é de Carlos Eduardo
8ernardes: "A proposta de municipalização do
desenvolvimento, assim como a superação dos desequilíbrios
econômico-sociais entre as regiões do Estado, é uma
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constante em todos os discursos políticos. Como o senhor
pretende instrumentalizar a política tributária, com vistas
á consecução de tais objetivos?"
O Sr. Eduardo Azeredo - Existem dois caminhos, sobre os
quais já pude falar. Um deles é o da regionalização
administrativa do Estado, em que cada região tem suas
características próprias e o outro é a parceria para o
desenvolvimento, em que a iniciativa privada senta-se com o
Poder Público para buscar os caminhos de aumento da produção
e da sua compatibilização com a necessidade de pagamento dos
tributos. São esses os dois caminhos que acho fundamentais
para diminuir o desequilíbrio regional, dando um atendimento
especializado a cada região de Minas Gerais: as
administrações regionais e as parcerias para o
desenvolvimento. Dessa maneira, poderemos ter uma discussão
regionalizada dos vários problemas e, assim, buscar as
soluções-
0 desequilíbrio regional existente é muito grande, e o
Estado não pode resolvê-lo fazendo apenas levantamentos,
assim como os candidatos não devem restringir-se ás
reportagens sobre o assunto. Precisamos buscar as
alternativas que estão na participação de todos que podem
colaborar para diminuir o desequilíbrio gerado pelas
próprias condições cl - .Ycis de nosso Estado, pelas
condições culturais e pelas diversidades de solo. Existem
regiões que dispõem de melhores condições para a agricultura
e, portanto, encontram-se mais desenvolvidas, e outras, como
as dos vale do Jequitinhonha e do Mucuri q ue, realmente,
precisam de atuação maior do governo, principalmente com
relação à infra-estrutura, para que haja o transporte da
produção e o incremento das condições de emprego.
O caminho, que vejo, é esse, e minha proposta encontra-se
sedimentada em duas opções: a parceria para o
desenvolvimento, conjugada com a regionalização
administrativa do Governo.
A coordenadora - Pergunta do Deputado José Bonifácio ao Dr.
Eduardo Azeredo: "Tendo em vista o excelente resultado
apresentado pelos municípios recém-criados, qual a visão do
candidato sobre o processo de emancipação de distritos e a
criação de novos municípios no Estado?"
Gostaria de pedir ao candidato que não se estendesse nas
respostas, porque temos ainda muitas perguntas a serem
feitas.
O Or. Eduardo Azeredo - Eu estava preocupado porque pensava
estar respondendo muito rapidamente ás perguntas, mas tudo
bem; vou tentar falar um pouco menos. Desde o primeiro
momento, vi com simpatia a criação de novos municípios e
digo por quê: em um Estado tão grande como Minas Gerais, a
solução que vejo é a descentralização. Gostaria de lembrar a
situação da França, que tem um tamanho parecido com o de
Minas: a França, a rigor, só tem uma grande metrópole, que é
a sua Capital, Paris, e 4.000 municípios.
Penso que, se tivermos, em Minas Gerais, a criação de novos

municípios esses municípios por si sós irão buscar a solução
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dos seus problemas. Sei que existem criticas a respeito
dessa posição. Dizem que o pequeno município gerará mais
gastos com a Câmara dos Vereadores, com a Prefeitura, mas
acho que temos de pensar grande. Esses gastos são
necessários para que se tenha autonomia. Temos municípios,
em Minas Gerais, que são maiores do que determinados Estados
do Brasil. Temos municípios em que os Prefeitos têm que
cuidar de milhares de quilômetros de estradas vicinais.
Veio, portanto, que a criação dos novos municípios, apesar
das muitas dificuldades por eles enfrentadas, foi positiva.
Os primeiros passos para um município recém-criado podem ser
difíceis, mas o resultado é positivo. Sou favorável a que
todos os distritos de Minas Gerais que tenham condições de
se emancipar sejam emancipados.
A coordenadora - O Presidente da Associação dos Servidores
Públicos Militares Cel-PM reformado Carlos Augusto Costa
inscreveu-se para fazer uma pergunta ao candidato.
O Cel. Carlos Augusto Costa - Dr. Eduardo. nós, pelo que
conhecemos da sua pessoa, sabemos que suas propostas de
governo são sérias e contém apenas o realizável, daí a razão
da nossa pergunta: a Constituição do Estado de Minas Gerais
estabelece que a pensão por morte do servidor é a totalidade
dos seus vencimentos ou mroventos. O art. 32 estabelece,
ainda, a isonomia salari.z . cm falar no dispositivo que
proíbe as diferenças gritantes que existem, no nosso Estado,
entre a remuneração dos servidores dos Três Poderes. O art.
34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
estabelece que os salários dos servidores sejam recompostos,
a partir de outubro de 1986, em oito parcelas trimestrais,
sendo que a primeira deveria ter sido paga no segundo mês
após a vigência da Constituição.
Se eleito, V. Exa. vai jurar cumprir a Constituição, da

mesma forma que juraram os dois últimos governadores. Fazer
cumprir a Constituição não implica fazer cumprir os artigos
citados? A meu ver, fazer cumprir a Constituição implica
vontade política, especialmente no que diz respeito à
isonomia salarial, quando existem precondições para que essa
isonomia seja estabelecida. Para isso, faz-se necessário,
Primeiramente, saneamento dos quadros de funcionários, para,
em seguida, quantificarem-se os valores. Então, a desculpa
de que o Estado não tem recursos não justifica o não-
cumprimento da Constituição, especialmente nesse particular.
Pergunto a V. Exa. se o seu juramento será igual ao dos dois
últimos governadores ou se V. Exa. pretende, realmente,
cumprir a Constituição.
O Sr. Presidente - Esta Presidência pede licença ao ilustre

candidato, antes da resposta a essa pergunta, e tem o prazer
de informar que, tendo em vista o compromisso do candidato,
às 17h20min, vamos pedir à mediadora que proceda à leitura
das perguntas que estão em seu poder. Obviamente, aquelas
que não forem respondidas, aqui, o serão, por escrito, pelo
candidato.
O Sr. Eduardo Azeredo - Cel . Carlos Augusto, agradeço a

sua pergunta. Pude estar presente com o Coronel numa
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reunião com as associações da Policia Militar de Minas
Gerais, há cerca de dois ou três meses atrás, quando pudemos
discutir a questão da isonomia, que está prevista pela
Constituição mineira. E evidente que vou envidar todos os
esforços para que possamos cumprir o que está previsto na
Constituição. Quero, apenas, lembrar que o Governo do Estado
tem cerca de 390 mil funcionários e que o gasto com o
pessoal já consome o total que é permitido pela
Constituição, que é de 65% da arrecadação. São os dados de
julho que temos. Vejo. Coronel, que a questão dos
aposentados merece uma atenção toda especial. Já demonstrei
isso com o meu comportamento na Prefeitura de Belo
Horizonte. Vamos buscar os caminhos de maneira franca, como
propus naquele dia da reunião, onde pude dizer que a minha
linha não é a de promessa de pagar o que estiver sendo
reivindicado. E uma linha de buscar solução em conjunto com
as associações para que elas possam apontar os caminhos para
o cumprimento do que está previsto na Constituição. Esse
será o nosso trabalho. Vamos estar abertos para buscar
soluções. Considero que mereço essa confiança da Policia
Militar de Minas Gerais, porque tenho mais credibilidade
diante da corporação para poder buscar essa solução do que
outros que podem estar prometendo resolver imediatamente.
A coordenadora - Essa pergunta é do Dr. Júlio dos Santos:
"Os resultados eleitorais de disputas majoritárias, em
Minas, em pleitos passados, demonstram que as forças
políticas no Estado são absolutamente equilibradas. As
diferenças entre os primeiros candidatos foram sempre
desprezíveis. O quadro atual está indicando um

desequilíbrio dessas forças, pelo menos em nível de
pesquisa. Conhecidos os dois estilos que despontam como os
mais claros, não seria agora o momento de V. Exa. capitanear
um grande acordo das forças políticas de seu estilo (de
cautela, de afirmação, de decisão, de experiência) em favor
de Minas?
"As forças políticas em Minas sempre foram polarizadas.

Essa polarização, hoje, também está evidente. De um lado,
está Hélio Costa e toda a heterogeneidade de seu apoio. De
outro, estão as candidaturas de V. Exa. , do representante do
PMDB e do PT. Essas candidaturas dividem a força que se
contrapõe á outra candidatura. Entretanto, os estilos
propostos, os princípios em que se embasam, não divergem no
conjunto. Por que não estabelecer de imediato um grande
acordo por Minas? A tradicional polarização de forças da
política mineira não permite a definição de favoritos nem a
afirmação de imbatíveis."
O Sr. Eduardo Azeredo - Júlio, é verdade o que você afirma.
Temos que olhar a pesquisa por inteiro. Nós vemos que as
pesquisas, hoje, mostram mais o nível em que os candidatos
são conhecidos pelo povo do que propriamente o nível de
decisão de votos. Temos, ainda, 67% de indecisos. E uma
questão de envolvimento da população e das lideranças em
todo o processo de crescimento do eleitorado mineiro. Estou
buscando e vou buscar essa união de esforços dos que querem
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para Minas um projeto objetivo e não um projeto ao estilo
Col lor.
A coordenadora - O Deputado Mauro Lobo quer fazer a última
pergunta deste debate.
O Deputado Mauro Lobo - Dr. Eduardo Azeredo, na época em
que eu era Secretário e o senhor, Prefeito de Belo
Horizonte, tivemos oportunidade de discutir alguns aspectos
do assunto habitação popular ou de cunho popular. A
habitação popular, hoje, não tem infra-estrutura; há uma
falha institucional, não há recursos, não há programas e
nunca houve continuidade destes, quando existiram. Também
não há clara definição da questão ou, pelo menos, na
prática, isso não ocorre. Gostaria que o senhor colocasse
para nós qual é seu posicionamento sobre esse assunto tão
importante, não só em Minas corno em todo o Pais.
o Sr. Eduardo Azeredo - Agradeço seu interesse, lembrando
nosso esforço conjunto, eu, como Prefeito, e o Deputado,
como Secretário de Estado, para buscar soluções para essa
difícil questão em Belo Horizonte. Isso acontece em todo o
nosso Estado. Tivemos o BNH como agente financeiro em todo o
Brasil. Depois do BNH, esse programa passou para a Caixa
Econômica Federal. Infelizmente, por força da crise
econômica que o Brasil viveu no último ano, tivemos redução
enorme dos recursos destinados á construção de casas
populares. As casas, no meu modo de entender, devem ser
construidas, prioritariamente, nas regiões mais distantes do
nosso Estado, nos municípios pequenos e naqueles q ue ainda
são considerados municípios médios. Não podemos fazer a
doação de casas populares. Essa não é a solução, mas uma
demagogia, porque apenas faz inchar as grandes cidades.
Podemos citar o exemplo de Brasilia, onde temos, hoje, 200
mil favelados na Favela de Samambaia. São pessoas que não
têm onde trabalhar, porque foram para lã, da zona rural,
apenas atraídas por um pedaço de terra. Portanto, entendo
que essa questão deve ser tratada com integração dos três
níveis de Governo: Governo Federal, como agente financeiro,
Governo do Estado e Governo Municipal, buscando a infra-
estrutura na colocação dos loteamentos populares em
condições de habitabilidade, na questão dos terrenos, sempre
buscando a participação da comunidade e das associações.
Vimos de perto como, infelizmente, no meio de pessoas

miseráveis, que necessitam, realmente, da sua casa, existem
muitas pessoas que, na verdade, estão apenas se aproveitando
da situação. Essas pessoas tinham residência em suas cidades
e buscavam apenas mais uma forma de ocupação. Vimos isso de
perto e temos que buscar e definir, claramente, quem é
aquele que precisa da habitação popular. Acho que o caminho
é darmos prioridade à construção não de grandes conjuntos
habitacionais, mas de vilas habitacionais, nos municípios de
Minas Gerais.
Nas grandes cidades, procuramos solucionar essa questão por
meio do sistema de mutirão, que oferece à população pobre a
chance de ter sua casa: o Governo pode entrar com o
material, terreno e infra-estrutura, ficando a construção
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por conta dos moradores. Esse é um caminho muito mais
didático e muito mais eficiente.
Aproveito para falar de um tema que nunca é lembrado.
Trata-se do financiamento de habitações rurais. Esse também
é um caminho a ser buscado. Temos 25% da população mineira
morando na zona rural e nunca se lembram que também esse
segmento deve ter moradia com melhores condições. Isso se
faz por meio da construção de agrovilas, que são idéias
modernas. E verdade que se fala há muito tempo delas, mas é
concepção moderna até hoje, no sentido de melhorar a
situação de vida da população da área rural de Minas Gerais.
O assunto é realmente complexo e o ilustre Deputado sabe
disso, pois pôde observar de perto a questão. Minhas idéias
são baseadas, principalmente, na integração dos três níveis
de Governo e das comunidades. Parece-me que esse é o caminho
adequado, sem demagogia, sem paternalismo, para a solução do
problema. A demagogia é a maior das corrupções; é a
corrupção da esperança do mineiro.
A coordenadora - Gostaria de encerrar este debate, passando
a palavra ao Presidente, Deputado José Ferraz.
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa aos ilustres
presentes que as perguntas que não tenham sido, porventura.
respondidas, serão encaminhadas ao candidato para dar-lhes
respostas por escrito. Solicitamos que coloquemos endereços
para onde deverão ser enviadas as respostas.
Antes do encerramento, passaremos a palavra ao ilustre

Walfrido dos Mares Guia, candidato a Vice-Governador, que
tem cinco minutos para sua intervenção no debate.
Posteriormente, concederemos ao candidato Eduardo Azeredo
cinco minutos para fazer suas considerações finais.

Palavras do Sr. Walfrido Mares Guia
O Sr. Walfrido Mares Guia - Sr. Presidente José Ferraz,
Srs. Deputados, Dr. Eduardo Azeredo, prezado público
presente, aproveitando a oportunidade que o Sr. Presidente
me confere, quero dizer o porquê do meu total entusiasmo em
caminhar, junto com Eduardo Azeredo, rumo ao Governo de
Minas. E a primeira vez que tenho a oportunidade de disputar
uma eleição. Já ocupei alguns cargos na área pública. Em
1983, quando o Dr. Hélio Garcia era Prefeito de Belo
Horizonte, convidou-me para ser o Secretário de
Planejamento; posteriormente, ao se tornar Governador do
Estado, convidou-me para ser Secretário da Reforma
Administrativa; depois, Secretário de Tecnologia e.
atualmente, Secretário da Educação.
Ao receber • do particular amigo Eduardo Azeredo, a quem
prezo e admiro, o convite para compor a chapa ao Governo de
Minas, houve uma força interna que me estimulou a aceitar
este desafio e me entusiasmou a marchar junto com ele. A
nossa chapa, sem nenhuma dúvida, constitui uma nova cara
para Minas. Somos duas pessoas que têm experiência
administrativa e realizações já demonstradas em nossa
passagem pela vida pública. Sempre trabalhamos com dedicação
e com reconhecido desempenho.
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É muito fácil falar mal dos politicos, da política e das
instituições; difícil é cuidar delas. Neste momento, em que
o Brasil precisa de pessoas comprometidas com o espirito
público, ou seja, com vontade de suprir as necessidades de
toda população para minimizar as desigualdades e organizar
cada vez mais o Estado, em tamanho adequado, porém de
maneira positiva e firme para trabalhar com as questões
fundamentais, dando prioridade ãquelas questões essenciais,
sobretudo aos problemas relacionados à educação e á saúde, é
obrigação de qualquer homem público, que tem
responsabilidade social, como o nosso candidato já disse há
pouco, engajar-se na vida pública. E muito fácil fugir a
essa responsabilidade e ficar do lado de fora criticando.
Difícil é aceitar os desafios e, uma vez no cargo, realizar
as mudanças. Portanto, para mim, a companhia do Eduardo
Azeredo é um estimulo e uma segurança. Quando ele teve de
comprovar sua competência, demonstrou-a por meio do seu
desempenho, do seu compromisso com a sociedade e da sua
seriedade. Por isso, o Eduardo Azeredo é respeitado,
independente de ser um jovem político e haver disputado
apenas uma eleição. Não é à toa que o Governador do Estado o
indicou para ser o candidato á sua sucessão em Minas Gerais.
A escolha que temos de fazer é muito simples: entre uma
pessoa que por todos os aspectos, desde a tradição de berço
até a experiência recente, já está consagrada e outra que é
uma incógnita.
A nossa campanha tem procurado mostrar o que somos, a nossa
capacidade, as nossas energias, as nossas forças e as nossas
convicções. Não estamos aqui para falar mal dos outros, nem
denegrir a imagem de ninguém, mas, sim, para mostrar
firmeza, transparência e sinceridade ao falar do que podemos
fazer por Minas Gerais.
Por isso é que tenho entusiasmo em ser companheiro de chapa
de Eduardo Azeredo. Ele não só tem um programa de governo,
como também já mostrou o que é capaz de fazer. Ele mesmo
fala que foi tão bem como Prefeito de Belo Horizonte, uma
cidade Estado, com 2 milhões de habitantes, porque soube
respeitar o povo e a Câmara Municipal; soube ser sincero;
não foi megalômano, tentando realizar uma obra majestosa:
administrou com competência, seriedade, terminando tudo o
que havia começado. Discutiu, ao máximo, com todas as partes
da sociedade. Respeitou e soube ser respeitado, por isso é
respeitado e aplaudido em qualquer canto aonde vá.
Assim, ele quer governar Minas Gerais e, por isso, tenho

grande entusiasmo em caminhar com ele, para que Minas Gerais
garanta suas tradições e possa dar um salto de qualidade,
depois de ter recuperadas suas finanças e sua credibilidade,
dentro e fora do Pais. O Governo deu um segundo salto na
qualidade da educação e no combate à repetência, iniciou o
Processo de municipalização da saúde, reorganizou ainda mais
a questão da segurança e tem uma Policia Militar
respeitadíssima, quando em outros Estados ela está
destruída. Isso porque tínhamos liderança, como temos a do
Governador Hélio Garcia. Agora, num momento difícil, estamos
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começando esta caminhada, mas não temos dúvida de que
chegaremos ao segundo turno e, quando estivermos A "versus"
B. a verdade aparecerá e vamos vencer.

Considerações Finais do Sr. Eduardo Azeredo
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Eduardo Azeredo,
para suas considerações finais.
O Sr. Eduardo Azeredo - Agradeço muito a oportunidade que
me foi dada para alinhavar os pontos principais da nossa
proposta de governo. Vamos continuar a nossa campanha até 3
de outubro e, depois, seguramente, vamos avançar até o
segundo turno, em 15 de novembro. Temos a certeza de que o
povo mineiro acompanha as nossas posições francas, sinceras
e democráticas.
Termino a minha participação da mesma forma que iniciei,
homenageando o Legislativo mineiro. Havia uma convivência
harmónica, respeitosa, entre meu Governo e a Câmara
Municipal de Belo Horizonte e quero que seja assim com a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, para que esta Casa
possa contribuir com o meu Governo e nele ser valorizada.
Quero que a imprensa de Minas Gerais se coloque numa
posição de fiscalização e respeito, como fazia quando
estávamos na Prefeitura de Belo Horizonte. Entendo dessa
maneira o exercício de um governo democrático, um governo

que tem as portas abertas e está com o seu programa
aberto para aceitar as sugestões de todos que queiram tem ao
nosso Estado.
Continuarei a minha caminhada. Ainda hoje, visitarei duas
cidades da região metropolitana. Saio daqui, realmente,
satisfeito: satisfeito com as perguntas, satisfeito com a
atenção daqueles que nos ouviram e certo de que é possível,
sim, fazermos uma caminhada democrática de conscientização
do povo mineiro. Queremos fazer um grInJe gr-verno em Minas
Gerais, aplicando bem o dinheiro público, com vontade de
acertar e com dinamismo. Para isso, conto com todos que aqui
vieram e com o apoio fundamental da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente - Esta Presidência manifesta seus
agradecimentos ao Sr. Eduardo Azeredo, bem como às demais
autoridades e aos participantes, por sua presença.
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O Sr. Presidente (Deputado Ajainar Silva) - A Presidência
nomeia os Deputados Wanderley Avila, Wilson Pires e Geraldo
Rezende para, em comissão, introduzirem no recinto do
Plenário as autoridades e demais convidados que se encontram
no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento á Mesa os Exmos.
Srs. Grão-Mestre Aloisio Batista dos Santos, representante
do Grande Oriente do Brasil; Grão-Mestre, em exercício,
Hipólito Sérgio Ferreira, representante da Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais; Grão-Mestre Hélton Barroso Drey,
representante do Grande Oriente de Minas Gerais; Cel. PM
Lindauro Mota de Melra, representando o Comandante-Geral da
Polícia Militar de Minas Gerais; Grão-Mestre Adjunto do
Grande Oriente do Brasil Custódio de Oliveira; e o Deputado
Wanderley Ávila, autor do requerimento que deu origem a esta
solenidade.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a

comemorar o Dia do Maçom.
Execução do Hino Nacional

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

Palavras do Deputado Wanderley Ávila
Exmos. Srs. Deputado Ajalmar Silva, no exercício da
Presidência da Assembléia nesta memorável noite; Grão-
Mestre Aloísio Batista dos Santos, representante do Grande
Oriente do Brasil: Exmo. Grão-Mestre em exercício, poderoso
irmão Hipólito Sérgio Ferreira, representante da Grande Loja
Maçônica de Minas Gerais; Grão-Mestre Hélton Barroso Drey,
representante do Grande Oriente de MI12J Grais; Cel. PM
Lindauro Mota de Meira, representando o Comandante-Geral da
Policia Militar de Minas Gerais; Grão-Mestre Adjunto do
Grande Oriente do Brasil Custódio Oliveira; meus queridos
veneráveis, minhas cunhadas, meus sobrinhos, meus poderosos
irmãos, não é trabalho fácil a recuperação da verdade
histórica. Interesses os mais diversos conspiram para
macular a pureza dos fatos e fazer prevalecer as versões dos
poderosos. Entretanto, ao pesquisador sério e comprometido
com a objetividade científica, pequenos indícios, um
monumento, uma inscrição, um fragmento de discurso, um
bilhete fazem aflorar poderosas forças que influenciaram os
destinos de nações Inteiras, forças cuja ação, por motivos
vários, é expurgada dos relatos oficiais.
Ao historiador consciencioso não será difícil reconhecer
que as primeiras sementes de liberdade que medraram no
continente americano se originaram daquela árvore cujas
raizes mergulham nos tempos remotos da construção do templo
de Salomão, árvore cujo tronco sustentou a Revolução
Francesa e inspirou o constitucionalismo originado na
modernidade.
A maçonaria não se contentou em plantar na Europa os ideais
de liberdade, igualdade e fraternidade. Fez também com que
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eles brotassem no Novo Mundo para arrebentar grilhões,
derrubar as tiranias e fazer dos povos os autores do próprio
destino.
Na América do Norte, Thomas Jefferson, George Washington e
Benjamim Franklin foram operários destacados a militar nos
quadros da fraternidade. Os países latino-americanos tiveram
em Francisco Miranda o precursor da luta pela autonomia. Foi
sob seu patrocínio que se iniciaram nos mistérios maçônicos
San Martin e o própio Simon Bolívar, o celebrado libertador
da América.
Entre nós não foi diferente. E Gustavo Barroso, critico
feroz da maçonaria, palavra, portanto, insuspeita, que
testemunha; 'A independência do Brasil foi realizada à
sombra da Acácia, cujas raizes prepararam o terreno para
isso. E o que a documentação histórica nos ensina e prova'.
Sobre a mesma questão temos a confirmação abalizada de Pedro
Calmon; "A maçonaria teve a maior parte das
responsabilidades naqueles acontecimentos. Foi o sigilo
maçônico a alma da revolução desde 1789. Nos mistérios de
sua catequese está a razão da coerência, da harmonia, da
lógica, da facilidade com que se deslocou o Brasil, sem
comoções anárquicas, sem experiências temerárias, pela
persuasão de uma elite ilustre, do obscurantismo até a
civilização liberal, através das vicissitudes do reinado de
O. João VI, das lutas da emancipação, do reinado de D. Pedro
1 e da Regência".
Na terra mineira, quando os primeiros sonhos de liberdade
inflamavam os corações de jovens estudantes e de idealistas
apaixonados, já a influência da Sublime Sociedade se fazia
sentir. Joaquim Felicio dos Santos, nas "Memórias do
Distrito Diamantino da Comarca do Serro Frio", faz questão
de enfatizar que "os conjurados eram todos iniciados na
maçonaria, introduzida por Tiradentes, quando por aqui
passou, vindo da Bahia para Vila Rica'. Segundo o mesmo
autor, "a Inconfidência de Minas tinha sido dirigida pela
maçonaria. Tiradentes e quase todos os conjurados eram
pedreiros-livres."
Homens livres e de bons costumes, eram os inconfidentes,
personalidades que revelavam, no ãnimo libertário, na
aversão ao despotismo, na fidelidade à causa, serem
espíritos afeitos a lapidar a pedra bruta para expor à luz a
gema preciosa. Na bandeira de Minas deixaram gravado, sobre
campo branco, o triângulo: delta luminoso a denunciar a
origem e a fonte de tanta bravura, de tanta determinação e
de tamanho ímpeto de liberdade. Efetivamente, o polígono que
figura soberano em nossa bandeira não é obra do acaso, mas
espelho do pensamento dos obreiros que nestas paragens
edificavam os alicerces de nossa independência.
A presença da Ordem, discreta, mas efetiva, fez-se notar em

cada um dos passos que nos levariam a cortar definitivamente
os laços que atavam a Nação, não só a metrópole européia,
mas também a todos os preconceitos da velha ordem
absolutista. Momento decisivo nessa caminhada por significar
o primeiro ato oficial de desobediência aos ditames das
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cortes lusas, o "fico" foi edificado a esquadro e compasso.
Mais uma vez, é Gustavo Barroso quem afirma: "Sua Alteza
fica! foi o brado de triunfo maçônico". O "fico" era a porta
aberta para a independência. No dia em que o Príncipe
oficializou a sua desobediência às cortes de Lisboa, a
separação do Brasil de Portugal estava virtualmente feita.
Com mais um esforço, ela se consumaria. A obra havia sido
levada a cabo com maestria pelos maçons de lá e de cá.
Diante das investidas cada vez mais freqüentes da metrópole
portuguesa, aqui, inflamavam-se os ânimos. Os que haviam
jurado guerra sem tréguas a toda a tirania trabalhavam sem
descanso. Os lares e, até mesmo, as celas monásticas
transformavam-se em autênticos templos maçônicos onde se
urdia a trama da autonomia. Tremores febris agitavam a
Nação. O ventre de nossa história estava grávido de
liberdade. Aproximava-se o tempo do formidável parto.
No ar, vibravam, ainda, as palavras de José Clemente
Pereira dirigidas a O. Pedro em nome do povo do Rio de
Janeiro. O discurso, escrito por Gonçalves Ledo e pelo
cônego Januário da Cunha Barbosa, era o retrato fiel do
estado de espirito da gente brasileira: "Agora, o tempo de
reempossar-me de minha liberdade; basta de oferecer-me em
sacrifício ás tuas interessadas vistas. Assaz te conheci,
demasiado te servi.., os povos não são propriedade de
ninguém ... 11,

A partir de meados de 1822, precipitaram-se os
acontecimentos. Em 17 de junho, Gonçalves Ledo fundou o
Grande Oriente do Brasil. Em 13 de julho, o Príncipe era
iniciado nos mistérios maçônicos. Adotou, na oportunidade, o
heróico nome de Guatimozim para lembrar o martírio do
imperador asteca, morto por não querer revelar ao
conquistador o lugar em que se ocultavam as relíquias de seu
povo.
Hoje celebramos o 20/8/1822, quando se deu o desfecho da
memorável jornada da gente brasileira em busca do poder de
decidir o próprio destino. Sob a presidência de Gonçalves
Ledo, reuniram-se, na sede do Apostolado, as três lojas
metropolitanas, em assembléia do povo maçônico. Ledo,
tomado, então, de sagrada ira, investe contra as cortes
lusas, que desejavam perpetuar por todo o sempre nossa
menoridade política. Suas palavras caem como látego nos
flancos da tirania. Estava proclamada a independência. A
coragem do grande brasileiro foi o fator primordial que
arrancou D. Pedro de sua habitual e característica
indecisão. A 7 de setembro, o Príncipe ratificava a
emancipação do Brasil, proclamada dias antes por Gonçalves
Ledo,
Rememorando o episódio e lembrando a presença constante da

Sublime Ordem nos momentos mais importantes da história da
Pátria, somos chamados à reflexão. Mais uma vez, este Pais
encontra-se na iminência de escolher caminhos.
Acontecimentos recentes de nossa história política
evidenciam a necessidade e a urgência de se resgatarem os
valores éticos em todos os setores da vida nacional. Um
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pleito com características de eleições gerais chama cada um
â grave responsabilidade da escolha. Novos tempos; novos
desafios. Que a milenar sabedoria continue orientando nossa
caminhada para que, á sombra da Acácia, ela se faça sempre
sob a égide da justiça, da democracia e da liberdade.

Execução do Hino do Maçom
O Sr. Presidente - Vamos ouvir agora a execução do Hino do

Maçom-
- Procede-se à execução do Hino do Maçom.

Palavras do Grão-Mestre Hipólito Sérgio Ferreira
Exmos. Srs. Deputados Ajalmar Silva, no exercício da
Presidência da Assembléia Legislativa; Grão-Mestre Aloisio
Batista dos Santos, representante do Grande Oriente do
Brasil; Grão-Mestre Hélton Barroso Drey, representante do
Grande Oriente de Minas Gerais; Cel. PM Lindauro Mota de
Meira, representante do Comandante-Geral da PMMG; meu
Querido irmão Custódio de Oliveira; Deputado Wanderley
Ávila, nosso querido irmão; meus caros Grão-Mestres
presentes, entre os quais cito Ronaldo Braga e Tomás Naves;
minhas senhoras e jovens, representantes do futuro do nosso
País e da maçonaria, representantes da Ordem de Molay e das
Filhas de Já; senhores e senhoras; autoridades; depois deste
vibrante pronunciamento do nosso querido irmão Deputado
Wanderley Avila, pensamc -'e devemos, em primeiro lugar,
fazer um reconhecimento público a este irmão, que, por mais
de 20 anos, vem prestando à maçona r ia os melhores serviços.
E um homem que tem dignificado, através do seu cargo,
através da sua ação, a maçonaria e a quem, por isso, a
Grande Loja de Minas Gerais houve por bem conceder o titulo
de Benemérito da Ordem e conferir um troféu da Grande Loja.
Pediria a meu querido irmão Tomás Naves que fizesse tal
reconhecimento, neste instante, ao nosso querido irmão
Deputado Wanderley Avila.
No intuito do aperfeiçoamento do homem, a maçonaria.
através dos princípios de liberdade, igualdade e
fraternidade, se propõe buscar a verdade e o progresso da
humanidade pela ação pessoal de seus membros. Ela pretende
que cada um de nós atinja a plenitude individual através do
conhecimento de si mesmo para que seja alicerçado o processo
da consciência para o mais amplo exercício do direito
coletivo. Certa vez um pensador disse; "Se dermos posses a
um homem, faremos dele um prisioneiro, mas se dermos
verdades, faremos dele um senhor". A verdade é um anseio
universal do ser humano porque lhe proporciona
desenvolvimento, satisfação e realização material e
espiritual. O ser humano, por ser dotado de realização,
perscruta seu íntimo e se coloca na posição de alguém com
uma estrada pela frente, que se questiona todo o tempo; para
onde vamos?
A medida que o indivíduo encontra suas próprias respostas,

descobre que a carência de satisfação é contornada quando se
mantém a busca permanente da perfeição. Quando se compreende
a importância dessa caminhada, fica mais próxima a paz
interior que beneficia o indivíduo e todos a sua volta.
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Quando refletimos melhor, percebemos que o desenvolvimento
do homem o faz aproximar-se mais da perfeição que é Deus. A
Grande Loja Maçônica de Minas Gerais é uma sociedade civil,
registrada no Cartório Jero Oliva, de pessoas jurídicas, e
reconhecida como de utilidade pública pela Lei ng 5.105, de
3/6/65.
A maçonaria é essencialmente filosófica. filantrópica e
progressista. Dentro do aspecto filantrópico, nos orgulhamos
do trabalho de cada loja, em cujas áreas de atuação
dedicados irmãos dão seu precioso tempo para o atendimento
de carências comunitárias. Consideramos ser esse um dever de
cidadania, porque além de se prestar solidariedade nas horas
incertas, exercita-se a integração social. No intimo, esse
trabalho permite que, através da aproximação das pessoas,
possamos compreender o mundo ilimitado que nos cerca e
entender que para sua estabilidade é indispensável essa
compreensão. Muito nos orgulhamos da ação social
desenvolvida de modo ininterrupto, desde lg/3/70, em Teófilo
Otôni. onde possuímos o Hospital Balbina Bragança, com uma
área aproximada de 3.000m2, com um competente corpo clinico
de 37 médicos de todas as especialidades e com cerca de 100
funcionários devidamente registrados. E um hospital geral,
com capacidade para 120 leitos; uma unidade de queimados
(única na região), com 'iraç.o permanente de 100% dos
leitos; 9 consultórios médicos e, ainda, uma ala para
atendimento ambulatorial. O Hospital Balbina Bragança é
regional e, além de Teófilo Otõni, atende a 26 cidades
vizinhas e a 5 do Sul da Bahia. No período de julho de 1993
a julho de 1994, foram internadas 2.480 pessoas e, em nível
ambulatorial, 14.400 atendimentos se realizaram.
Sentimos grande satisfação de, efetivamente, mostrar nossa
contribuição sem a preocupação, ainda que estatística, de
saber a cor, a religião ou o partido político das pessoas. A
maçonaria foi muitas vezes combatida por aqueles que,
ignorando seus princípios, a confundiam com uma seita ou
organização secreta. A maçonaria se antecipou à era do
ecumenismo, porque durante todo o tempo não discriminava
pessoas pelas convicções religiosas. Ora, sendo uma
instituição universal, tem ela o dever de respeitar as
crenças conforme as diferentes culturas. O que importa são
os ensinamentos que a definem como instituição que não é
atéia nem segue uma religião especifica. Cremos sim num
principio criador que denominamos Grande Arquiteto do
Universo!
A maçonaria não é uma organização secreta, e nossos templos
são sagrados pela presença de Deus, que ali comparece
concretizado em todos os instrumentos de trabalho. O mais
importante, sem dúvida, é a Bíblia Sagrada, cujas passagens
são consultadas em cada reunião como um modelo para a
vocação do bem contido no coração e na cabeça de cada ser
humano. Ternos, sim, muitos simbolos, que servem de lembrança
aos compromissos livremente assumidos. Um desses símbolos é
o avental que, neste momento, tenho o orgulho de ostentar,
significando o trabalho que todo maçom deve empreender



;fl
diuturnamente para o aperfeiçoamento da humanidade. O maior
trabalho é a construção do chamado templo interior de cada
individuo, tornando-o apto para vencer os impulsos e
conduzir sua vida no caminho da virtude, que para nós tem o
significado de disposição da alma para a prática do bem. Tem
ela o sentido do amor, porque nos induz a tratar com
igualdade os que nos cercam independentemente de raça,
ideologia ou posição social. São esses os fundamentos que
embasam o nosso conceito de fraternidade, que, pela ação,
conduzem a convivência e a compreensão, atendendo ao grande
anseio de paz universal. A paz é o encontro em si mesmo,
convergindo para o enlaçamento fraterno até se atingir a
plenitude do encontro com o Criador. A cada 20 de agosto,
desde que foi instituído, em 1957, comemoramos o Dia do
Maçom, numa perpetuação ao 20/8/1822, data em que, na
reunião conjunta das Lojas Comércio e Artes, União e
Tranqüilidade e Esperança de Niterói, o Grão-Mestre Joaquim
Gonçalves Ledo pronunciou o mais vibrante discurso para a
tomada imediata de decisão da Proclamação da Independência
do Brasil. Comemoramos hoje a independência reinante em
nossas instituições, deixando para trás a memória da forca e
do cadafalso prometida para todos aqueles que desejavam a
"liberdade ainda que tardia". Comemoramos o legado recebido
de nossos irmãos de um Pais continental unificado de norte a
sul pela mesma língua e pelo mesmo compasso dos corações no
desejo de uma fraternidade nacional
Ao comemorar este dia, reverenciamos nossos irmãos que
lutaram pelo aperfeiçoamento do Pais, como Pedro 1,
Gonçalves Ledo, José Bonifácio e outros, na Independência do
Brasil; José Maria Paranhos, o Visconde do Rio Branco, e
outros, na Abolição da Escravatura; Benjamim Constant,
Saldanha Marinho e Deodoro da Fonseca, na Proclamação da
República.
No mundo inteiro a maçonaria reverencia lideres como Simon
Bolivar, Washington, Jefferson, Bethoven, Churchill,
Roosevelt e milhares de outros que deram seus talentos por
uma causa da humanidade. Hoje, nos sentimos honrados pela
representação conferida a centenas de políticos que procuram
dar a este Pais o voto de esperança. Viajamos por este mundo
e, a cada retorno, nossa fé se reforça na crença de que
somos abençoados por Deus. Na Europa, minorias étnicas
buscam o poder cometendo crimes contra a humanidade, tal
como vimos na esfacelada Iugoslávia. Na África, em Ruanda, o
poder político serviu para, num curto espaço de tempo,
lançar irmãos contra irmãos, num genocidio em que 1 milhão
de pessoas perderam suas vidas. Nesta respeitável Casa
Legislativa, deixamos gravados nos anais que entendemos
nossa presença aqui como integração social de correntes de
pensamento, trazendo os obreiros da maçonaria para junto
daqueles que, através da liderança política, representam o
desejo de união para que nossa Pátria encontre seu destino
no elenco das nações responsáveis pela paz mundial. Estamos
num mundo em que tudo se processa com uma rapidez incrivel
Um avião é capaz de lançar uma bomba através do sistema
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"laser" com 100% de chances de acertar o alvo. O mundo
material teve um surpreendente progresso. O grande anseio do
homem moderno é não se sentir vencido pelas máquinas que
criou. A maçonaria como instituição universal, compreende
que a luta de nossos dias visa ao aperfeiçoamento do homem
para vencer paixões e vícios. A luta contra a corrupção e a
prevalência dos valores morais colocam os homens numa mesma
estrada. No nosso entender, o desejo libertário de hoje está
na vontade de não se prender aos vícios da organização
moderna em que alianças passageiras consagram interesses
individuais. Tal como para a precisão da informática se
despendeu enorme soma de recursos e tempo, a maçonaria acha
que agora é a vez de se fazer a mesma coisa para o homem. E
através da educação e do treinamento que levaremos ao homem
ferramentas para que os valores individuais se iluminem e a
humanidade possa se encontrar na luz da compreensão. Não há
mais espaço para se tratar dos problemas como se tossem
locais, pois a força da universalização se faz presente nos
acordos políticos e econômicos tal como ocorre com o Cone
Sul, com o Nafta e com a comunidade européia. Também as
pessoas não querem mais se alimentar só de palavras e
promessas. Certa vez, Chamfort, escreveu: pessoas que vivem
pregando regras e procedimentos se assemelham aos postes das
estradas, que indicam o caminho sem percorrê-lo". A
maçonaria compreende isso e nos convida a percorrer a
estrada, deixar nossos sapatos marcados pela poeira na busca
da verdade. Na conquista da plenitude humana que está na
fraternidade que une os homens, atingimos o anseio de paz
interior e nos colocamos diante da luz criadora de todas as
coisas.

Palavras do Grão-Mestre Aloisio Batista dos Santos
Exmo. Sr. Deputado Ajalmar Silva, no exercício da
Presidência da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais; Exmos. Srs. Grão-Mestre, Hélton Barroso Orey,
representante do Grande Oriente de Minas Gerais: Hipólito
Sérgio Ferreira, Grão-Mestre em exercício; Grão-Mestre
Adjunto Custódio Dias de Oliveira; Cel. PM Lindauro Mota de
Meira, representante do Comandante-Geral Cel . Calçado;
Deputado Wanderley Avila, autor do projeto que criou o Dia
do Maçom. As nossas palavras não devem empanar as palestras
maravilhosas feitas pelo autor desse projeto, nosso irmão
Wanderley Ávila, como também do nosso sereníssimo Grão-
Mestre em exercicio, Sr. Hipõlito Sérgio Ferreira. Apenas,
em nome do Grande Oriente do Brasil em Minas Gerais,
desejamos agradecer penhoradamente a homenagem prestada aos
rnaçons neste dia, pelo autor do projeto, Sr. Wanderley
Avila, nosso irmão e Deputado. Queremos dizer, Excelência,
que a maçonaria, nesta noite, está engalanada e agradecida.
E está agradecida porque outros irmãos que a representam
também resta Casa, Deputados, seus pares, deveriam também
estar presentes para verem esta homenagem que V. Exa. presta
aos seus irmãos da Sublime Ordem. Lamentavelmente, devem
estar nas suas cidades, nas suas comunidades, pedindo votos
para suas reeleições. Nós desejamos, aqui, em nome do Grande
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Oriente do Brasil, que fez, neste 17 de junho, 172 anos de
vida maçônica. O Grande Oriente do Brasil está representado
por todos nós. Os três Grãos-Mestres unidos, uníssonos, com
um Único objetivo de fazer da maçonaria a sociedade ideal.
Nós não estamos aqui apenas para agradecer a Wanderley
Ávila. Estamos aqui agradecendo esta homenagem prestada na
Casa dopovo, que é esta Assembléia. Uma homenagem como
esta, há muitos anos não temos a satisfação de ver. Queremos
solicitar ao Sr. Hélton, nosso irmão, Grão-Mestre do Grande
Oriente, ao sereníssimo Hipólito, que representa o nosso
serenissimo Grão-Mestre, Celso Sérgio Ferreira, das Grandes
Lojas, que coloquem-na no boletim, a fim de que todos os
irmãos da maçonaria mineira possam saber honrar a quem sabe
honrar. Saber que, apesar da falta de credibilidade que
existe ainda com relação aos políticos, graças ao Grande
Arquiteto do Universo, ainda existem políticos de mãos
limpas, como esse, que não omite a sua condição de maçom
perante o seu povo e seus pares. O Grande Oriente do Brasil
não poderia deixar de agradecer esta homenagem. Não sei se o
nosso Grão-Mestre Hélton irá também agradecer em nome da sua
jurisdição. Devemos fazer, no Grande Oriente do Brasil, no
dia 20 de agosto. um ( .... ), depois, inclusive, da fundação
do Grande Oriente do Brasil pelas Lojas citadas na palestra
do Sr. Hipólito. O Mestre Artes, União, Tranqüilidade e
Esperança de Niterói é a razão de os maçons estarem
presentes durante todos esses anos com o progresso no
coração e a verdade em forma de lei. Tenho dito.

Entrega de Placas
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
proceder á entrega de placas alusivas a esta homenagem ao
Grão-Mestre em exercício da Grande Loja Maçônica de Minas
Gerais, Sr. Hipólito Sérgio Ferreira; ao Grão-Mestre do
Grande Oriente de Minas Gerais, Sr. Hélton Barroso Drey, e
ao Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, Sr. Aloisio
Batista dos Santos.
O Sr. Presidente - Procede à entrega das placas, fazendo a
leitura dos dizeres nelas constantes.

Palavras do Deputado Wilson Pires
Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus caros irmãos,
primeiramente, gostaria de parabenizar o ilustre irmão
Wanderley Ávila pela iniciativa de seu requerimento, que
traz a esta Casa tão grande número de maçons. Aproveito para
dizer que, aqui, somos cinco parlamentares maçons: José
Maria Pinto, Ajalmar Silva, Wanderley Ávila, Geraldo Rezende
e este que vos fala, Wilson Pires, ex-Venerável da Loja
Maçônica Tempiários do Mucuri, do Oriente de Teõfilo Otoni,
e primeiro Diretor do Hospital Balbina Bragança, instituição
que implantei juntamente com o Gen. José Lopes Bragança,
que dirigi por dois anos e que honra a maçonaria de Minas
Gerais.
Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer justiça aos irmãos
parlamentares, como o irmão Wanderley Avila, que hoje
representam a maçonaria nesta Casa do povo que ê a
Assembléia de Minas Gerais. Viajamos muitos quilômetros para
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estarmos presente a esta solenidade, que hoje homenageia os
maçons deMinas Gerais. Portanto, a bancada maçônica desta
Casa está presente e cumpre sua missão. E somente para
esclarecer aos irmãos presentes a ausência dos nossos pares
não-maçons. Muito Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
O Dia do Maçom nos dá a oportunidade de refletir sobre a
história, o significado e a contribuição da sublime
sociedade à formação do nosso povo. O Poder Legislativo de
Minas Gerais, ao associar-se as justas homenagens prestadas
á maçonaria, coloca-se em sintonia com as genuínas
aspirações da sociedade mineira. Originárias das associações
medievais de pedreiros que construíram as catedrais
européias, as lojas maçónicas, já a partir do século XVII,
passaram a admitir, como membros honorários, pessoas da
nobreza, do clero anglicano e também profissionais liberais,
que, em pouco tempo, constituíam a maioria dos membros. No
século XVIII, refletindo o espírito de seu tempo, o livro
das constituições consagra, entre outros valores, os da
tolerância religiosa e da fé no progresso da humanidade e em
Deus, além de um firme racionalismo. Em 1789, eclode na
Europa a Revolução Francesa, alicerçada na defesa dos ideais
de liberdade, igualdade e fraternidade. A humanidade dá os
passos decisivos para se desvencilhar do absolutismo
monárquico e instaura os valores da democracia. Na Europa e
na América do Norte, começa a tomar forma o mundo moderno. A
maçonaria se fez presente nesse memorável processo de
mudança. No mundo inteiro, as idéias libertárias são
proclamadas por membros da fraternidade. Thomas Jefferson,
George Washington e Franklin, já mencionados por um dos
oradores, podem ser citados entre os notáveis homens
públicos a se apresentarem como símbolos maiores desse
momento de transição. Na América Latina, a maçonaria foi o
instrumento de difusão das idéias de independência nas
antigas colônias espanholas. Atribui-se a Lojas Regulares ou
simplesmente a praticantes do ritual maçônico o trabalho de
ligação entre várias correntes independentistas americanas.
No Brasil, as sociedades secretas, q ue existiam desde fins
do século, vão constituir as bases de comunicação entre os
intelectuais influenciados pelas idéias da Europa. Frei
Caneca, mártir dos movimentos pela libertação do Brasil,
retrata, no acendrado amor à causa e no seu sacrifício, as
incertezas dessa hora. Depoimentos insuspeitos, feitos por
grandes historiadores, não deixam dúvida de que os
Inconfidentes eram homens iniciados na maçonaria, cujas
concepçues Influenciaram até mesmo o desenho do poligono que
figura em nossa bandeira. A 20/8/1822, o maçom Gonçalves
Ledo, Insurgindo-se contra as cortes lusas, efetivou, na
prática, a libertação brasileira, levando O. Pedro 1 a
proclamar a independência do Pais, no dia 7 de setembro. Eis
um resumo do acervo de contribuições da maçonaria à
construção da nacionalidade brasileira. Só isso bastaria
para ressaltar a importância histórica da fraternidade. Os
ideais acalentados pelas lojas maçônicas do Brasil não se
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perderam no passado dos embates políticos. Antes,
transformaram-se em patrimônio perene, a inspirar o caminho
das gerações. Suas finalidades filantrópicas e humanitárias,
apoiadas em rígidos critérios morais, sua racionalidade,
hierarquia e disciplina têm ajudado a forjar homens imbuídos
de civismo e liderança. São verdadeiras escolas de
cidadania, propagando valores de importância fundamental
para a sedimentação do credo democrático. Essa contribuição
é de vital interesse para a sociedade brasileira, num ano em
que milhões de eleitores irão às urnas para escolher
Deputados, Senadores, Governadores de Estado e o Presidente
da República. O pleito a ser travado em outubro próximo será
um passo importante na consolidação das nossas instituições
politicas, em torno da liberdade, da justiça e da cidadania.
Os maçons brasileiros, em sua luta secular, ajudaram o nosso
povo a manter acesa a esperança na construção de uma
sociedade em que esses valores fossem acessíveis a todos os
cidadãos. Foi essa luta que nos uniu no passado, e é ela que
deve continuar a nos incentivar na busca de um futuro melhor
para todos os brasileiros. Que os maçons recebam a homenagem
do povo mineiro, como um gesto que simboliza o
reconhecimento de sua enorme contribuição ao nosso Pais.
Esta Presidência agradece ás autoridades e aos demais
convidados pela presença.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
P4g 12,299

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da ajb'ição que lhe
confere o art. 90, VIU, c/c o art. 70. II, da Constituição
mineira, opôs veto parcial á proposição de lei em epigrafe,
que cria Assessorias de Comunicação Social na estrutura das
Secretarias de Estado e da PMMG e dá outras providências,
comunicando os motivos de seu ato a esta Assembléia, por
meio da Mensagem flQ 486/94.
Depois de recebida a matéria e de sua publicação, em
16/7/94, foi constituída esta Comissão Especial para, nos
termos do art. 112, 1, "b', c/c O art. 234, do Regimento
Interno, examinar as razões do veto e sobre ele emitir
parecer.

Fundamentação
Incide o veto parcial sobre o art. 12 da Proposição de Lei
nQ 12.299, que autoriza o Poder Executivo a incorporar
parcela da Gratificação de Estimulo â Produção Individual
aos vencimentos dos cargos de que trata a Lei nQ 6.762, de
23/12/75.
Matéria de natureza idêntica, entretanto, foi sancionada
pelo Governador do Estado, sob a forma do art. 13 da Lei n
11.510, de 7/7/94, publicado no "Minas Gerais', no 'Diário
do Executivo", em 8/7/94, na pág. 2. Dessa forma, procedem
as razões do veto oposto ao art. 12 da Proposição de Lei n
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12.299, uma vez que esse dispositivo tornou-se dispensável
em razão da existência de idêntica regulamentação prévia do
assunto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela manutenção do veto
parcial oposto à Proposição de Lei nQ 12.299.
Sala das Comissões. 30 de agosto de 1994.
Geraldo Rezende, Presidente - José Renato, relator - Márcio

Miranda.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI

NO 12.336
Comissão Especial

Relatório
Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 90, VII, da
Constituição Estadual, o Governador do Estado opôs veto
total à Proposição de Lei nQ 12.336. que estabelece
condições para a concessão de licença ambiental para
realização de obras de barramento em rios navegáveis.
Por meio da Mensagem nQ 492/94, foram comunicadas a esta

Casa as razões do veto.
Constituída a presente Comissão Especial, nos termos do
art. 234, c/c o art. 112, 1, "b". do Regimento Interno,
compete-nos apreciar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei ng 12.336 condiciona a execução de obra

de barramento em rios navegáveis á apresentação de estudo de
viabilidade técnico-económica de implantação de eclusas para
fins de transporte hidroviário.
Nas razões do veto, o Governador do Estado alega que a
proposição se refere de modo indiscriminado a rios
navegáveis, contrastando com a Constituição da República,
que os inclui entre bens do Estado e '.a 'Jrião. Ainda no
aspecto constitucional, afirma que as matérias relativas a
águas, energia e navegação fluvial, entre outras, incluem-se
no ãmbito da competência federal privativa.
Alega ainda outros motivos, de natureza tipicamente
administrativa, como razões do veto, os quais são, a nosso
ver, improcedentes, e por isso não os relacionaremos aqui.
No que diz respeito aos argumentos levantados para
demonstrar a inconstitucionalidade da proposição em tela,
lembramos que se trata de matéria relativa a concessão de
licença ambiental e não de legislação sobre recursos
hidricos. Entretanto, em face da complexidade do tema,
principalmente emrelação à implantação de eclusas em obras
de barramento já concluídas, bem como pelo fato de existir
legislação especifica para licenciamento ambiental, opinamos
Pela manutenção do veto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela manutenção do veto total

oposto à Proposição de Lei nQ 12.336.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Geraldo Rezende, Presidente - Márcio Miranda, relator -
José Renato.

PARECER SOBRE VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
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Ng 12.338
Comissão Especial

Relatório
No uso da atribuição conferida pelo art. 90. VIII, c/c o

art. 70, II, da Constituição do Estado, o Governador do
Estado opôs veto total é Proposição de Lei no 12.338, que
dispõe sobre a pesagem obrigatória de gás liquefeito de
petróleo á vista do consumidor.
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, foi

constituída esta Comissão Especial para emitir parecer sobre
a matéria.

Fundamentação
O Chefe do Poder Executivo, por meio da Mensagem no 496/94,
que encaminhou a esta Casa Legislativa, opôs veto total á
Proposição de Lei ng 12.338. por entender que contraria a
legislação federal que regula a matéria.
O argumento invocado pelo Governador é que a atividade
relacionada com fiscalização e verificação metrológicas em
instrumentos de medir, utilizados direta ou indiretamente em
transações comerciais, é exercida por meio do Instituto de
Pesos e Medidas - IPEM -, por delegação do Instituto
Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial
- INMETRO.
Toda atividade relacionada com essa matéria é regulada,
portanto, por legislação federal, e qualquer inovação foge à
competência do Estado, sob pena de incorrer-se em
inconstitucional idade.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela manutenção do veto total

oposto á Proposição de Lei ng 12.338.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Baldonedo Napoleão. Presidente - Márcio Miranda, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

No 12.340
Comissão Especial

Relatório
Valendo-se das disposições contidas no art. 90, VIII, c/c o
art. 70, II, ambos da Constituição do Estado, o Chefe do
Poder Executivo opôs veto total á Proposição de Lei ng
12.340. que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação
mensal das reclamações contra os fornecedores de produtos e
serviços definidos nos termos do art. 3 g da Lei no 8.078, de
11/9/90.
Encaminhado a esta Casa por via da Mensagem ng 495/94 e

após ter sido publicado em 17/8/94, foi o veto distribuido a
esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos do
art. 234, c/c o art. 112. 1. 'b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Em suas razões para negar sanção à proposição em epígrafe,
o Governador do Estado justifica, como medida de cautela,
ser exiguo o novo prazo previsto para a publicação das
relações contendo as reclamações contra os fornecedores de
produtos e serviços.
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O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 43, que
disciplina os critérios de atuação dos bancos de dados de
consumo, dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos públicos
de publicar, anualmente, a relação contendo as reclamações
levadas ao seu conhecimento.
Assiste razão ao Chefe do Poder Executivo ao vetar
totalmente a proposição em tela, uma vez que o comando
inscrito na Lei nQ 8.077, de 1990 (Código deDefesa do
Consumidor) atende á comunidade consumidora, já que cogita
de uni prazo bastante razoãvel, capaz de inibir desvios no
momento de se apurar tanto a procedência da reclamação
quanto a veracidade da publicação do nome da empresa
infratora -
A publicação mensal da relação das reclamações encaminhadas
aos órgãos de defesa do consumidor, de fato, poderá causar
irreparáveis danos materiais e morais ás empresas que
injustamente venham a constar nessas listas.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela manutenção do veto
total oposto à Proposição de Lei nQ 12.340.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

Geraldo Rezende - Agostinho Patrus.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

NQ 12.343
Comissão Especial

Relatório
Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 90. c/c O
art. 70, It, da Constituição Estadual, o Governador do
Estado opôs veto total à Proposição de Lei ng 12.343, que
torna obrigatória a utilização de papel reciclado pelos
órgãos e pelas entidades da administração pública estadual.
Por meio da Mensagem ng 501/94, foram comunicadas a esta

Casa as razões do veto-
Constituída a presente Comissão Especial, nos termos do

art. 234, c/c o art. 112, 1, "b", do Regimento Interno,
compete-nos apreciar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei ng 12.343, ao tornar obrigatória a
utilização de papel reciclado pela administração pública
estadual, traz im

p
lícita a preocupação com o meio ambiente,

visando a reduzir a pressão sobre os recursos ambientais, ao
mesmo tempo que estimula o incremento do comércio de papel
reciclado. Para isso, deveria ser seguido um cronograma do
uso desse tipo de papel, estabelecendo-se os percentuais
mínimos, em relação ao consumo total utilizado anualmente,
de 10%. a partir do primeiro ano de vigência da lei, 20% a
partir do segundo ano e 30% a partir do terceiro ano.
Ao vetar a proposição, o Governador apresentou razões de

ordem prática, apontando a dificuldade de se implementarem
as medidas previstas. Nesse sentido, alega que "o mercado de
papéis reciclados ainda se revela incipiente, faltando-lhe a
indispensável competitividade, de modo a possibilitar à
administração pública a escolha de custos menores".



Ifl
Outra alegação é a de que os recursos técnicos disponíveis
não permitem uma clara e nitida distinção entre o papel
reciclado e o não reciclado. Além disso, o papel reciclado,
para a compra nos percentuais indicados, consoante a
sugestão legislativa, em função da quantidade total do papel
não reciclado adquirido no exercício anterior, poderia não
estar disponível no mercado, gerando dificuldades e entraves
internos no trato dos negócios administrativos.
Apesar de louváveis os intuitos que inspiraram a proposta,
achamos procedentes as razões que justificaram o veto.
Sabemos que as tendências de mudança no mercado, para o
ajuste pretendido, ocorrem de maneira natural e não pela
simples edição de uma lei. A medida que forem mais
valorizados os procedimentos e ações de proteção ao meio
ambiente, maior será a demanda de produtos reciclados,
promovendo-se o ajuste necessário do setor produtor. A
administração pública, certamente, acompanhará tal tendência
em seus serviços e atividades. Por outro lado, a imposição
imediata de tal obrigatoriedade nos parece prematura e não
condizente com a atual realidade em que está inserido o
setor administrativo público.
Dessa forma, acatamos as razões apresentadas para o veto,

não opondo óbices ao mesmo.
r.onci.Jsão

Em face do exposto, somos pela manutenção do veto oposto à
Proposição de Lei no 12.343.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - José Renato, relator - Geraldo

Rezende -
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.276/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei

em epígrafe objetiva dar a denominação de Professora Carniem
Celina Nogueira de Castilho á escola estadual do Bairro
Planalto, localizada no Município de Presidente Olegário.
Publicada em 25/3/93, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.
Em reunião anterior, a matéria foi baixada em diligência à
Secretaria da Educação, solicitando-se ao referido órgão

o

 

 informação quanto à existência de denominação oficial para a
escola supracitada

2

	

	Cumprida a diligência, passamos á análise do projeto,
fundamentada nos termos abaixo.

Fundamentação
A proposição em questão tem por escopo atribuir o nome de
Professora Carmem Celina Nogueira de Castilho à escola
estadual do Bairro Planalto, localizada no Município de
Presidente Olegário.
No tocante aos aspectos jurídico-constitucionais
pertinentes à matéria, verificamos que esta atende,
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especialmente, ao que determina a Lei ng 5.378, de 3/12/69,
alterada pela Lei no 7.621, de 13/12/79, que proíbe a
atribuição de nome de pessoa viva a estabelecimentos,
instituições, prédios e obras do Estado e estabelece q ue a
escolha só poderá recair em nomes de pessoas que se tenham
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços
prestados à coletividade.
No que se refere à iniciativa legislativa e às atribuições

desta Casa, o projeto de lei em pauta não encontra óbice à
sua tramitação, "ex-vi" do disposto no art. 61, XIV, da
Carta mineira.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.276/93 na forma proposta.
Sala das Comissões. 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Ermano Batista - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 1g TURNO 00 PROJETO DE LEI
NQ 1.577/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em
epígrafe propõe seja dr:e ..4a de utilidade pública a
Associação União Prado Lopes, com sede em Belo Horizonte.
Publicada em 19/8/93. vem a proposição a esta comissão para

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

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com o título
declarat6rio de utilidade pública atende a todos os
requisitos estipulados pela Lei ng 5.830, de 6/12/71,
conforme a documentação anexada ao processo. Não
encontramos, portanto, óbices à tramitação da matéria nesta
Casa.

Conc 1 usão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng 1.577/93
em sua forma original.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
António Júlio, Presidente - António Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.721/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em apreço, do Deputado Antônio Carlos
Pereira, objetiva declarar de utilidade pública a Caixa
Escolar da Escola Municipal de Ensino Especial, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 9/10/93, o projeto veio a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos regimentais, tendo sido baixado
em diligência ao autor para retificação de documentos.
Cumprida a diligência, passamos à análise da matéria.



;;fl
Fundamentação

A referida entidade atende aos requisitos para a declaração
de sua utilidade pública, uma vez que a documentação anexada
ao processo está de acordo com a Lei no 5.830, de 6/12/71, e
com o disposto nos incisos 1 e II do ó 5g do art. 178 do
Regimento Interno.
Dessa forma, a matéria não encontra óbice, sob o ponto de

vista juridico, à sua tramitação.
Conclusão

Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.721/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Jvo José, relator - Baldonedo
Napoleão - Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.816/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.816/93, do Deputado Geraldo Rezende,
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Congados Terno Branco, com sede no Municipio de Monte Alegre
de Minas.
Publicado em 2/12/93, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A referida Associação tem personalidade jurídica, funciona
há mais de dois anos, e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercicio de suas
funções.
Todos os requisitos prescritos pela Lei ng 5.830. de

6/12/71, que regula a matéria, acham-se, pois, atendidos.
Conclusão

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.816/93-
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Baldonedo

Napoleão - Ermano Batista - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.817/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Geraldo Rezende,
pretende declarar de utilidade pública o Movimento de
Participação Popular da Comunidade Negra Montealegrense, com
sede no Municipio de Monte Alegre de Minas
Publicada em 2/12/93, veio a proposição a esta Comissão
para exame preliminar, conforme determina o art. 195, c/c o
art. 103, V. "a", do Regimento Interno, e foi baixada em
diligência ao autor.
Cumprida a diligência, reúne-se esta Comissão para a

apreciação da matéria.



60

Fundamentação
A mencionada entidade é pessoa jurídica, funciona há mais
de dois anos, e sua diretoria é constituída por pessoas
idóneas, não remuneradas pelos cargos que exercem.
Sendo assim, não há impedimento á tramitação da matéria,

visto estarem satisfeitos os requisitos da Lei nQ 3.373, de
12/5/65, com a redação dada pela Lei no 5.830. de 6/12/71.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
.817/93.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Baldonedo Napoleão.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.829/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Geraldo Rezende, tem por
finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Congados Terno Cor-de-Rosa, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Publicada em 10/12/93, veio a matéria, preliminarmente, a
esta Comissão, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno, tendo sido baixada em diligência
ao autor para ser complementada a sua documentação.
Cumprida a diligência, reúne-se esta Comissão para
apreciação do projeto.

Fundamentação
A proposição em tela trata de matéria regulada pela Lei n
3.373, de 12/5/65, com a redação dada pela Lei flQ 5.830, de
6/12/71, que dispõe sobre os requisitos necessários á
declaração de utilidade pública de entidades.
Conforme atesta a documentação juntada ao processo, nada

obsta a tramitação da matéria nesta Casa.
Conclusão

Pelo exposto. concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
1.829/93.
Sala das Comissões. 30 de agosto de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Baldonedo Napoleão - Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.830/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Geraldo Rezende, tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Congados Terno Amarelo, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Publicada em 10/2/93, a proposição veio a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, V, "a", do Regimento Interno, tendo sido baixada em
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autor para que fosse complementada a
documentação
Cumprida a diligência, reúne-se a Comissão para apreciação

da matéria.
Fundamentação

8 matéria é regulamentada pela Lei ng 3.373, de 12/5/65,
com a redação dada pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, que dispõe
sobre os requisitos necessários á declaração de utilidade
pública de entidades.
A entidade em questão atende a todas as exigências legais,
conforme demonstra o exame acurado da documentação que
acompanha o processo.
Não há, pois, óbice à tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
A vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.830/93.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Baldonedo Napoleão - Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.840/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.840/93. do Deputado Geraldo Rezende,
visa a declarar de utilidade pública o Conselho de
Participação Popular e Desenvolvimento da Comunidade Negra
de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Publicado em 11/12/93, vem o projeto a esta Comissão para
exame quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o arU 103, V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida associação tem personalidade jurídica, funciona
há mais de dois anos, atende desinteressadamente á
coletividade, e sua diretoria ê composta de pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelos cargos que ocupam.
Estão, pois, atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei
nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades.
No entanto, torna-se necessário emendar o projeto, para
reparar erro material.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.840/93 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho

de Participação Popular e Desenvolvimento da Comunidade
Negra de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas".
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994-
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Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Baldonedo Napoleão - Geraldo Rezende - Emano Batista.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.927/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Antônio Fuzatto,
objetiva declarar de utilidade pública o Instituto Histórico
e Geográfico da Cidade de Tiradentes, com sede no Municipio
de Tiradentes.
Publicado em 10/3/94, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela tem personalidade
juridica, funciona há mais de dois anos e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não percebem remuneração
pelo exercício dos cargos que ocupam.
A instituição atende, portanto, às exigências da Lei ng
5.830, de 6/12/71, que estabelece os requisitos para a
declaração de utilidade pública de entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.927/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Geraldo
Rezende - Ermano Batista Baldonedo Napoleão.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.950/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Batista, a proposição em
análise estabelece a obrigatoriedade de se realizar exame
odontológico gratuito nos estudantes da pré-escola e do lg
grau da rede estadual de ensino e dá outras providências.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria.
A seguir, a Comissão de Saúde e Ação Social, examinando o
mérito da proposição, opinou pela sua aprovação,
apresentando as Emendas ngs 1 a 3.
Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre a
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em análise, aperfeiçoado com as referidas
emendas, não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, á sua aprovação.
Além de estabelecer que a saúde é um direito de todos e
dever do Estado, a Constituição Federal garante aos
educandos do ensino fundamental a assistência á saúde,
conforme dispõe o seu art. 208, VII.
O projeto reveste-se de grande interesse social,
principalmente pelo fato de os freqüentadores da escola



;fl
pública de ensino fundamental pertencerem, em sua maioria,
às camadas menos favorecidas da sociedade, não podendo,
portanto, arcar com os custos de atendimento odontológico.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 1.950/94 com as Emendas nos 1 a 3, apresentadas pela
Comissão de Saúde e Ação Social
Sala das Comissões. 31 de agosto de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Ailton Vilela, relator -

Márcio Miranda - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.045/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, da Deputada Maria Olivia,
pretende declarar de utilidade pública o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais da Cidade de Campo Belo, com
sede no Município de Campo Belo.
Publicada em 26/5/94, vem a proposição a esta Comissão para

exame preliminar, conforme determina o art. 195, c/c O art.
103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Com base nos documentos constantes no processo, constatamos
que a mencionada entidade tem personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é constituída
de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam.
Sendo assim, não há impedimento à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.045/94.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 19fl4.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Baldonedo Napoleão - Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.078/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Laviola, o projeto de lei em
apreço dispõe sobre estágio para estudante em órgão e
entidade da administração pública.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/6/94, a
proposição foi distribuída a esta Comissão para exame
preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
Os estágios de estudantes de estabelecimentos de ensino
superior e de ensino profissionalizante do 2o grau e
supletivo, este último mais tarde substituído pelo ensino
proporcionado por escolas de educação especial, foram
originariamente disciplinados pela Lei no 6.494 (federal),
de 5/12/76, e pelo Decreto no 87.497, de 18/8/82. Alguns
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dispositivos dessa lei foram modificados pela Lei ng 8.859
(federal), de 23/3/94.
Por seu turno, a Lei ng 10.141 , de 24/4/90, disciplina a

atuação dos órgãos e das entidades mineiras na manutenção de
quadros de estudantes estagiários, regulando a sua
operacionalidade.
Vem agora o projeto em questão redisciplinar a matéria,
propondo a revogação da Lei ng 10.141.
Ressalte-se que não há qualquer vício no que tange à
iniciativa parlamentar, uma vez que a matéria não se insere
no rol daquelasenumeradas no art. 66 da Constituição
Estadual. Cabe à Assembléia, com a sanção do Governador,
dispor sobre a matéria, nos termos do art. 61 da mesma Carta
mineira.
Entretanto, achamos deva ser modificada, por
inconstitucional, a norma do art. Sg e seus parágrafos, a
qual acrescenta despesa não prevista no orçamento do Estado,
dada a vedação imposta pelo art. 161 da Carta mineira.
Propomos, portanto, a Emenda ng 1. ao final deste parecer.
Além de tudo, a inovação intentada pelo referido art. So do
projeto em questão promove distorções no ordenamento
jurídico federal, segundo o qual são as instituições de
ensino, e não os órgãos públicos, que recorrerão aos agentes
de integração para a finalidade prevista.
Como é sabido, o estágio de que estamos tratando configura
complementação do processo educacional, e, como tal, insere-
se no campo da competência legislativa concorrente entre os
entes políticos, nos termos do art. 24, IX, da Constituição
Federal. Dai, o respeito que se deve ter pela supremacia da
legislação federal, veiculadora de normas gerais, conforme o
art. 24, l, do mesmo Diploma Legal, na forma como o fez a
Lei ng 6,494. de 7/12/77, a qual devr 3c-vir de diretriz
para os entes federados.

Conclusão
Por todo o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.078/94, com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. SQ a seguinte redação:
"Art. Sg - A instituição de ensino poderá recorrer aos

serviços de agentes de integração, públicos e privados,
entre o sistema de ensino e os setores de produção,
serviços, comunidade e governo, mediante condições acordadas
em Instrumento jurídico adequado.
Parágrafo único - E facultado aos agentes de integração:
a - Identificar as oportunidade de estágio existentes e
informar as instituições de ensino;
b - auxiliar na seleção dos estudantes para o estágio,

obedecidos os requisitos do art. 2g, e encaminhá-los ao
órgão ou à entidade concedente do estágio;
c - prestar outros serviços solicitados pela instituição de

ensino.".
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
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Antônio Júlio, presidente - Geraldo Rezende, relator - José
Renato - Antônio Pinheiro - Ermano Batista.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.084/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marcelo Cecé, o projeto de lei em
epígrafe tem como objetivo a criação da Medalha Frei
Orlando, em homenagem aos ex-combatentes da Segunda Guerra
Mundial
Publicada em 24/6/94, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o
disposto no art. 195, c/c O art. 103, V, "a" do Regimento
Interno.

Fundamentação
No sistema de repartição de competências entre os entes
federados, a Constituição Federal reservou aos Estados os
poderes remanescentes após a enumeração dos poderes
atribuídos á União.
Com efeito, o lQ do art. 25 de nossa Carta Magna assim

dispõe:
"Art. 25- ...............................................

1 - São reservadas aos Estados as competências que não
lhes sejam vedadas por esta Constituição.".
A criação de títulos honoriticos e condecorações não foi
incluída entre as matérias de competência privativa da
União, sendo, portanto. possível aos Estados Institui-los.
Por força do art. 61 da Constituição do Estado, cabe à

Assembléia dispor sobre todas as matérias de competência do
Estado. Por não haver, quanto à iniciativa, disposição
constitucional em contrário, não verificamos nenhum óbice à
tramitação da proposição.
Por outro lado, o art. 2Q do projeto atribui ao Governo do
Estado a regulamentação de lei, ao passo que, conforme se
sabe, cabe ao Chefe do Poder Executivo o poder de
regulamentar, por meio de decreto, as normas legislativas.
Apresentamos, então, a Emenda no 1, destinada a sanar a
impropriedade terminológica, substituindo-se a palavra
"Governo" por "Governador".

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.084/94 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
« Art. 2g - O Governador do Estado regulamentará esta lei no

prazo de 90 (noventa) dias contados de sua publicação»'.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Ermano Batista - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.091/94

Comissão de Constituição e Justiça
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Rei atór i 
O Projeto de Lei ng 2.091/94. do Deputado Roberto Amaral,
pretende declarar de utilidade pública a Associação dos
Municípios da Área Mineira da Sudene - AMAMS -, com sede
no Município de Montes Claros.
Publicado em 29/6/94, 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
Mediante a documentação juntada ao processo, verifica-se
que a entidade em apreço cumpre as exigências da Lei ng
5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração da
utilidade pública de entidades, e o disposto no art. 178,
So, do Regimento Interno.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.091/94.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Ermano Batista - Geraldo Rezende - Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.098/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei em tela objetiva declarar de utilidade pública o
Pontenovense Futebol Clube, com sede no Município de Ponte
Nova.
Publicada em lo/7/94, vem a proposição a esta Comissão para

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

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei ng 5.830,

de 6/12/71, que estabelece os critérios para a declaração de
utilidade pública.
o exame

 

 da documentação apresentada demonstra que a
referida entidade atende ás exigências da referida lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.098/94 em sua forma original.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
8aldonedo Napoleão - Ermano Batista.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.102/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.102/94. do Deputado Kemil Kumaira,
visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Promoção ao Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina -
APLAMT -' com sede no Município de Turmalina.



Publicada em 2/7/94, vem a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação atende aos requisitos da Lei ng
5.830, de 6/12/71, conforme comprova a documentação
apresentada. A entidade tem personalidade jurídica, funciona
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que
ocupam.
Dessa forma, a matéria não encontra, na ordem jurídica,

óbice á sua tramitação
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.102/94.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -

Geraldo Rezende - Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.103/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado. rrc"co Ramalho, o projeto de lei

em epigrafe visa a declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Montsalvat, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 2/7/94, vem o projeto a esta comissão para
exame quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, conforme determina o art.
195, c/c o art 103, V, "a", do Regimento Interno-

Fundamentação
Trata o projeto de entidade civil legalmente constituída,

de caráter educativo, filosófico e filantrópico, fundada há
mais de dois anos e sem finalidades lucrativas. A
documentação contida no processo demonstra que sua diretoria
é composta de pessoas idôneas, que nada recebem pelo
desempenho de suas funções na instituição.
Estando cumpridas, dessa forma, as exigências contidas na

Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a matéria, não
encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em exame.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.103/94 em sua forma original.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José. relator - Ermano
Batista - Baldonedo Napoleão - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.104194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.104/94, do Deputado Paulo Pettersen,
visa a declarar de utilidade pública a Sociedade de Proteção
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e Assistência à Infância, com sede no Município de
Carango la.
Publicado em 2/7/94, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A referida Sociedade tem personalidade jurídica, funciona
há mais de dois amos, e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelo exercício de suas
funções.
Acham-se, pois, atendidos todos os requisitos da Lei no
5.830, de 6/12/71, que regula a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.104/94.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Geraldo
Rezende - Baldonedo Napoleão - Ermano Batista,

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 2.106/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei emdo Deputado Ailton Vilela,
declara de utilidade pública o Colégio Providência,
localizado no Município de Mariana.
Publicada em 5/7/94. vem a proposição a esta Comissão para
exame preliminar, em obediência ao que estabelece o art.
145, c/c o art. 103, V. 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Com base nos documentos constantes no processo, constatamos

que o referido colégio tem personalidade jurídica, funciona
há mais de dois anos, e sua diretoria é constituída de
pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que ocupam.
Sendo assim, não há impedimento á tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.106/94.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José. relator - Geraldo
Rezende - Emano Batista - Baldonedo Napoleão.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.115/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Baldonedo Napoleão, o Projeto de Lei
nQ 2.115/94 tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Círculo Psicanalítico de Minas Gerais - CPMG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicada a matéria em 7/7/94, cabe a esta Comissão o exame
preliminar do projeto quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V. "a'. do Regimento Interno.
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Fundamentação

A entidade que se pretende declarar de utilidade pública
tem personalidade jurídica, funciona há mais de 30 anos, e
sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de seus cargos.
Estão, pois, atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei
nQ 5.830. de 6/12/71, que disciplina a declaração da
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.115/94.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antonio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Ermano Batista - Baldonedo Napoleão.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.118/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado José Bonifácio,
visa a declarar de utilidade pública o Núcleo Assistencial
do Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de Oliveira
Fortes, com sede no Municipio de Oliveira Fortes.
Publicado em 9/7/94. foi o projeto distribuído a esta

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

Fundamentação
O referido Núcleo é uma entidade civil sem fins lucrativos,
que serve desinteressadamente à comunidade.
Pela documentação apresentada, constatamos que foram
atendidas as exigências da Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que
contém os requisitos para a declaração da utilidade pública
de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.118/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Geraldo Rezende - Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 2.119194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Romeu Queiroz,
visa a declarar de utilidade pública a Fundação Social e
Educacional da Criança e do Adolescente de Coromandel -
FUCAC -, com sede no Município de Coromandel
Publicado em 9/7/94, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
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A referida Fundação é uma sociedade civil, com
personalidade jurídica, que tem por objetivo a assistência
às crianças e aos adolescentes da comunidade.
Pela documentação apresentada, verificamos que a entidade

está em conformidade com o que determina a Lei ng 5.830, de
6/12/71, que estabelece os requisitas para a declaração de
utilidade pública.
Dessa forma, a matéria não encontra, na ordem jurídica,

óbice à sua tramitação.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.119/94.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator,
Ermano Batista - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 783/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, o Projeto de Lei
nQ 783/92 visa autorizar o Poder Executivo a permutar imóvel
de propriedade do Estado por imóvel da Prefeitura Municipal
de Hei iodora.
Aprovada a proposição no 1Q turno, compete a esta Comissão
examinar a matéria no 2g turno, nos termos do art. 103, X,
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de uma permuta de imóveis que atenderá ás
necessidades do Município de Heliodora, que precisa de um
local para instalação definitiva de sua Prefeitura. Em
contrapartida, a municipalidade oferece ao Estado um imóvel
em excelentes condições de conservação, não ocasionando a
permuta nenhum tipo de prejuízo para o Estado.

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

Projeto de Lei ng 783/92. no 2o turno.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Márcio Miranda, relator -

Antônio Júlio - Ailton Vilela.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.583/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, a proposição em
tela prevê o pagamento das taxas mínimas de água e energia
elétrica pelas entidades assistenciais e sociais.
Aprovado no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1,
retorna o projeto a esta Comissão a fim de ser examinado no
2g turno.
Nos termos do art. 196, lQ, do Regimento Interno,
apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
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A proposição em exame não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário á sua aprovação, já que o beneficio
a ser concedido às entidades sociais e assistenciais, quanto
ao pagamento das tarifas de água e energia elétrica, não
repercute no orçamento estadual

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

Lei nQ 1.583/93 na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Antônio Júlio, relator -

Márcio Miranda - Ailton Vilela.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI No 1.583/93
Assegura ás entidades assistenciais e sociais o direito ao
pagamento de tarifas mínimas relativas aos serviços
prestados por concessionárias de serviços públicos estaduais
de água e energia elétrica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica assegurado ás entidades assistenciais e
sociais o direito ao pagamento de tarifas mínimas relativas
aos serviços prestados por concessionárias de serviços
públicos estaduais de água e energia elétrica.
Parágrafo único - Para os fins do disposto no "caput" deste
artigo, consideram-se entidades assistenciais ou sociais
aquelas assim definidas por seus estatutos e declaradas de
utilidade pública estadual nos termos da Lei nQ 3.373. de 12
de maio de 1965, alterada pela Lei nQ 5.830. de 6 de
dezembro de 1971.
Art. 2g - A entidade que não possuir sede própria fica
obrigada a apresentar ás concessionárias de serviços o
contrato de locação do imóvel por ela utilizado, devidamente
registrado em cartório.
Art. 3g - A tarifa mínima a ser cobrada será a média
proporcional da demanda verificada nos últimos 12 (doze)
meses.
Parágrafo único - O consumo que exceder a média a que se
refere o "caput" deste artigo será cobrado pela tarifa
normal
Art. 4Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data da sua publicação.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.655193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
epigrafe objetiva tornar obrigatório o registro, na conta
mensal de consumo, do percentual do aumento tarifário
efetuado pelas empresas prestadoras de serviço público que
atuam no Estado.
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Aprovada no lo turno, a proposição foi distribuida a esta
Comissão para receber parecer para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos ternos do art. 196 do Regimento Interno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em tela tem por escopo oferecer ao
consumidor informação sobre o percentual de aumento efetuado
Pelas concessionárias e pelas permissionárias de serviços
públicos cobrados sob a forma de tarifa.
A matéria já foi devidamente examinada pelas comissões

competentes, cabendo-nos tão-somente, nesta fase, ratificar
o nosso posicionamento anterior.
Com efeito, a medida proposta tem grande importância na
relação entre as prestadoras de serviço público e os
usuários, que arcam com o pagamento das tarifas, uma vez que
o poder público tem o dever de manter plena transparência em
seus atos.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n
1.656/93 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Tarcísio Henriques. Presidente - tbrahim Jacob, relator -
Emano Batista - José Laviola.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.655/93

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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam as empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos cobrados sob a forma de
tarifa obrigadas a fazer constar, na conta Ce consumo do mês
em que houver reajuste tarifário, o percentual do aumento.
Art. 2 - Ocorrendo o descumprimento do disposto no art.

l , fica o usuário desobrigado do pagamento da tarifa
correspondente ao período respectivo.
Art. 3 - As empresas destinatárias da obrigação de que
trata o art. 1 terão o prazo de até 30 (trinta) dias, a
partir da publicação desta lei, para atender ao disposto no
seu art. l.
Art. 4Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Bo - Revoqam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.024/94

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

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Alvaro Antônio,
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Redentor
Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Aprovado o projeto no lg turno, na sua forma original
cabe, agora, a esta Comissão, nos termos regimentais,
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno.

Fundamentação
Trata-se de entidade esportiva que tem por finalidade

difundir a cultura fisica, em especial o futebol amador, e
promover eventos de caráter recreativo e cultural para os
seus associados.
Todas as exigências contidas na legislação que disciplina a
matéria foram atendidas. Ratificamos, portanto, nosso
parecer anterior, que foi Favorável à concessão da
declaração de utilidade pública ao Redentor Esporte Clube.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.024/94 em sua forma original, no 2g turno.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NO 2.141/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de resolução em questão, da Comissão de
Agropecuária e Politica Rural, que aprova alienações de
terras devolutas rurais, foi aprovado no lQ turno na forma
proposta.
Nos termos regimentais, vem agora o projeto a esta Comissão
para ser examinado quanto aos aspectos económico-
financeiros.

Fundamentação
Foi salientada no lg turno a importância da aprovação da
proposição em tela. Por meio da legalização de situações
concretas de ocupação de terras devolutis. c Estado cumprirá
o preceito constitucional de função social da propriedade e
fará justiça a quem ocupou e explorou essas terras.
Além disso, a atividade governamental na alienação e
legalização da posse desse património disponivel gerou
receitas que superaram as correspondentes despesas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução ng 2.141/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Baldonedo Napoleão. Presidente - Ailton Vilela, relator -

Márcio Miranda - António Júlio.
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1	Belo Horizonte, sexta-feira, 2 de setembro de 1994

ATAS

ATA DA 5779 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 31 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
inexistência de número regimental para continuação dos
trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14014min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinflo -
Baldonedo Napoleão - Clêuber Carneiro - Eduardo Brás - Elisa
Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Ibrahim
Jacob - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênlo -
Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Raul Messias - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nosso" tratlhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

tg PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Questões de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, tendo em
vista a inexistência de "quorum", solicito a V. Exa. que
encerre os trabalhos.
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, solicito seja
feita a chamada para recomposição do número regimental.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Solicito ao
Deputado José Braga que proceda à chamada dos Deputados para
recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Procede à chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados.
Portanto, não há" quorum" para o prosseguimento dos nossos
trabalhos.

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

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO ?lg 39/94,
DE AUTORIA DO DEPUTADO JOSÉ MILITÃO, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO
INCISO II DO ART. 30 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia vinte e dois de
junho de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Jorge Hannas. Geraldo
Rezende, José Renato, Bonifácio Mourão (substituindo este o
Deputado Tarcisio Henriques, por indicação da Liderança do
PMDB). Célio de Oliveira. Ibrahim Jacob (substituindo o
Deputado Alvaro Antônio, por indicação da Liderança do PDT),
Roberto Amara] (substituindo o Deputado Errnano Batista, por
indicação da Liderança do BRD), MárcioMiranda e Wilson
Pires (substituindo ao Deputado José Maria Pinto, por
indicação da Liderança do PP), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e a designar o Relator. A seguir, o
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado José Renato
para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas.
verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente.
respectivamente, os Deputados Geraldo Rezende e José Renato.
D Presidente "ad hoc" empossa o Presidente eleito, que, por
sua vez, dá posse ao Vice-Presidente, O Deputado Geraldo
Rezende agradece a escolha de seu nome e designa como
Relator da matéria em pauta o Deputado Péricles Ferreira.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Geraldo Rezende. Presidente - Agostinho Patrus - Adjalmar
Silva - Antônio Júlio - Romeu Queiroz - Baldonedo Napoleão -
Marcos Helênio - Ermano Batista.
ATA DA 74g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO_E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de julho
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Ivo José, Ronaldo
Vasconcel los (substituindo este ao Deputado Ermano Batista,
por indicação da Liderança do PL) e Célio de Oliveira,
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Ivo José
(substituindo o Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da
Liderança do PT). Geraldo Rezende (substituindo o Deputado
José Renato, por indicação da Liderança do PMDB). Dílzon
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Meio e Ronaldo Vasconceilos (substituindo este ao Deputado
Ermano Batista. por indicação da Liderança do PL), membros
da Comissão de Administração Pública; Célio de Oliveira,
Roberto Amaral, Maria Elvira e Dilzon Meio (substituindo os
dois últimos, respectivamente, aos Deputados Baldonedo
Napoleão e José Renato, por indicação da Liderança do BRD),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente,
Deputado Tarcisio Henriques, registra a presença dos
Deputados Cléuber Carneiro, Geraldo Rezende, Antônio
Pinheiro, Célio de Oliveira e Tarcisio Henriques
(substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação
da Liderança do PMDB), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Tarcísio Henriques, Geraldo Rezende (substituindo
este ao Deputado José Renato, por indicação da Liderança do
PMDB), João Batista (substituindo ao Deputado Alvaro
Antônio, por indicação da Liderança do PDT) e Clêuber
Carneiro (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de
Administração Pública; Célio de Oliveira. Baldonedo
Napoleão, Antônio Pinheiro e João Batista (substituindo os
dois últimos, respectivamente, aos Deputados José Renato e
Jaime Martins, por indicação da Liderança do BRD), membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Havendo número regimental, o Presidente solicita ao Deputado
Célio de Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. O Presidente esclarece que a
reunião se destina a apreciar os pareceres para o 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.
Registra-se a presença dos Deputados Antônio Júlio, membro
da Comissão de Constituição e Justiça; e Mauro Lobo
(substituindo o Deputado Dilzon Melo, por indicação da
Liderança do BRD), membro da Comissão de Administração
Pública. A Presidência informa que, em virtude do pedido de
vista ocorrido na reunião anterior, continua em discussão o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra
o relator. Deputado Clêuber Carneiro, solicita a retirada do
parecer apresentado na reunião anterior e a emissão de outro
parecer, justificando seu pedido com o argumento da
necessidade de aperfeiçoamento do parecer anterior, e sua
solicitação é atendida pelo Presidente. O relator emite
parecer, mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria com as
Emendas ngs 1 a 52. Após a leitura do parecer, o relator
comenta a colaboração do Ministério Público na elaboração do
parecer, o empenho de vários parlamentares e a dedicação e o
trabalho do corpo técnico da Casa, ao qual tece elogios. Na
fase de discussão do parecer, o Deputado Antônio Júlio
solicita ao relator que faça novamente a leitura da Emenda
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ng 27, e seu pedido é atendido. Encerrada a discussão, é O
parecer submetido a votação, e aprovado. Na ausência do
relator anteriormente designado pela Comissão de
Administração Pública, o Presidente redistribui a matéria ao
Deputado Geraldo Rezende, que emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas nos 1 a 52,
da Comissão de Constituição e Justiça, e 53 a 113, que
apresenta. Neste instante, o Presidente suspende a reunião.
Reabertos os trabalhos, o Presidente registra a presença dos
Deputados Jorge Eduardo (substituindo o Deputado Antônio
Júlio, por indicação da Liderança do PMDB), Clêuber
Carneiro, Geraldo Rezende, Agostinho Patrus (substituindo
este ao Deputado Antônio Pinheiro, por indicação da
Liderança do aRO) e Roberto Amaral (substituindo o Deputado
Célio de Oliveira, por indicação da Liderança do PTB).
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Tarcísio
Renriques, Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao
Deputado Antônio Fuzatto, por Indicação da Liderança do PT).
Geraldo Rezende (substituindo o Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do PMDB), Mauro Lobo (substituindo o
Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do PL) e
Álvaro Antônio, membros da Comissão de Administração
Pública; Agostinho Patrus (substituindo o Deputado Célio de
Oliveira, por indicaçãc -i2 Liderança do PTB). Roberto
Amara], Baldonedo Napoleão, Adelmo Carneiro Leão
(substituindo este ao Deputado Marcos Helênio, por indicação
da Liderança do PT), Ibrahim Jacob (substituindo o Deputado
José Renato, por indicação da Liderança do aRD) e Clêuber
Carneiro (substituindo o Deputado Jaime Martins, por
indicação da Liderança do PFL), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Presidente submete
a discussão o parecer do relator da Comissão de
Administração Pública. Fazem uso da palavra os Deputados
Clêuber Carneiro e Agostinho Patrus. Encerrada a discussão,
é o parecer submetido a votação, e aprovado. Na ausência do
relator anteriormente designado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Agostinho Patrus, que
emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas ngs 1 a 52, da Comissão de
Constituição e Justiça, 53 a 113, da Comissão de
Administração Pública, e 114 a 116, que apresenta. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Wilson Pires - Jorge
Eduardo - Antônio Pinheiro - Marcos Helênio - Antônio Júlio
- Jaime Martins - Ajalmar Silva. - -
ATA DA 111 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇAD E
JUSTIÇA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
três de agosto de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-
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se na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Jorge
Eduardo (substituindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por
indicação da Liderança do PMDB), Antônio Pinheiro, Célio de
Oliveira e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado
Emano Batista, por indicação da Liderança do BRO), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Pinheiro que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
suspende a reunião por alguns minutos. Reabertos os
trabalhos, passa-se à 2a parte da reunião, com a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia, O Presidente informa
que continua em discussão o parecer sobre o Projeto de Lei
nQ 1.953/94, do qual, em reunião anterior, o Deputado Gilmar
Machado solicitou vista. Encerrada a discussão, o parecer,
mediante o qual o relator conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade da matéria, é posto em
votação e é aprovado. Continua em discussão, também, o
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.755/93, do qual, em
reunião anterior, o Deputado Gilmar Machado solicitou vista.
Encerrada a discussão, o parecer, mediante o qual o relator
conclui pela constitucion-' . i'42, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto, com as Emendas ngs 1 a 6, é posto
em votação e é aprovado. Com a palavra, o Deputado Ajalmar
Silva procede à leitura do parecer do Deputado Geraldo
Rezende sobre o Projeto de Lei nQ 1.378/93, mediante o qual
o relator conclui pela inconstitucionalidade da matéria.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a
palavra, o Deputado Antônio Pinheiro emite pareceres pela
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei nos 752/92 e
1.404/93. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado
Ajalmar Silva procede à leitura dos pareceres do Deputado
Cléuber Carneiro, mediante os quais o relator conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.789/93, com a Emenda nQ 1; pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 2.031/94 e pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei no
2.068/94, com as Emendas ns 1 a 4. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite parecer
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 684/92 na forma do
Substitutivo ng 1. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Em seguida, são postas em discussão e votação as
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Com a
palavra, o Deputado Célio de Oliveira procede à leitura dos
pareceres do Deputado Ivo José, mediante os quais o relator
conclui pela constitucionalidade,pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.841/93 e 2.081/94 e
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
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juridicidade do Projeto de Lei ng 2.081/94 com a Emenda ng
1. Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado Célio de
Oliveira procede á leitura dos pareceres do Deputado Clêuber
Carneiro, mediante os quais o relator conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 1.719/93, 2.041 e 2.066/94 e pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 2.075/94 com a Emenda ng 1. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira
procede à leitura do parecer do Deputado Geraldo Rezende,
mediante o qual o relator conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela junidicidade do Projeto de Lei ng
2,085/94. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Com a palavra, o Deputado Antônio Pinheiro emite
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 1.297/93 com a Emenda ng
1. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Com  a
palavra, o Deputado Célio de Oliveira emite pareceres
mediante os quais conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs
1.835, 1.836 e 1.839/93, 2.086/94 e 1.737/93, este último
com a Emenda ng 1. 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, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Ermano

Batista - Antônio Pinheiro - José Renato.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 40/94,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ELMO BRAZ, QUE ACRESCENTA PARÁGRAFO
AO ART. 157 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e três de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Célio de
Oliveira, Antônio Pinheiro e Jaime Martins (substituindo os
Deputados José Renato, Dilzon Melo, Baldonedo Napoleão e
Clêuber Carneiro, respectivamente, por indicação da
Liderança do SRD), Ajalmar Silva, Jorge Eduardo, Marcos
Helênio e Wilson Pires, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Jorge
Eduardo, assume a Presidência, declara abertos os trabalhos
e informa que a reunião se destina a apreciar o parecer do
relator, Deputado Ajalmar Silva, em lg turno, sobre a
proposta de emenda á constituição em tela. O Deputado
Ajalmar Silva emite parecer pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 40/94. em lg turno, acrescida das
Emendas ngs 1 a 3. Submetido a discussão e a votação, é O
parecer aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a



80

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Geraldo Rezende, Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Romeu Queiroz - Agostinho Patrus - Ermano Batista - Marcos
Helênio - Baldonedo Napoleão - Antônio Júlio.
ATA DA 73g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Às dez horas do dia vinte e quatro de agosto de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Tarcísio Henriques, Dilzon Meio,
Alvaro Antônio e Marcos Helênio (substituindo este ao
Deputado Antônio Fuzatto por indicação da Liderança do PT),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado TarcisioHenriques, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Alvaro Antônio que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Não havendo matéria a ser
lida , passa-se à 2 fase da Ordem do Dia, com a discussão e
a votação de proposições sujeitas á apreciação do Plenário
da Assembléia. A Presidência redistribui o Projeto de Lei ng
1.854/93, ao Deputado Alvaro Antônio, que emite parecer,
para o lg turno, aprovação da matéria na forma do
Substitutivo no 2. Discutido e votado, é aprovado o parecer.
Em seguida, a Presidência redistribui o Projeto de Lei ng
1.869/94, ao Deputado Marcos Helênio, que emite parecer,
para o lg turno, pela aprovação da matéria. Discutido e
votado . é aprovado o parecer. O Presidente avoca para si a
relatoria do Projeto de Lei ng 1.930/94, no IQ turno,
emitindo parecer que conclui pela aprovação da matéria.
Discutido e votado, é aprovado o parecer Passa-se á 3 fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições
sujeitas á deliberação conclusiva da Comissão. Nesta fase, o
Deputado Antônio Fuzatto emite parecer pela aprovação do
Projeto de Lei no 1.252/93. Discutido e votado, é aprovado o
projeto. Quanto ao Projeto de Lei no 1.745/93, o Deputado
José Renato emite seu parecer, que conclui pela aprovação do
projeto. Discutido e votado , é aprovado o projeto. O
Deputado Sebastião Costa emite parecer pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1.769/93, que discutido e votado, é
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ibrahim Jacob - José
Laviola - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
No 12.329

Comissão Especial
Relatório



O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c O art. 70, II, da Constituição
Estadual, opôs veto total á Proposição de Lei nQ 12.329, que
estabelece normas gerais de prevenção contra a transmissão
do vírus da AIOS em estabelecimentos odontológicos públicos
ou privados.
Por meio da Mensagem ng 493/94, encaminhou S. Exa. á
apreciação desta Casa as razões do veto incidente sobre a
totalidade da proposição.
Na forma do disposto no art. 234, c/c O art. 112, 1, "b",

do Regimento Interno, foi o veto distribuída a esta Comissão
para receber parecer.

Fundamentação
Na mensagem supramencionada, o Governador do Estado alega
razões de ordem normativa e de interesse público para opor
veto à Proposição de Lei nQ 12.329.
Muito embora se reconheça que a resolução editada pela

Secretaria da Saúde, ao dispor sobre a proteção do usuário e
do profissional contra riscos de contaminação durante o
tratamento odontológico já conte com instrumentos que lhe
conferem condições de aplicabilidade, devemos também
reconhecer não serem a lei ordinária a originar-se da
proposição em exame e a resolução supracitada mutuamente
excludentes, podendo, portanto, conviver harmonicamente no
universo jurídico.
Ademais, apesar de as normas mencionadas poderem equiparar-
se em eficácia, o processo legislativo, pelo conjunto de
procedimentos que envolve, assegura à lei ordinária maior
vigência temporal que á resolução, pois esta pode ser
alterada ou revogada por ato administrativo.
Dessa torna, dada a relevância da matéria para a sociedade.

acreditamos ser importante que seja disposta na forma de lei
ordinária.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição do veto total

oposto á Proposição de Lei nQ 12.329.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.

o

 

 Wilson Pires, Presidente - Tarcisio Henriques, relator -
Geraldo da Costa Pereira.

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 12.335

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição
Estadual, opôs veto total à Proposição de Lei ng 12.335, que
obriga o Poder Executivo a oferecer tratamentos
oftalmológico e otorrinolaringológico gratuitos aos alunos
carentes das escolas públicas estaduais nos casos que
especifica.

2	 Por meio da Mensagem nQ 490/94, encaminhou 5. Exa. à
a

 

 apreciação desta Casa as razões do veto incidente sobre a
totalidade da proposição.
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Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, "b"
do Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão
para receber parecer.

Fundamentação
Na mensagem supracitada, o Governador do Estado alega
razões de ordem constitucional e de interesse público para
opor veto à Proposição de Lei no 12.335
Inicialmente, cumpre salientar que o intuito que inspirou o

autor da proposta parlamentar è extremamente meritório.
Por outro lado, muito embora se reconheça que as ações
básicas devem ser exercidas pelo município, cabe ao Estado
suplementá-las.
Ora, sabemos que muitos dos municípios mineiros não dispõem
e não disporão, em curto prazo, de infra-estrutura para
realizar tais ações básicas: não poderão, portanto, executar
as ações previstas na proposição de lei.
Deve-se acrescentar que a educação formal é fator decisivo

para o desenvolvimento de um povo e que a aprendizagem exige
boas condições de saúde.
Dessa forma, acreditamos ser válida a proposta expressa na

proposição de lei em exame.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do veto total
oposto á Proposição de Lei no 12.335
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Wilson Pires, Presidente - Tarcisio Henriques, relator -
Geraldo da Costa Pereira.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
No 12.341

Comissão Especial
Relatório

No uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII, c/c O
art. 70, II, da Constituição mineira, o Governador do Estado
opôs veto parcial ã Proposição de Lei no 12.341, que dispõe
sobre a construção de passarela para pedestre em rodovia
estadual-
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, foi

constituída esta Comissão Especial para emitir parecer sobre
a matéria.

Fundamentação
Por meio da Mensagem no 497/94, o Chefe do Poder Executivo
encaminhou veto a esta Casa Legislativa, negando sanção ao
parágrafo único do art. lg da Proposição de Lei no 12.341,
que determina que, em cada bairro cortado por rodovia
estadual, seja construída, no mínimo, uma passarela.
O argumento invocado pelo Governador - de que se impõe
norma rígida "a priori" sobre matéria que só pode ser
decidida "a posteriori", ou seja, após realização de estudo
técnico de conveniência e viabilidade - não nos parece de
grande relevância.
Com efeito, o inciso VI do art. 10 da Constituição do
Estado diz que compete ao Estado "manter e preservar a
segurança e a ordem públicas e a incolumidade da pessoa e do
patrimônio".
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O estudo 'a priori" da localização de passarelas em bairros
cortados por rodovias estaduais, em nenhum momento contraria
o interesse público, muito pelo contrário, está de acordo
com a norma constitucional de preservação da pessoa.
O art. lg, ao determinar que os projetos a ser elaborados
devem prever a construção de passarelas, tem a intenção de
reduzir o elevado número de acidentes que ocorrem em bairros
cortados por rodovias.
No mais, qualquer impacto que possa ocorrer nos custos e

compensado pelo mérito do q ue é proposto
Conclusão

Pelas razões expostas, sonos pela rejeição do veto oposto à
Proposição de Lei nQ 12.341, incidente sobre o parágrafo
único do art. lQ.
Sala das Comissões. 30 de agosto de 1994.
Alvaro Antônio, Presidente - Jorge Hannas, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL Ã PROPOSIÇÃO DE LEI

No 12.342
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c O art. 70, II, da Constituição
do Estado, opõs veto total á Proposição de Lei ng 12.342.
que assegura ás entidades sem fins lucrativos legalmente
constituídas o direito à utilização do espaço 

físico 
das

unidades de ensino estaduais e dá outras providências.
Por meio da Mensagem nQ 500/94, encaminhou o Governador do

Estado, para apreciação desta Casa, as razões do veto.
Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 113. 1,

do Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão
Especial para receber parecer.

Fundamentação
o veto oposto á Proposição de Lei ng 12.342 funda-se em

motivos de ordem pública.
E que, dada a autonomia assegurada á escola pública pela

política educacional do Estado cabe à direção da escola e a
seu colegiado a decisão quanto à utilização de suas
instalações.
Reconhecemos, ainda, que, assegurar a entidades sem fins
lucrativos o direito de utilizar o espaço físico das
unidades de ensino estaduais, bem como os equipamentos nele
contidos, é medida que pode causar graves transtornos às
atividades extracurriculares, de reconhecida importância.
Existe, atualmente, uma tendência de se procurar atrair os
alunos para a escola fora dos horários de aula, inclusive
nos fins de semana, a fim de que, em ambiente sadio, se
dediquem à prática de esportes ou participem de eventos
culturais.
E importante, portanto, que seja preservado o espaço físico
da escola para uso de alunos e professores, a critério da
diretoria e do colegiado.

Conclusão



Pelos motivos expostos, opinamos pela manutenção
total oposto á Proposição de Lei no 12.342.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Wilson Pires, Presidente - Tarcisio Henriques,
Geraldo da Costa Pereira.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.950/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado João Batista, estabelece
a obrigatoriedade de se realizar exame odontológico gratuito
nos estudantes da pré-escola e do lg grau das escolas
públicas e dá outras providências.
o projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, a matéria a
esta Comissão, para ser examinada quanto ao mérito, nos
termos regimentais.

Fundamentação
o projeto em tela tem amparo em vários dispositivos
constitucionais, os quais estabelecem políticas sociais e
econômicas que visam à redução do risco de doenças e ao
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de
saúde. No que diz respeito ao educando, nossa Carta Magna
assegura programas suplementares para o atendimento dos
alunos no aspecto didático-escolar, na alimentação e,
sobretudo, na assistência á saúde (art. 208, inciso VII).
Por outro lado, faz-se mister empreender análise global da
rede de saúde, em especial do Sistema único de Saúde-SUS -,
que garante a efetividade desses serviços.
Trata-se de uma nova política de saúde estabelecida pela
Lei nQ 8.080, de 19/9/90, a lei -)rjã"ir.a da saúde.
Ressaltamos dois pontos fundamentais na implementação desta
lei: a autonomia municipal e a descentralização dos recursos
financeiros. Dessa forma, o municipio passa a ser o gestor
da saúde, juntamente com o Estado e a União.
Em nosso Estado, a Secretaria de Saúde, por meio das
diretorias regionais de saúde, assessora os municípios no
cumprimento dessas exigências. Existe, pois, uma relação de
complementaridade entre as esferas federal, estadual e
municipal.
Atualmente, a Secretaria de Saúde repassou a 706 municípios

a rede básica ambulatorial . os postos de saúde e os centros
de saúde, os laboratórios de análise, as clínicas e as
policlínicas.
Foi transferida aos gestores municipais a autorização para
o credenciamento de médicos e odontôlogos oriundos da
previdência social. Esses profissionais atendem em seus
consultórios particulares a pacientes encaminhados pelo
setor público.
A maioria dos municípios do Estado já assinaram o convênio,
transferindo os serviços para suas localidades.
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Isso posto, acreditamos que o projeto em tela é oportuno,
na medida que os municípios mineiros já contam com uma
infra-estrutura para a realização de tais exames
Entretanto, torna-se necessário incluir as Emendas ngs 1 a

3 para adequar o projeto aos seus reais objetivos.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.950/94 no 1Q turno, com as Emendas ngs 1 a 3, redigidas a
seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art. lQ - Fica o Estado obrigado a oferecer, observada a

sua competência no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS -,
exame odontológico gratuito para alunos da pré-escola e do
lQ grau da rede pública estadual de ensino.".

EMENDA Ng 2
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2g - Ao aluno carente será Oferecido, no âmbito do

SUS, além do beneficio de que trata o artigo anterior,
tratamento odontológico gratuito destinado à correção de
deficiência ou lesão apresentada-".

EMENDA Ng 3
Suprima-se o art. 3Q.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1994.
Jorge Hannas. Presidente - Simão Pedro Toledo, relator
(redistribuido) - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.097/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de
lei em epigrafe dispõe sobre as normas de adaptação de
prédios públicos, a fim de se assegurar o acesso adequado
aos portadores de deficiência, de acordo com os principies
estabelecidos nas Constituições Federal e Estadual.
Aprovado no 1Q turno com a Emenda ng 1, retorna o projeto

de lei 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
Conforme esta Comissão se manifestou anteriormente, a
proposição não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação.

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

nQ 1.097/92 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 31 de agosto de 1994-
8aldonedo Napoleão, Presidente e relator - Márcio Miranda -

Antônio Júlio- Ailton Vilela.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI NQ 1.097/92
Dispõe sobre as normas de adaptação de prédios públicos, a
fim de assegurar o acesso adequado aos portadores de
deficiência, de acordo com os princípios estabelecidos no
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art. 227 da Constituição Federal e no art. 224, l, 1, da
Constituição Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Os edifícios de uso público devem incorporar as
disposições de ordem técnica consubstanciadas nesta lei, a
fim de permitir o livre acesso aos portadores de
deficiência.

# i Q - Admitir-se-ão, em prédios tombados pelo patrimônio
histórico, quando tal medida implique prejuízo arquitetônico
do ponto de vista histórico, acessos laterais ou
secundários, desde que atendam às disposições desta lei-
f 2Q - Considera-se edifício de uso público todo aquele que
abriga atividades que se caracterizam por atendimento ao
público-
Art. 2 - As dependências que demandam acentuado fluxo de
público deverão estar, preferencialmente, localizadas no
térreo das edificações.
Art. 3 - Para efeito desta lei, são considerados

acessíveis o espaço ou o elemento construtivo que satisfaçam
as seguintes condições mínimas:

- nas circulações horizontais:
a) quando corredores e passagens, piso revestido de

material não escorregadio, regular, continuo e durável, não
interrompido por degraus, com largura mínima de 1,90m (um
metro e noventa centímetros);
b) grades e ralos, se indispensáveis, com espaço máximo de
2cm (dois centímetros) entre as barras;
C) zona de circulação livre de obstáculos, tais como caixa
de coleta, lixeiras, telefones públicos, extintores de
incêndio e outros;
d) quando "hall" de edificação, se houver telefones
públicos, pelo menos um deles deverá ser acessível a pessoa
em cadeira de rodas:
e) proteção com guarda-corpo em desníveis e terraços;
II - nas escadas:
a) corrimão em ambos os lados, com altura mínima de 90cm
(noventa centímetros);
b) guarda-corpo acessível ou parede em ambos os lados,
sempre que o desnível for superior a 35cm (trinta e cinco
centímetros);
c) degraus com largura mínima de 90cm (noventa centímetros)
por 30cm (trinta centímetros) de profundidade, com espelhos
não vazados, verticais ou com uma inclinação máxima de 2cm
(dois centímetros), com pisos não salientes em relação ao
espelho e altura máxima de 17cm (dezessete centimetros),
atendendo à fórmula 21h4'1b=0,64m;
d) revestimento do piso dos degraus e dos patamares com

material não escorregadio, estável e com bom contraste de
cor e textura em relação aos pisos dos pavimentos servidos
pela escada;
e) faixas, nos pisos dos níveis servidos, constituídas
pelas áreas contíguas à escada em toda a sua largura, com
96cm (noventa e seis centímetros) de comprimento, e
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revestimento de piso igual ao revestimento dos degraus e
patamares
f) patamar de comprimento igual ou superior à largura da

escada e a cada trecho com desnível máximo de 1,60m (um
metro e sessenta centímetros);
g) mudança de direção somente com patamar;
h) o lance não deve exceder 16 (dezesseis) degraus;
III - nas rampas:
a) largura mínima de 1,50m (um metro e cinqüenta

centímetros);
b) corrimão acessível em ambos os lados, com altura de 90cm
(noventa centímetros);
c) guarda-corpo acessível ou paredes em ambos os lados,
sempre que o desnível for superior a 35cm (trinta e cinco
centímetros);
d) continuidade entre patamares ou níveis, sem interrupção
por degraus;
e) revestimento do piso e dos patamares com material

antiderrapante e estável, capaz de oferecer bom contraste de
cor e textura em relação aos pisos dos pavimentos servidos
pela rampa;
f) faixas, nos pisos dos níveis servidos, constituídas

pelas áreas contíguas á rampa em toda a sua largura, com
96cm (noventa e seis.•enHmetros) de comprimento, e
revestimento de piso igual ao revestimento do piso da rampa;
g) inclinação máxima de 8,33% (oito vírgula trinta e três
por cento), quando se constituir no único elemento de
circulação vertical entre os dois níveis, ou inclinação
máxima de 10% (dez por cento), quando houver escada ou
elevador acessíveis;
h) patamar de comprimento igual ou superior á largura da
rampa e a cada trecho com desnível máximo de 1,60m (um metro
e sessenta centímetros);
1) mudança de direção com patamar, admitindo-se rampas

curvas com raio de curvatura de seu bordo interno igual ou
superior a 7m (sete metros);
IV - nos corrimãos:
a) materiais componentes resistentes;
b) continuidade, sem interrupção nos patamares, boa
empunhadura e com prolongamento horizontal, no mínimo, por
30cm (trinta centímetros), nos dois níveis servidos pela
escada ou rampa;
V - nos guarda-corpos:
a) materiais componentes resistentes;
b) espaços entre seus elementos com dimensões e forma que
impossibilitem a queda acidental de pessoas de qualquer
faixa etária;
VI - nos elevadores:
a) porta com vão mínimo de 90cm (noventa centímetros);

b) cabine com forma e dimensões que permitam a sua
utilização por uma pessoa em cadeira de rodas de 70cm x
1,20m (setenta centímetros por um metro e vinte centímetros)
acompanhada de uma pessoa adulta em pé;
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c) painel de comando padronizado e sinais em relevo junto
aos botões, a uma altura onde o último botão de controle não
ultrapasse 1,50m (um metro e cinqüenta centímetros) do piso
do elevador;
d) parada em todos os pavimentos e nos mesmos níveis
destes, não sendo permitidos elevadores com paradas em
pavimentos alternados;
e) circulação de acesso com um mínimo de 1,50m (um metro e

cinqüenta centímetros) de largura, medida perpendicularmente
ao plano da porta, e capachos, quando existentes, nivelados
em sua face superior ao piso e firmemente fixados;
f) circulação acessível desde o logradouro até o saguão;
g) corrimãos afixados nas laterais e no fundo das cabines;
h) portas que se abrem automaticamente;
VII - nas portas:
a) vão livre mínimo de 90cm (noventa centímetros);
b) disposição que permita a sua completa abertura:
c) capachos, quando existentes, nivelados em sua face
superior ao piso e firmemente fixados;
VIII - nas instalações sanitárias:
a) quando banheiros e lavabos, dimensões mínimas de 1,40m x
1,70m (um metro e quarenta centímetros por um metro e
setenta centímetros), forma de abertura da porta e
distribuição de aparelho; rJr -permitam sua utilização por
usuário em cadeira de rodas de 70cm x 1,20m (setenta
centímetros por um metro e vinte centímetros);
b) piso com revestimento não escorregadio e sem degraus;
c) lavatórios sem coluna;
d) quando instalações coletivas, ter no mínimo 10% (dez por
cento) dos chuveiros e pelo menos um em cada conjunto com
disposições e dimensões de 1,40m x 1,70 (um metro e quarenta
centímetros por um metro e setenta centímetros);
e) assentos dos vasos sanitários a 46cm (quarenta e seis
centímetros) de altura do piso;
f) boxes de vasos e chuveiros destinados a deficientes com

barras de apoio nas laterais e no fundo, afixadas a uma
altura de 76cm (setenta e seis centímetros);
g) símbolo internacional de acesso afixado na porta;
IX - nos auditórios, nos anfiteatros e nas salas de reunião

ou de espetáculos:
a) local destinado a cadeira de rodas;
b) quando for o caso, existência de equipamento de tradução
simultânea, sem prejuízo das condições de visibilidade e
locomoção;
X - nos refeitórios e nas salas de leitura:
a) acesso, espaço para circulação e manobra de cadeira de
rodas;
b) mesas apropriadas para atender a pessoa em cadeira de

rodas

l - E dispensada a obrigatoriedade de escada em
desníveis servidos por rampas acessíveis de inclinação igual
ou inferior a 5% (cinco por cento).
f 2Q - A comunicação visual e sonora deverá apresentar:



E
o
c

ot

;-fl
a) sinalização visual em cores contrastantes e dimensões
apropriadas para pessoas com visão subnormal
b) placas indicativas no interior das edificações para a

adequada circulação de portadores de deficiência auditiva;
c) sistema de alarme, especialmente os de incêndio e de
saída de veículos, simultaneamente sonoro e luminoso;
d) fixação do símbolo internacional de acesso na entrada

das edificações totalmente acessíveis.
- E dispensada a obrigatoriedade de rampa ligando

pavimentos em prédios que disponham de elevadores
acessíveis.
Art. 4 - As determinações constantes nesta lei não impedem
legislação complementar específica sobre condicionantes a
serem observados nas edificações.
Art. 5 - Os projetos de arquitetura e engenharia que se
encontram em elaboração ou em construção incorporarão as
determinações desta lei.
Art. 6 - Os edifícios de uso público já existentes
incorporarão as disposições consubstanciadas nesta lei,
quando ocorrerem reformas e obras de conservação, observado
o prazo máximo de 5 (cinco) anos contados da data de
publicação desta lei.
Art. 7 - Esta lei entra na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.074/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Resolução nQ 2.074/94, da Comissão de
Agropecuária e Política Rural, que aprova alienações de
terras devolutas rurais, foi aprovado no lQ turno, com a
Emenda nQ 1.
Na forma regimental, vem agora o projeto a esta Comissão
para ser objeto de parecer. Segue anexa a redação do
vencido, que ê parte deste parecer.

Fundamentação
A aprovação do projeto de lei em tela tem o alto

significado social de fazer justiça a quem ocupou patrimônio
inexplorado do Estado. Cumpre-se, assim, o preceito
constitucional que dispõe sobre a função social da
propriedade. E de ressaltar, ainda, que a atividade desses
posseiros incorporou à economia grandes áreas até então
improdutivas.
Não existem despesas liquidas decorrentes da aprovação da
proposição. Como foi analisado no lQ turno, a atividade
estatal de legitimação dessas posses gerará uma receita
substancialmente maior que a correspondente despesa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nQ 2.074/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 31 de agosto de 1994.
Baldonedo Napoleão. Presidente - Márcio Miranda, relator -

Antônio Júlio - Ailton Vilela.
Redação do Vencido no lQ Turno
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 2.074/94
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. l - 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. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

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

- O anexo mencionado no art. lQ da Redação do Vencido no
l Q Turno foi publicado na edição do "Diário de Legislativo"
de 2/9/94.)

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.108/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
fixa a tabela de vencimento de cargo de classes de Professor
do Quadro de Magistério, a que se refere a Lei flQ 7.109, de
13/10/77.
Aprovado no IQ turno, retorna o projeto agora a esta

Comissão, a fim de ser examinado no 2Q turno.
Fundamentação

A proposição em causa concede um aumento de vencimentos
para os cargos de classes de Professor do Quadro de
Magistério, a que se refere a Lei ng 7.109, de 1977,
conforme se infere dos valores fixados na tabela constante
no anexo Único que acompanha o projeto.
A matéria não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário á sua aprovação, estando as despesas
decorrentes da sua execução previstas no orçamento.

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

Lei nQ 2.108/94 no 2ci turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Marcos Helénio, Presidente - Antônio Júlio, relator -
Saldonedo Napoleão - Aílton Vilela - Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO No 40/94
Comissão de Redação

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia, tendo como
primeiro signatário o Deputado Elmo Braz, a Proposta de
Emenda á Constituição ng 40/94, que acrescenta parágrafos ao
art. 157 da Constituição do Estado, foi aprovada no 2Q
turno, com a Emenda ng 1 ao 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.



PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 40/94
Acrescenta parágrafos ao art. 157 da Constituição do

Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Ficam acrescentados ao art. 157 da Constituição
do Estado os seguintes Sg, 6Q e 7g:

Art. 157 - .....................
§ 5g - Para a elaboração da lei orçamentária anual, a
Assembléia Legislativa sistematizará e priorizará, em
audiência pública regional prevista no inciso III do f 2Q do
art. 60, as propostas resultantes de audiências públicas
municipais realizadas pelos poderes públicos locais até o
dia 30 de abril de cada ano, nos termos de regulamentação.

6g - O Tribunal de Contas, órgão auxiliar do Poder
Legislativo, participará da audiência pública regional
referida no parágrafo anterior.

7g - Os Poderes Executivo e Judiciário do Estado
promoverão, nos municipios e nas datas designados para a
realização das audiências públicas regionais pela Assembléia
Legislativa, audiência pública a fim de prestar informações
e colher subsidios para as ações pertinentes a seus
respectivos âmbitos de competência.".
Art. 2g - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Wilson Pires, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -
Antõnio Júlio.

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 31/8/94, as seguintes

comunicações:
00 Deputado Roberto Amaral, informando a passagem, no dia
25 de agosto, do Dia do Soldado.(- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Antônio Pinheiro, dando ciência da realização
do 1 Congresso Brasileiro sobre o Abuso de Drogas, de 23 a
26 de agosto do corrente ano, pela Associação Brasileira
Comunitária e de Pais para a Prevenção do Abuso de Drogas -
ABRAÇO.
Do Deputado José Militão (2), dando ciência do falecimento

do Sr. Rosenclever Souza Pacheco, em 21/8/94, em Leopoldina,
e da Sra. Afonsina Brandão dos Santos, em 26/8/94, em Bela
Vista do Paraiso-PR. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Amilcar Padovani, informando o falecimento, em
22/8/94, do Sr. Altivo José da Fonseca, em Lima Duarte. (-
Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Geraldo da Costa Pereira, informando o
falecimento de Ivan Vitareili de Freitas. em 22/8/94, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Mauri Torres, dando ciência do falecimento da

Sra. Amélia Fernandes Machado, em 29/8/94, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Jorge Hannas, informando o falecimento do Sr.
Otelino Ferreira Sol, em 28/8/94, em Salto da Divisa. (-
Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Márcio Miranda (5), dando ciência do
falecimento da Sra. Maneta Senra Cordeiro, em 30/8/94.
nesta Capital, e dos Srs. Antônio Pires Botelho, em 15/8/94;
José Salvino, em 29/8/94; Sérgio César de Melo. em 28/8/94,
e Pedro X. Gontijo Neto, em 31/8/94, todos em Divinópolis.
(- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Elmiro Nascimento (2), dando ciência do
falecimento dos Srs. Antônio Caixeta de Queiroz e José
Antônio Pedro, em 30/8/94, em Patos de Minas. (- Ciente.
Oficie-se.)



;-fl
Belo Horizonte, sábado, 3 de setembro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1Q DE SETEMBRODE 1994

Presidência do Deputado José Braga
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- As 141h16min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Antônio Carlos Pereira - Elisa Alves - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Santanna - José Braga - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Milton
Sanes - Roberto Luiz Soares - Tarcisio Henriques - Wilson
Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de amanhã, dia 2. às 9 horas.
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Belo Horizonte, terça-feira, 6 de setembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".
COMPARECIMENTO

- Ás 9h16min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrus - Maria Olivia,

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de segunda-feira, dia 5, às 20 horas.

ATA DO ENCERRAMENTO DO CICLO DE DEBATES ELEIÇÕES 94,
TRANSCORRIDO

DURANTE A 575g REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE AGOSTO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz e
Adelmo Carneiro Leão

SUMÁRIO: Destinação da reunião - Designação de comissão -
Composição da Mesa - Palavras do Deputado Adelmo Carneiro
Leão e do candidato da Frente Minas Popular - Registro de
presença - Designação do coordenador - Palavras do
coordenador - Debates - Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Reuniãc
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Destina-se esta
parte da reunião a receber o Deputado Antônio Carlos
Pereira, candidato ao Governo do Estado pela coligação
Frente Minas Popular formada pelos seguintes partidos: PT.
PC do B, PPS, PSB, PSTU, PCB e PV -, em prosseguimento ao
Ciclo de Debates Eleições 94, promovido por esta Assembléia
e pelo Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares de
Minas Gerais - CEPO.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados
Roberto Carvalho. Maria José Haueisen e Antônio Pinheiro
para, em comissão, introduzirem no recinto do Plenário o
Deputado Antônio Carlos Pereira, candidato a Governador do
Estado, e os demais convidados que se encontram no Salão
Nobre,

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á
Mesa os Exmos. Srs. Deputado Antônio Carlos Pereira,
candidato ao Governo de Minas pela coligação Frente Minas
Popular; Deputado Raul Messias, candidato a Vice-Governador;
jornalistas Roberto Meio, Subeditor de Política do jornal
"Estado de Minas", coordenador dos debates, e Eliseu Lopes.
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representante do CEPO: Deputados Adelmo Carneiro Leão. Líder
do PT na Assembléia; Roberto Carvalho, 2g-Secretário da
Assembléia Legislativa; Sr. Patrus Ananias, Prefeito desta
Capital; Vereador Virgilio Guimarães e Sra. Já Morais,
candidatos ao Senado Federal
Com a palavra o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Líder do PT

nesta Casa.
Palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão

Exmos. Srs. Deputado José Ferraz, DO. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado
Antônio Carlos Pereira, Carlão, candidato ao Governo de
Minas pela coligação Frente Minas Popular; meu caro amigo
Deputado Raul Messias, candidato a Vice-Governador pela
Frente Minas Popular; companheiro, amigo, Prefeito de Belo
Horizonte, Dr. Patrus Ananias; jornalistas Eliseu Lopes,
representante do CEPO, e Roberto Melo, coordenador dos
debates; amigo Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário
desta Assembléia Legislativa; amiga socióloga Jõ Morais,
candidata ao Senado da República pela Frente Minas Popular;
senhores, senhoras, companheiros, companheiras, estamos
vivendo um momento decisivo da história do Brasil.
Estamos vivendo um momento em que cada um tem, diante de
si, colocada a seguinte questão: o que queremos para este
Pais, para este Estado? Queremos continuar como temos vivido
até o presente momento, em termos de sociedade brasileira e
mineira? Queremos que, neste Pais, neste Estado, prevaleça a
política do clientelismo, do "é dando que se recebe", dos
favores pessoais, da corrupção que serve a poucos e deixa a
imensa maioria de brasileiros na situação em que se
encontra, de sofrimento, de miséria, de educação de péssima
qualidade, de saúde insuficiente? Ou, diante da questão que
se nos coloca - o que queremos para esta Nação e para o
Estado de Minas Gerais -, a resposta será: queremos
transformações radicais, transformações profundas.
necessárias para construir uma Nação de justiça, de
dignidade, de respeito a todos e, de modo especial, à classe
trabalhadora?
Se a resposta que aceitamos é a última, está também

colocado diante de todos nós o desafio de nos unir, de
trabalhar, e muito, para poder eleger aqueles que têm
compromisso com esse projeto político, ou seja, com o
projeto das transformações sociais, da justiça, da ética na
política. Portanto, se a resposta que queremos é essa, temos
o compromisso, de não fazer a política das elites
dominantes, em Que as pessoas são compradas, em que impera o
poder econômico, em que se aliam uma elite que tem sob o seu
controle os meios de produção e uma parcela significativa
dos meios de comunicação. Além disso, as elites dominantes
têm também como aliada uma parcela importante daqueles que
chamamos os componentes da justiça que tentam hoje nos calar
para impedir que denunciemos, perante o Estado de Minas
Gerais, o que é a realidade de determinados políticos - dos
quais nem se pode mais mostrar o retrato -, para que se
possa fazer recordar ao povo mineiro o que eles representam.
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Se quisermos transformar este Pais, temos o compromisso de
colocar todo o nosso tempo, trabalho e toda a nossa
competência a serviço dessas transformações a fim de eleger
quem tem compromisso com esse projeto político, a fim de
eleger Lula, para a Presidência da República, Virgilio
Guimarães e Jô Morais para o Senado, pessoas comprometidas
com as transformações sociais, a fim de eleger uma bancada
forte na Assembléia Legislativa para que ela não fique
cativa do Governo, mas seja um Poder que defende os
interesses da sociedade. Precisamos eleger um Congresso
Nacional comprometido com as transformações que queremos e,
fundamentalmente, eleger Governador, em Minas Gerais, o
nosso companheiro e amigo Deputado Antônio Carlos Pereira,
que tem una história de luta ao lado dos trabalhadores, da
justiça e da ética e que, agora, falará aos presentes. Muito
obrigado.

Palavras do Candidato da Frente Minas Popular
O Sr. Presidente - A Presidência passará, neste momento, a

palavra ao nosso ilustre convidado, Deputado Antônio Carlos
Pereira, que disporá de 30 minutos para sua exposição.
Antes, porém, informa ao Plenário que, após as palavras do
candidato, todos os presentes poderão formular perguntas,
oralmente ou por escrito. Com a palavra, o ilustre
convidado, Deputado Antônio Carlos Pereira,
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Deputado José
Ferraz; ilustre companheiro e amigo Patrus Ananias, Prefeito
de Belo Horizonte; Deputado Raul Messias, que comigo
compartilha essa difícil, mas extremamente gratificante
tarefa de responder a questão e de representar a Frente
Minas Popular neste momento; ilustres jornalistas Eliseu
Lopes, representante do CEPO, e Roberto Melo, coordenador
dos debates; companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão,
Líder da bancada de nosso Partido, o PT, nesta Assembléia;
companheiro Deputado Roberto Carvalho, 2o-Secretário da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
companheiro Virgilio Guimarães, nosso candidato ao Senado
pela Frente Minas Popular, juntamente com a nossa
companheira JÕ Morais, que também aqui se faz representar;
Deputadas e Deputados; companheiras e companheiros;
jornalistas presentes; quero Iniciar ressaltando a
importância do debate, a iniciativa da Assembléia em
promovê-lo e o patrocínio do CEPO.
E importante haver espaços e momentos como esse para que

possamos confrontar projetos, apresentar alternativas e nos
submeter a um embate democrático de Idéias e propostas que
possam fazer frente às enormes e monumentais dificuldades
que encontramos hoje. Ao mesmo tempo que os saúdo, quero
aproveitar para lamentar que espaços como esse não possam
ser - infelizmente, não o foram até agora - compartilhados
por todos os candidatos. Num debate democrático - em que
temos a possibilidade de estabelecer um confronto de idéias
- é extremamente ruim que algumas forças que se apresentam e
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tentam-se credenciar, neste momento, para governar Minas não
se exponham ao confronto.
Em segundo lugar, acredito ser necessário que nós tenhamos

em mente, ao discutir projetos e alternativas para Minas
Gerais, que é absolutamente impossível pensar num projeto
específico olhando exclusivamente para dentro das fronteiras
do Estado. E beirar as raias da demagogia e da enganação
pensar Minas deslocada do Brasil, desvinculada de um projeto
nacional, a partir daquele que deve ser o objetivo de todos
nós, que é fazer, realizar, conseguir e obter as
transformações necessárias para que a vida de todos os
brasileiros melhore.
venho na condição de quem representa um projeto que é

voltado, sim, para aquilo que há de particular e especifico
no nosso Estado; que é construido, sim, a partir da
experiência da luta popular, sindical, de movimentos
inúmeros que, ao longo dos últimos anos, vêm-se apresentando
como sujeito do processo social e político deste Estado.
Quero destacar e discutir que é um projeto, acima de tudo,
com os olhos voltados para o Brasil, que mira ao Brasil, que
aposta na possibilidade de transformação do Pais, sabendo
que Minas tem responsabilidade e, mais do que isso,
condições de contribuir para essas transformações.
Vou tentar - mesmo porqu: .rn c.'mato deste debate o solicita
- colocar em linhas gerais os pontos, os princípios e as
diretrizes que norteiam o nosso projeto de governo. Quero
dizer que, inicialmente, qualquer projeto de governo, hoje.
tem que ter capacidade de enfrentar situações emergenclais.
nas quais vivem milhões de pessoas neste Estado e neste
Pais. Se é verdade que podemos, devemos e temos condições de
realizar as políticas e as transformações necessárias, que
elas não sejam, absolutamente, de médio ou longo prazos. E
absolutamente exigivel, hoje, que tenhamos compromisso com
políticas emergenciais em curto prazo. Fazer frente à
situação de miséria e fome em que se encontram milhões de
pessoas não pode ser objeto de uma relação de clientela com
o poder público, de uma relação em que o Governo faz
caridade. Esta é legitima e necessária quando parte do
indivíduo. O poder público tem a obrigação, a
responsabilidade de resgatar a divida social com uma parcela
da nossa sociedade. Fazer isso significa que, ao mesmo tempo
que faz face a essa emergência, a essa demanda imediata.
começa a dar os primeiros passos no sentido de que problemas
como esses não perpetuem no nosso Estado e no nosso Pais.
Fazer isso é, acima de tudo, colocar nos nossos pontos, nas
nossas agendas e nas nossas prioridades um modelo de
desenvolvimento económico que contradiga, frontalmente, tudo
o que já foi até agora realizado. Nós vivemos, no Brasil,
processos econômicos em que sempre se jogava para o futuro a
incorporação da maioria do povo, e em Minas não foi
diferente. Vivemos isso de uma forma mais forte, mais
emblemática, á época da ditadura militar, em que o então
Ministro Delfim Netto dizia que o bolo precisava crescer
para que depois fosse dividido. 0 bolo cresceu, alguns
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poucos dele se apropriaram, dele usufruiram e hoje
concentram nas mãos a maior parte da riqueza, da terra, do
patrimônio deste Pais, e a grande maioria do povo está
absolutamente excluída.
Temos que pensar um modelo de desenvolvimento econômico que
taça crescer a economia, desenvolver o processo económico,
mas que, ao mesmo tempo, incorpore os homens e as mulheres
que aqui vivem no fruto desse processo, desse crescimento.
Crescer distribuindo, repartindo, compartilhando riqueza,
renda e poder; essa tem que ser a orientação para quem quer,
de fato, incorporar a maioria das pessoas que vivem neste
Estado ao "status" da cidadania. Para isso, nós julgamos
necessárias algumas reformas, que, na sua globalidade,
tentam enfrentar, de forma parcial e localizada, cada um dos
problemas básicos do Estado, mas que, sem dúvida alguma,
constituem um conjunto.
A primeira dessas reformas seria a do sistema de
financiamento. E necessário - e isso tem que ser dito e
afirmado com muita ênfase - que se ponha fim a uma prática,
a uma lógica, a um tipo de relação política em que o que
prevalece é o compadrio, em que o recurso é liberado de
acordo com a afinidade que esse ou aquele setor tem junto às
esferas de poder, em que as verbas saem ou deixam de sair
em função de afinidades- .. desafetos no relacionamento
entre o Estado e outras esferas do poder estadual. E
necessário que nós tenhamos, cada vez mais, os organismos do
Estado - e isso vale para o BDMG, para o BEMGE, para o
CREDIREAL, para o INDI - atuando, intervindo à luz de um
processo e de um projeto que diga respeito ao conjunto da
sociedade e, particularmente, à parcela excluída da
sociedade. E necessário que os fundos sociais - e vários,
aqui mesmo, esta Assembléia votou - sejam criados, havendo,
de fato, fundos - e, não, somente, no papel -; que,
efetivamente, haja recursos, e, não, fundos que servem
unicamente para retórica. Acima de tudo, fundos que, além
dos recursos necessários á sua movimentação, tenham como
princípio a necessária e absolutamente fundamental
participação da sociedade. Cada vez mais, isso vai aparecer,
com muita ênfase, em vários pontos do nosso projeto.
Compartilhar, dividir, chamar a sociedade para a realização
das tarefas.
A segunda reforma fundamental é a da difusão tecnológica.
Minas, hoje, na sua Constituição, na nossa Constituição,
estabelece que 3% dos recursos públicos devem ser
canalizados para a pesquisa, a ciência e a tecnologia.
Paradoxalmente e sem nenhum compromisso com o futuro, sem
nenhuma visão relativa às próximas gerações, esses recursos
não têm sido gastos. Poderíamos até considerar lateral.
secundária - alguns assim enxergam, assim vêem - a
desobediência a preceitos constitucionais. Nós falamos muito
à vontade sobre isso, mesmo porque o nosso partido fez
criticas muito contundentes e muito fortes à atual
Constituição Federal, mas sabemos que, simultaneamente ás
críticas, o Estado democrático só se consolida quando se
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respeita o que já está decidido e se trabalha e se luta para
mudar aquilo que se estabeleceu. Hoje, além de não se
respeitar o preceito constitucional, faz-se, na prática, o
exercício do completo descompronisso com qualquer
alternativa de desenvolvimento, de crescimento e de projeção
de futuro para este Estado, ao não se permitir o ingresso de
recursos e de instrumentos capazes de "alavancar" o novo
processo econômico.
Precisamos, sem dúvida alguma, fazer uma revolução no
serviço público. O Estado, que velo sendo, sucessivamente,
destruido, aniquilado, sucateado, que foi utilizado, sugado
com muita energia quando interessou ás elites dominantes, a
partir do momento em que não serve mais, não presta mais,
tornar-se objeto de um discurso que diz: "O Estado é
incompetente, ineficaz, desperdiça, está inchado". Com toda
a clareza, com toda a ênfase, queremos deixar claro o nosso
compromisso de recuperar a capacidade deste Estado, de
recuperá-lo como articulador econômico, como coordenador de
políticas sociais e naquilo que é a sua obrigação: fazer
políticas públicas nas áreas do saneamento, da segurança, da
saúde, as quais, hoje, praticamente. inexistem, e na área da
educação. Se o Estado não é capaz de fazer isto, se não
assume este compromisso com responsabilidade, todo o debate
que se coloca, neste momento eleitoral, não passa de
retórica e é absolutamente incompatível com as posições
politicas que têm surgido nesta disputa e que se resumem em
afirmações da necessidade de melhorar a educação, a saúde, a
segurança pública e, ao mesmo tempo, afirmações de que o
Estado não tem mais nada para fazer. Hoje, é tarefa central,
é prioridade maior fazer com que o Estado cumpra o seu
dever, e cumprir o seu dever é assegurar que as crianças
tenham escola, pois está escrito na nossa Constituição que
elas têm esse direito. Não podemos mais permitir, conviver e
permanecer numa situação em que 300 a 400 mil crianças não
conseguem sequer ter o direito de entrar na escola e, lá
dentro, reclamar da qualidade do ensino. Fazer o Estado
cumprir as suas obrigações é fazer com que ele garanta
financiamento para a saúde e canalize recursos para ela; é
fazer com que, de fato, o Sistema Unico de Saúde exista e
não seja dependente da vontade do dirigente, do Prefeito ou
da força política local.
Para além dessas tarefas, dessas responsabilidades, quero

aproveitar este espaço da Assembléia Legislativa para tratar
de uma reforma particularmente importante, que é a
institucional. Isso, com certeza, não vai ser objeto de
muito debate, de muita polêmica nesta eleição. Seguramente.
alguns pensam que isso não dá voto, que não é matéria
própria para o clima de uma disputa colocada nos termos em

que ela se apresenta, neste momento. Quero insistir e
reiterar que, se não formos capazes de realizar uma reforma
institucional profunda, não teremos viabilidade nem futuro.
A nosso ver, recuperar, hoje, a capacidade de planejamento
do Estado sob uma nova ótica, sob novos parâmetros, sob



novas diretrizes é absolutamente necessário para qualquer
projeto econômico que se queira, de fato, incorporar.
A Assembléia de Minas, por dois anos, numa experiência,

muitas vezes, contraditória, numa experiência, a nosso ver,
com muitas lacunas, mas também extremamente positiva,
começou a construir uma alternativa, a demonstrar que existe
uma vontade, uma demanda, uma necessidade, um desejo de
participação muito grande das pessoas e que é tarefa do
poder público abrir esse espaço, estimular a participação do
Estado e dotar cada região, cada comunidade, cada setor de
instrumentos para que possam, nesse espaço, atuar. Estou-me
referindo á necessidade cada vez maior de um orçamento
compartilhado com a sociedade. E difícil, sem dúvida alguma,
é penoso, pois teremos vários problemas ao longo desse
processo, desse percurso. Não resta, porém, a menor dúvida:
.se não formos capazes de chamar, de agregar, de compartilhar
com a sociedade o direito ao exercício de definir o que é
importante, o que é mais necessário e prioritário para a
aplicação de um recurso, de um dinheiro que, em última
instância, pertence a essa sociedade, não serenos capazes de
fazer essas transformações que estamos assumindo, neste
momento.

Elaborar o orçamento com a participação da sociedade
significa, em primeiro lugar, dar condições para que as
Pessoas se informem sobre o orçamento. Algumas podem-se
Perguntar se isso vai diminuir o papel do Legislativo, se
vai tornar secundária a importância da Assembléia, se vai
tornar menor o papel que este Poder tem no exercido
democrático. Com toda a certeza e a maior segurança, digo
que não, na medida em que a sociedade compreende o que é o
orçamento, em que o Poder Executivo - o que não ocorre no
Governo atual, nem ocorreu no passado - é capaz de chegar a
cada região, a cada município e informar quanto o Estado
arrecada, quanto tem de gastar com sua divida e quanto deve
gastar com seu funcionalismo e com seus investimentos. E
esses investimentos serão discutidos em cada região. Isso é
possível e, mais do que isso, é necessário, porque os
recursos pertencem á sociedade e, também, porque, diante de
uma crise que é nacional e mineira, que é económica, mas
também política, ou a sociedade se sente como sujeito do
Processo de transformação ou não haverá transformações.
Realizar um orçamento com participação significa desdobrar
em várias outras esferas essa necessária reforma
institucional; fazer com que, na relação entre o Poder
Executivo e o Legislativo, consigamos superar um quadro
quase de vergonha, em que o último não dispõe de
instrumentos para obter informações, não consegue
estabelecer, na prática, o que preceitos elementares
estabelecem, ou seja, um convívio entre os Poderes, já que
um está tendo menos poder que o outro.
Não buscamos, de maneira alguma, diminuir a importância do
Legislativo. O nosso desafio e o nosso compromisso é fazer
com que, cada vez mais, as instituições sejam valorizadas
diante da sociedade. No quadro em que a maioria das



instituições brasileiras hoje se encontram, apesar das
melhorias na prática - e os exemplos das CPIs no Congresso
Nacional são um testemunho disso - parte significativa da
sociedade brasileira ainda não consegue enxergar a
importância e o valor do Poder Legislativo. Este tem de ser
valorizado se quisermos valorizar a democracia, e valorizá-
lo significa mudar uma lógica que tem estabelecido uma
relação de subserviência com o Poder Executivo.
Quero estar no Governo de Minas com uma Assembléia que,
efetivamente, me fiscalize, me controle; que tenha
capacidade não pela proximidade deste ou daquele partido
político com projetos que defendemos, mas por ser nossa
parceira, respeitando o necessário confronto de idéias
exigido pela democracia. Quero uma Assembléia que seja capaz
de estar á altura dos desafios que temos pela frente. Isso
significa que, para nós, do PT e da Frente Minas Popular,
entre outros pontos, pensar a reforma institucional é
absolutamente essencial.
Queria concluir afirmando que quaisquer que sejam os pontos
do programa de governo - da habitação ao saneamento, dos
transportes à cultura, que, a meu ver, talvez seja o grande
fio condutor de um projeto novo para este Estado, cultura
que é capaz de traduzir histórias, necessidades,
comportamentos, relações e patrimônio no seu sentido mais
amplo, desde a casa até grupo teatral -, têm de estar
fortemente alicerçados no compromisso democrático. Trata-se
de ampliar radicalmente as fronteiras da participação. A
responsabilidade e o norte do programa da Frente Minas
Popular, bem como de suas candidaturas, nos seus vários
itens, é, fundamentalmente, fazer com que, cada vez mais, a
sociedade, as esferas diferenciadas de poder, os
trabalhadores e a iniciativa privada, as igrejas e os
sindicatos, os centros comunitários e os clubes de mães se
incorporem a esse exercício necessário que temos pela
frente. E preciso fazer isso, sabendo que a situação que
vivemos hoje não acontece por acaso. O drama da exclusão,
que a maioria do povo brasileiro vive hoje, não é obra do
destino. A situação dramática que hoje se abate sobre
milhões de mineiros e brasileiros não é, simplesmente, um
desígnio divino. Há responsáveis por isso. Governos
sucessivos estiveram dirigindo Minas e o Brasil, e não
podemos, simplesmente, esquecer o que houve, passar uma
borracha na História, agir como se ninguém fosse
responsável pelo que se passou e acatar passivamente os
discursos milagrosos que alguns têm feito.
Temos a certeza de que há enormes obstáculos pela frente;
temos a convicção de que os problemas não vão ter solução no
primeiro, segundo ou terceiro anos de governo, mas temos a
certeza, ainda maior, de que o projeto que representamos, de
que o projeto que Lula representa no plano nacional vai além
do PT, do PPS, do PC do B. do PSB, do PSTU. do PCB e do PV,
partidos que compõem, a Frente Minas Popular, pois
representa, sem dúvida alguma, a sociedade brasileira mais
fortemente comprometida com a democracia, a sociedade
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brasileira ainda capaz de se indignar e que não consegue
esquecer a necessidade de haver justiça e de se construir a
esperança.
Esse projeto é, com certeza, o único capaz de fazer com que
entremos na História como sujeitos dela. E e por isso que
estamos convidando a todos, neste instante, para fazer dele
uma realidade. Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer , de
registrar a presença dos Srs. César Campos, Secretario
Municipal de Saúde; Fernando Cabral, Secretário Municipal de
Administração; Thomaz da Matta Machado, Secretário Municipal
de Atividades Urbanas; Arnaldo Godói, Vereador por Belo
Horizonte, e Tarcísio Ferreira, Presidente da BELOTUR.

Designação do Coordenador
O Sr. Presidente - A Presidência, a partir deste instante,

vai passar a palavra ao jornalista Roberto Melo, que atuará
como coordenador dos debates desta tarde. Com  a palavra, o
ilustre jornalista.

Palavras do Coordenador
O coordenador - A partir deste momento, todos os
participantes do Ciclo de Debates Eleições 94 poderão
formular perguntas ao candidato, devendo, contudo,
inscrever-se previamente ou encaminhar a questão por
escrito. Solicita-se que as questões sejam breves, sucintas
e objetivas, de forma a propiciar a manifestação de um maior
número de participantes.
Ainda visando ao melhor aproveitamento do tempo, esta
coordenadoria pede licença para dispensar as formalidades
das saudações pessoais, de modo que os trabalhos se
processem com maior agilidade.
Cada inscrito disporá de até 2 minutos para sua
intervenção, devendo limitar-se a uma q uestão, resguardado o
direito de inscrever-se novamente. O candidato disporá de
até 3 minutos para cada resposta.

Debates
O coordenador - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Já que estamos no Poder
Legislativo, vai a pergunta de um parlamentar. Uma das
coisas que mais me marcaram neste Poder, durante os três
anos e meio em que estamos aqui, foi a forma como o
Executivo trata o Legislativo em termos de compromissos
assumidos. Tenho dois exemplos: primeiro, as negociações
feitas, nestes últimos anos, com o funcionalismo público,
realizadas pelo Governador e, posteriormente, assumidas, em
parceria, pelo Executivo e pelo Legislativo, têm sido,
sistematicamente, descumpridas, deixando o Legislativo em
situação difícil junto a esse segmento da sociedade. Em
segundo lugar, vêm os famosos projetos "Frankensteln", que o
Poder Executivo envia, sistematicamente, ao Legislativo.
Essa é uma prática comum não sé em Minas, mas também em
outros Estados. São projetos enviados na última hora,
tratando de vários assuntos, os quais a Assembléia tem que
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mais absurdas.
O que queremos saber é como vai ser o tratamento dado a
essas duas questões abordadas, visto que você já falou a
respeito da relação de subserviência do Legislativo ante o
Executivo. O que poderemos esperar de você no governo? Nós,
realmente, vamos ter tranqüilidade no final do ano ou
teremos que votar, em dezembro, aqueles projetos-monstros,
"maravilhosos", que nos são comumente enviados por este
Governo?
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Não poderia correr o
risco da esquizofrenia, como ocorre com outros. Sou
candidato, mas continuo sendo Deputado. Não consigo
estabelecer esse corte absolutamente profundo. Aqui se
encontra o candidato ao governo e, também, o Deputado desta
Assembléia. Um Deputado que se orgulha de sê-lo e que, sem
dúvida nenhuma, aprendeu muita coisa aqui. Conheci melhor o
Estado, as instituições públicas. Descobri limites que antes
não me pareciam tão nitidos, mas, antes de tudo, aprendi
como se estabelece a relação entre os Poderes. Falei, de
passagem, que é importante que todos os Poderes sejam
exercidos, mais particularmente. o Legislativo, que é aquele
com maior permeabilidade com a sociedade. Brigar com o Poder
Executivo é difícil, porque ele tem a chave do cofre na mão.
Brigar com o Judiciário é mais difícil ainda, porque ele tem
a chave da cadeia. E mais fácil atacar o Poder Legislativo.
E este tem perdido espaço. As conquistas obtidas com a
Constituição de 1988 não estão sendo exercidas. Um exemplo
disso é o fato de estarmos em meados de agosto sem que o
orçamento do Pais tenha sido votado pelo Congresso.
Este é um Pais ao sabor de disputas politicas, sem
perspectiva de o poder público canaliz? 5us -energias para
os Deputados. Quero afirmar que, comigo, esse tipo de
relação muda. Primeiro, no seu lado menor, mesquinho, que é
a disputa quanto á autoria do projeto. Observamos que
projetos que tiveram origem nesta Casa, mas não conseguiram
prosperar, pouco tempo depois, nos eram encaminhados, quase
idênticos, por parte do Poder Executivo que reivindicava sua
autoria. No mundo inteiro, o grande legislador é o Poder
Executivo. Ele tem mais estrutura, mais instrumentos, mais
informação. Essa é uma regra mundial . Não se trata de
subverter isso. Trata-se de uma relação muito clara de
respeito, primeiro, ao Poder Legislativo como instituição,
como Poder de fato; segundo. nos termos em que chamo a
atenção do servidor, seja na negociação de política
salarial, seja nos projetos de reforma administrativa, de
que tampouco tem notícia ou conseguem participar e,
principalmente, respeito á sociedade, porque, na medida em
que os próprios parlamentares, a própria Assembléia não
consegue acompanhar os projetos nem fazer os debates
seriamente, no momento em que um Poder - historicamente
instrumentado para fazer isso - não consegue fazê-lo e se
permite mão o fazer, dificilmente a sociedade vai conseguir
acompanhar.
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Agora quero concluir - para não corrermos o risco de uma
relação paternalista - afirmando o seguinte: ha uma
responsabilidade maior nisso, que não é apenas deste
Governo; Governos anteriores também apresentaram projetos
complexos, contraditórios, no apagar de luzes da sessão
legislativa, quando tudo tem que ser votado a toque de
caixa. Há, também, diria, uma certa conivência em concordar
com esse tipo de situação. Concluindo, para respeitar os 3
minutos, quero deixar muito claro o seguinte: se eu
valorizo, e valorizo muito, valorizo extremamente o debate,
a polêmica, a disputa e quero continuar valorizando-os, em
toda a sua plenitude, isso significa que iniciativas do
Poder Executivo, chegadas a esta Assembléia, quando forem
aqui aprovadas, têm que ser resultado de um processo muito
amplo, muito profundo e cuidadoso de debate.
O coordenador - Existem duas perguntas relacionadas ao vale
do Jequitinhonha. A primeira, de Jaime Lima. Vereador pela
cidade de Senador Modestino Gonçalves: "Carlão, quando se
fala do vale do Jequitinhonha, fala-se da fome e da miséria.
Sendo Governador, qual o seu plano de governo para o vale,
que é tão pobre e miserável?" A outra é de Amália Loyola,
funcionária desta Assembléia: "Se eleito, o que pretende
fazer para mudar a situação caótica em que se encontram as
estradas do Norte de Minas e amenizar os graves problemas
sociais existentes naquela região?"
O Deputado Antônio Carlos Pereira - O vale do Jequitinhonha
talvez seja a região de Minas mais emblemática no que
respeita á exclusão. Não que ela detenha os índices piores.
A região Leste do Estado tem índices semelhantes. No Vale do
Mucuri e do São Mateus, os índices são idênticos. Uma boa
parte do Norte de Minas, excluída aquela região mais próxima
de Montes Claros, igualmente. O Jeqi'itirlc'iha conseguiu
refletir e explicitar mais essa exclusão, de uma cultura
muito forte que, ainda, felizmente, persiste naquela região.
Se formos fazer uma retrospectiva rápida, vamos verificar
que, tanto para o vale do Jequitinhonha quanto para o Norte
de Minas, inúmeros projetos foram dirigidos, e a situação
não mudou absolutamente nada. As populações daquelas regiões
diminuem, o fluxo migratório aumenta, causando uma situação
constrangedora: viúvas de maridos vivos não só no vale do
Jequitinhonha mas também em outras regiões, porque os homens
têm que ir para São Paulo a fim de tentar uma oportunidade
de vida que, geralmente, não encontram. Mas, infelizmente,
aquelas regiões têm sido a sustentação, o celeiro de uma
parcela do poder político deste Estado, deste País.
Lembraria, por exemplo, o ex-Lider do Governo Collor, lá de
perto, do Norte de Minas, pessoas com força política, com
muito poder, mas que não são capazes de traduzir isso em
melhoria das condições de vida daquela região.
Temos insistido que um projeto novo para o Estado tem que

ser capaz de responder a essa desigualdade, de discutir, no
Sul de Minas, no Triãngulo, na região metalúrgica, que é uma
das mais desenvolvidas e que tem uma das maiores rendas, que
uma parte de sua riqueza deve ser canalizada para amenizar a
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situação de outros locais Isso significa alguns
investimentos muito claramente dirigidos. Primeiramente, na
agricultura, com a pequena produção, por exemplo, que há no
Jequitinhonha, onde se verifica a situação mais típica. em
que os pequenos proprietários não conseguem permanecer na
terra, já que não têm financiamento, assistência técnica,
estimulo ao cooperativismo, escoamento de produção e, por
várias vezes, não conseguem armazenar o que produzem. Isso
tem que ser revertido. E ser revertido com você orientando a
poupança pública, o pensamento acumulado, sob o ponto de
vista da tecnologia do setor público, para garantir
condições àquelas pessoas que ali vivem. Significa pensar um
processo de industrialização capaz de agregar as
potencialidades do local, e não ficar na miragem, na utopia
de que vamos poder instalar grandes indústrias.
Definitivamente, não.
Da mesma maneira, a questão das estradas, da malha
rodoviária. Temos problemas no Norte, no Leste e algumas
situações na Zona da Mata. Cerca de 150, 160 municípios do
Estado não têm, sequer, ligação asfáltica. Parece-me que
essa referência é importante: garantir um mínimo -
Infelizmente, a nossa história demonstra que fazer estradas
sempre foi a graça de algumas empreiteiras e o sucesso de
alguns dirigentes políticos da coisa pública.
Essa lógica tem que mudar, mas só vai mudar com a
participação da sociedade na definição de suas prioridades.
Se temos como método, ao aplicar recursos públicos, chamar
as comunidades e os municípios, chamar aquilo que a
sociedade conseguiu organizar em cada região, vai ser lá,
junto com essas comunidades, junto com essas prefeituras e -
insisto - sem nenhuma discriminação, q ue vamos estabelecer
as prioridades. A prioridade - fazer estradas, construir
postos de saúde, expandir O 2Q grau de escolas - é aquilo
que for melhor para o que a sociedade considera melhor. Não
é o poder centralizado, de forma autoritária, burocrática,
insensível, que vai determinar o que é mais importante em
cada região. Hoje, com os recursos que temos, que são
escassos, mas que podem ser aumentados com a eliminação do
desperdício, dacorrupção e dos desmandos mais variados,
seguramente, dá para se fazer muita coisa, mas a decisão
sobre o que se fazer tem que ser dividida entre o poder
público, o Governo Estadual e as comunidades de cada região.
O coordenador - Com a palavra, o Sr. Carlos Silveira, da
Policia Civil
O Sr. Carlos Silveira - Fazia parte da Policia Civil, mas
não sei se ainda faço. Antes de fazer a pergunta, vou
apresentar o quadro que ai está. Nós, da Polícia Civil.
fomos relegados tanto na ditadura militar como no governo
passado e no atual. Dão-nos um machado para fazer uma
operação oftalmológica. E mais ou menos assim. Dão-nos
missões impossíveis. Além disso, vivemos em casas alugadas,
temos viaturas caindo aos pedaços e é difícil encontrar
alguém que ganhe menos que a gente. Lixeiros, trocadores de
ônibus, serventes de pedreiro ganham mais, sendo que a
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maioria de nós tem curso superior. É um quadro caótico, um
Quadro terrível.
Numa consulta que fiz, em 1989, ao Deputado Roberto

Carvalho, que se encontra presente, sobre custos da Policia
Civil e da Policia Militar, soube que esta gastava o que as
Secretarias da Educação, da Saúde. da Segurança Pública e de
Justiça gastavam juntas. Há três meses, no entanto, um
Promotor ganhava o salário de CR$4.500.000,00. Isso equivale
ao custo de uma delegacia de policia completa do Interior. E
o salário do Delegado, de três Detetives, de dois
Carcereiros e de um Escrivão. O Promotor, sozinho, ganhava o
que sete policiais civis ganham hoje.
Nós vemos a Policia Militar com quatro helicópteros, voando
para lá e para cá. Fico imaginando que, a qualquer hora,
será criada a força aérea da Policia Militar, porque nunca
vi tanto avião. Isso deve ser para converter os esquerdistas
ou qualquer coisa assim. Em 1989, eu ouvi um Deputado, que
nem era de esquerda, dizer que a Policia Militar era um
Estado dentro do Estado. Então, eu fico vendo essas
instituições elitistas como o Ministério Público ou o
Ministério da Justiça e quero dizer que tenho respeito a
elas, mas quero respeito, também, à minha profissão, que eu
amo, que é a de policial. E. como já disse, não sei se
ainda sou um policial, porque pertenci ao sindicato, fiz um
trabalho honesto, mas inventaram uma lei aqui, na
Assembléia, e nós fomos para a rua. E, no meu caso, ainda
inventaram outras coisas e me massacraram. Esse é um quadro
caótico e absurdo. Gostaria de saber se esse quadro
continuará o mesmo, se o senhor ganhar.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Carlos, quanto ao
diagnóstico, eu concordo com você. Encontrei, em algumas
cidades que visitei, viaturas policiais paradas por falta de
gasolina ou por falta de pneus. Agora, nós estabelecemos, em
nosso programa de governo, alguns princípios, e o primeiro
deles é o da questão material. Vamos, no entanto, separar a
questão da necessidade de aparelhamento, de equipamentos e
de prédios da questão da implantação de uma política de
segurança vinculada ao seu desdobramento de prédios e
cadeias. E preciso uma orientação que não penalize
duplamente um indivíduo, como acontece hoje. Hoje, 80% das
nossas cadeias estão deterioradas. Esse é um outro enfoque.
Se houve transgressão, é preciso haver a penalidade, mas
essa não pode ser agravada. Para nós, é muito claro que você
reintegra o cidadão à sociedade com muito mais facilidade se
o mantiver próximo à sua comunidade de origem. Logo, é
preciso haver investimento em cadeias públicas. Talvez esse
seja um debate um pouco delicado, mas há uma lógica cuja
origem não interessa, nesse momento, especificar. Talvez
remonte à época do regime militar, talvez seja anterior a
ele ou talvez seja próprio da elite que sempre dominou este
Pais. Mas, nós temos uma orientação que ainda prevalece na
nossa policia: é a que subestima o respeito e os direitos
elementares do ser humano. Isso tem que ser enfocado. Não
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podemos admitir que haja tratamento diferenciado, dependendo
de a pessoa ser branca ou negra, rica ou pobre.
Há uma outra esfera que não é especifica da policia, que
diz respeito à grande maioria dos servidores públicos de
Minas Gerais. Falo isso porque seria multo tranqüilo fazer
um discurso dirigido para cada público. Existe um candidato
que faz isso. Ele chega a uma cidade e diz que estrada de
lá será a prioridade número um do seu governo. Quando chega
a outra cidade, a prioridade número um é a estrada daquela
cidade. É preciso haver uma concepção de conjunto. Há uma
degradação salarial e funcional em quase todo o serviço
público. Existem alguns pequenos nichos de privilégio e
existem algumas distorções, frutos, inclusive, de práticas
como essa a que o Deputado Gilmar Machado se referiu
anteriormente, de projetos que vêm, açodadamente, para
serem votados aqui e que criam algumas coisas esquisitas.
Isso tem que ser visto em um conjunto. Se nós não nos
limitarmos apenas à concepção de servidor público na sua
relação com o governo e formos capazes de enxergá-lo como
servidor da sociedade, necessariamente esta vai exigir que,
para esse serviço público funcionar, o governo garanta
salário , carreira e profissionalize o servidor público. E
isso vale para a segurança, a saúde, a educação e qualquer
área, como, por exemplo d) planejamento. Como é que você
vai planejar o Estado de Minas hoje, quando técnicos
preparadíssimos saem do Estado, por exemplo, da SEPLAN,
porque não conseguem sobreviver com esses salários? Então,
quero deixar muito claro que não é possível fazer uma
discussão utópica disso aí, vamos ter que enfrentar, em
conjunto, a situação funcional e salarial É. servidor
público de Minas Gerais. E possível enfrentar? E. E possível
melhorar salários de una forma relevante, em curto prazo?
Não, mas é possível iniciar um processo de recuperação
salarial baseado na perspectiva da verdadeira
profissionalização: carreira, salário e perspectiva de
realização profissional
O coordenador - Pergunta do Deputado Marcos Helênio:
"Carlão, todos os projetos habitacionais implantados por
Collor de Mello foram superfaturados por empreiteiras, com a
omissão da Caixa Económica Federar, Em Minas Gerais,
milhares de mutuários abandonaram suas casas por falta de
condições para pagar as prestações. Aqui. na Assembléia,
pedimos uma CPI para apurar essas irregularidades. Mesmo com
o número de Deputados necessário para abertura da CPI, ela
foi arquivada. Como combater essas práticas?"
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Marcos, hoje, o jornal
"Folha de S. Paulo", tem como principal destaque a
informação de que o Presidente Itamar Franco está forçando a
mão para que cerca de trezentos e tantos desses imóveis
construídos nos termos que você informa, pelo Governo
Collor, sejam comercializados. Isso, a trinta e poucos dias
das eleições. A ênfase do nosso Presidente é a de que essa
comercialização seja efetuada ainda antes do primeiro turno.
0 Juiz de Brasília, inclusive, disse que isso não fica muito



108

bem para um Presidente da República. Ele começa a exportar
procedimentos não muito corretos. Se o Presidente está desse
jeito, imaginem o que farão Prefeitos e Governadores nessas
eleições.
Acho que ai há dois aspectos: primeiro, quanto a questão de
CPIs, sei que, muitas vezes, se alinhava o seguinte
argumento: não podemos vulgarizar a CPI. Eu concordo, mas,
ao mesmo tempo, só vamos aprimorar o instrumento da CPI
mediante o seu exercício. Não é pela negativa, não é pelo
medo, não é pelo impedimento da sua realização. Acredito que
é exatamente fazendo CPIs, algumas certas, outras erradas,
algumas pertinentes, outras nem tanto, que vamos ser capazes
de saber exatamente o momento de fazer ou deixar de fazer
uma CPI. O mesmo vale para partidos. A ditadura nos havia
imposto dois. Hoje, temos uma série de partidos, que são,
afirmo-o sem o menor pudor, caricaturas partidárias que
enfraquecem o sistema democrático, mas acho que é um
aprendizado, vamos ter que passar por isso. Isso na ordem do
Legislativo.
No que diz respeito ao Executivo, quero me apoiar em alguns

exemplos nossos, de administrações populares, que demonstram
ser muito viável você fazer com que os custos caiam de forma
muito significativa. A Prefeitura de Belo Horizonte, sem
criar nenhum constrangirr.E;kc, porque o companheiro Patrus
está aqui, à mesa, quando renegociou seus contratos
herdados, conseguiu descontos da ordem de 40%, em média,
junto a várias empreiteiras.
O exemplo da Prefeitura de Betim é o que eu acho mais
bonitinho, é um exemplo muitoforte. Em Betim, havia um
hospital que estava parado há dois anos. A administração
popular o assumiu, retomou a reconstrução com a mesma
empreiteira, aumentou o número de leitos, e o preço caiu
pela metade. Isso é sinal de que, se você tem compromisso
ético, correição, combate ao desperdicio, á descontinuidade
administrativa, você faz mais e melhor.
Há um caso mais especifico. Chegou a esta Casa um projeto
de iniciativa popular que cria o Fundo Estadual de
Habitaçãb, que orienta uma politica educacional e convida a
sociedade civil a discutir e controlar essa política. Tenho
insistido muito em que, sem a participação da sociedade, com
as pessoas fiscalizando, controlando e sentindo-se sujeitos
do processo, vamos limitar as decisões a muito poucos, e,
assim, nossa margem de erro aumenta consideravelmente. O
correto, tanto para a política educacional como para as
outras políticas, é que os recursos sejam garantidos, e. sem
dúvida alguma, neste momento, a prioridade deve ser a baixa
renda, não se considerando apenas o ponto de vista do
direito à habitação, mas pensando-se na política
habitacional também como um dos motores necessários à
política de geração de empregos. Contudo, é fundamental que
isso seja feito com a participação da sociedade.
Tenho certeza de que, se os conjuntos a que você se refere,
feitos á época do Governo Collor, tivessem contado, com o
mínimo que fosse, de participação social, nada disso teria
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destruidos pelo tempo, feitos com recursos que, no final,
foram pagos por toda a sociedade. Enquanto isso; nossa
demanda habitacional continua crescendo.
O coordenador - Com a palavra, O. Helena Mirandeilo, da

Associação das Pensionistas do Estado de Minas Gerais.
A Sra. Helena Mirandelio - Soa tarde, Deputado. 4 situação
das 35 mil pensionistas do IPSEMG é lamentável, pois seus
proventos foram reduzidos a salários de miséria. Minas
Gerais é o único Estado, em todo o Pais, que não cumpre o
que determina a Constituição no que diz respeito aos órfãos
e ás pensionistas. Até a presente data, nada se fez. Todas
as ações que chegam á justiça esbarram na alegação de que
não existe regulamentação, apesar de o próprio STF já ter
colocado um ponto final nessa situação, alegando, em
acórdão, que a norma ditada pela Constituição relativa ao
cálculo da pensão tem aplicação imediata, não dependendo de
regulamentação. Outra alegação é a de que não existe fonte
de custeio. Ora, onde está a fonte de custeio enviada à
Assembléia Legislativa através do Ofício ng 16/91, há quase
quatro anos? Onde foi parar a fonte de custeio da lei
anterior?
Hoje, as pensionistas recebem 5%, 8%, 10% ou 14%. Enquanto
as pensionistas de militares recebiam, até hoje, 80% e
estavam brigando, na justiça, pelos 20% restantes, o que se
está fazendo pelas pensionistas de Minas Gerais?
Temos que pensar nessa situação. Dito por cento é multo
pouco. As idosas e os órfãos precisam viver. Há casos de
suicídio de pensionistas; hácasos de pensionistas que estão
roubando para sobreviver; há casos de filhos de pensionistas
sendo abandonados para que as mães possam procurar emprego;
há casos de pensionistas mais novas que se estão
prostituindo, pois não têm meio de vida, e de pensionistas
mais velhas que são jogadas em abrigos. E preciso dar fim a
esse problema das pensionistas de Minas Gerais. Se todos os
outros Estados já o estão solucionando, por que Minas
Gerais, o coração do Brasil, de onde saem tantos homens de
valor, ainda não se dispôs a solucioná-lo? Por que ainda não
surgiu um homem que desse um basta a essa situação, que
olhasse por nossas crianças, por nossos órfãos? Quantos
meninos q ue estão nas ruas não serão filhos de pensionistas?
Quem pode saber? Precisamos cuidar de nossas crianças órfãs
e de nossos idosos. Esse é um compromisso que temos com
todos eles.
Deputado, caso seja eleito, e espero que sim, o que você
poderá fazer por essas pensionistas e por seus filhos?
O Deputado Antônio Carlos Pereira - D. Helena, em primeiro
lugar, muito obrigado pelo "espero que sim".
Em segundo lugar, quero dizer que a lei, para mim, deve ser

cumprida. Se discordo dela, se considero que é equivocada ou
ilegítima, vou brigar para mudá-la. Essa lei é muito clara.
A senhora está absolutamente correta quando afirma que tem o
direito. Ora, se a lei existe, deve ser cumprida. Sobre
isso, não discuto. 0 direito está assegurado, e isso deve
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ser materializado, deve ser cumprido, mas há um segundo
problema, que a senhora não levantou. Sei que o tema e
polêmico, mas faço questão de deixar clara a maneira como
pensamos o processo de conjunto.
Em primeiro lugar, defendo que o pagamento das pensionistas
do Estado seja transferido para o Tesouro. Acho que o
processo que temos hoje. Inclusive de repasse atrasado de
custeio, acaba dificultando ainda mais o pagamento. A lei
existe da mesma maneira para aposentados e pensionistas. O
Tesouro deve arcar com isso. Este é o primeiro ponto.
Em segundo lugar, temos uma convicção, que, aliás, está no
nosso programa de governo. Se estivermos errados, podemos
discutir, porque o programa não é uma obra acabada, mas,
neste momento, acreditamos que devemos estabelecer limites
de pensões e aposentadorias. A senhora não falou, mas, por
exemplo, no Poder Judiciário, não há problemas com as
pensionistas, e quem arca com isso é a sociedade, da mesma
forma. Então, se é desse jeito, entendemos que devemos
estabelecer limites. Podemos negociar esse limite em dez
salários ou no que for razoável para todos e também para a
sociedade, que é quem sustenta. Dessa forma, faremos com que
o IPSEMG seja, de fato, um instituto dos servidores, que
eles próprios administrem, porque os recursos são deles. Não
deve ser como é hoje: os recursos do IPSEMG vêm do caixa
único do Estado, á mercê da boa-vontade do Secretário para
serem liberados ou não. Então, direito estabelecido: cumpra-
se. Então, é proposta nossa repassar as pensões e as
aposentadorias para o Tesouro do Estado.
Em terceiro lugar, o IPSEMG tem que ser um instituto
complementar. Teremos que estabelecer um limite, sob pena
de, no futuro, ser absolutamente inviável assegurarmos
alguns privilégios. Isso vale para o Estado e para o Pais,
porque essa é a situação que vivemos hoje. Se a maioria dos
aposentados está em situação difícil, se as pensionistas -
como a senhora se refere - vivem numa situação dramática,
algumas pessoas, que também recebem dos cofres públicos,
vivem numa situação privilegiada. Temos que combater os
privilégios e assegurar condições de igualdade para todos.
Esse é o nosso compromisso.
O coordenador - Pergunta de João Afonso de Oliveira: "A
suspensão do programa eleitoral do PT decorreu de uma
decisão judicial que considerou abusiva a referência feita
ao candidato Hélio Costa. A decisão está errada ou houve, de
fato, a extrapolação? E, nesse último caso, seria essa uma
estratégia de campanha admissivel? A estratégia não estaria
indo contra a lei e. em conseqüéncia, contra os princípios
sustentados pelo PT?"
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Primeiro, sobre a
extrapolação. O Juiz Eleitoral afirma, na sua decisão, que
fizemos uma montagem. Para os não-iniciados, montagem pode
dar a entender que pegamos uma foto de um, outra de outro,
juntamos as duas e mostramos algo que não existia. Ao
contrário, para quem tiver curiosidade, temos as fotos que
retratam o que foi a história deste Pais num período muito



recente. É público e notório que o Sr. Hélio Costa apoiou a
candidatura de Fernando Colior à Presidência. Não fomos nós
que inventamos isso. E público e notório, também, que, na
última eleição, quando candidato ao Governo de Minas, o Sr.
Hélio Costa recebeu apoio do Sr. Fernando Collor de Mello.
Naquela ocasião, Ministros de Estado vieram aqui emprestar,
publicamente, esse apoio. O Sr. Hélio Costa circulava, com a
maior intimidade, nos corredores do poder, à época do
Governo Collor. Tudo isso é público. O PT ou a Frente não
criou, inventou ou montou absolutamente nada. Logo, está
incorreto.
Em segundo lugar, isso não faz parte de uma tática menor,
quando teríamos que criar um fato político artificial. De
forma alguma. Trata-se, sim, de assegurar, num período
extremamente fértil como este, que a sociedade seja
informada. As pessoas têm o direito à informação sobre a
nossa história, história essa que não criamos, não
inventamos. O mesmo ocorre no que diz respeito aos episódios
envolvendo a Fundação Casa, em Barbacena: o que informamos
dizia respeito a procedimentos e investigações recentes
realizadas pelo Ministério Público de Minas Gerais e
encaminhadas ao Ministério Público Federal. E, para nossa
satisfação, a imprensa hoje veicula que o Procurador-Geral
da República, Aristides Junqueira, está devolvendo o
processo a Minas Gerais para novas investigações. O processo
está em curso, há fatos novos, alguma coisa já foi julgada,
mas outras ainda não.
O principal disso tudo é que o Juiz abriu um precedente
gravissimo ao tentar impor ao nosso programa a censura
prévia. Como se não bastasse a própria lei eleitoral
dizendo, com todas as letras, que não vai ser admitida
censura no programa, nós temos o direito constitucional
sagrado de veicular informações. Não existe censura prévia
no Brasil. Isso também não aconteceu de graça, foi produto
de lutas, de esforços, foi uma conquista social, um avanço
democrático que estão querendo colocar em risco. Essa
decisão foi inaceitável, tanto que entramos, hoje, com um
mandado de segurança para suspendê-la. Fiquei muito
satisfeito quando o Ministro Sepúlveda Pertence, lá em
Brasilia, se mostrou extremamente preocupado com as posições
assumidas por alguns Juizes do Tribunal de Minas Gerais.
O coordenador - Lúcia Diniz. da Ação Social

Arquidiocesana.
A Sra. Lúcia Diniz - Boa tarde. No ano passado,
participamos de uma discussão sobre a distribuição da verba
de suovenção social para os Deputados. Diante das
irregularidades denunciadas pelo Carlão, apoiamos, num
abaixo-assinado com 65 mil assinaturas, a criação de uma CPI
nesta Casa, mas, sob a alegação de que o abaixo-assinado não
tinha valor legal, não o consideraram. Apesar disso. esta
Casa promoveu um debate, que se denominou Assistência Social
e Verbas Públicas; dele participaram 644 entidades de
assistência social, que demonstraram claramente que iriam
romper com aquela relação viciosa de dependência com a
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pessoa do Deputado. Votaram, maciçamente, pela retirada
dessa verba da Assembléia Legislativa. No entanto, as verbas
continuam sendo distribuídas pelos Deputados, inclusive por
aqueles que estão sob suspeição no Ministério Público, que
estão sendo investigados. Até esses estão recebendo verba no
ano eleitoral.
Existe aqui um projeto que foi resultado do debate
promovido pela Casa. Ele foi encomendado ao Sr. Paulo Neves
de Carvalho e discutido conosco, com as entidades que
participaram daquele debate. O projeto já deu entrada na
Casa; no entanto, não se tem noticia dele, não sabemos que
fim levou. Já tentamos rastrear isso por ai, e não
encontramos nada. Quero saber, claramente, o que você,
Carlão, vai fazer com esse projeto. Já existe a lei orgânica
de assistência social, alguns prazos já estão vencendo e
precisam ser cumpridos; alguma verba, algumaassistência tem
que ser feita em função dessa lei, que foi sancionada pelo
Presidente. O que você pretende fazer com esse projeto e
como vai ser a assistência social no seu Governo?
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Existem algumas
perguntas comuns em é poca de eleição. A mais comum é sobre
pesquisa. Todo dia um instituto publica uma, e as pessoas
perguntam o que achamos dela. Temos que fazer um formulário
e já entregá-lo pronto.
Existe outra pergunta séria, que é: qual vai ser sua

primeira medida no governo? 0 Roosevelt fez isso quando era
Presidente dos Estados Unidos, nos primeiros 100 dias de
governo, e ficou marcado. Todo mundo acha que tem que haver
uma medida de 100 dias, uma medida de impacto. Acho isso
meio bobo e, como brincadeira, falo que a minha primeira
medida é acabar com a subvenção social, deixando muita gente
com uma raiva danada.
Fazendo uma discussão séria, é o seguinte: o projeto é de
responsabilidade do Poder Legislativo. Inclusive, quando
você comentou a questão de Deputados que, mesmo sendo objeto
de investigação, recebem recursos, tenho que informar que
nossa bancada recorreu dessa decisão. Não que, sob o ponto
de vista legal, esteja incorreto. Existe o principio sagrado
de que ninguém é culpado até que seja condenado. Até prova
em contrário, todos são inocentes. Penso que isso não pode
ser relevado. Sob o ponto de vista ético, é extremamente
ruim que tenham o direito de usar um recurso quando se
encontram sob suspeita. Nosso empenho já foi materializado
nesta Assembléia, com esse projeto. Mais do que empenho,
existe una concepção nova. Nós nos demos ao trabalho de
fazer o levantamento das dotações de subvenções sociais no
ano passado não apenas na Assembléia, mas em todo o Estado.
As secretarias e os demais órgãos estatais têm suas
subvenções sociais, mas a mais visível é a daqui, pois as
pessoas não observam as do Poder Executivo. No ano passado,
o montante das subvenções resultou em US$125.000.000,00.
Essa quantia representa quase o dobro do que foi investido
em agricultura, no Estado. Notamos uma relação paternalista
em que o poder público faz caridade. Caridade é um ato
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individual. O poder público do Estado não precisa fazer
caridade-
Nossa proposta é a da lei orgânica de saúde, nossa proposta

é a das diretrizes apresentadas pelo projeto de iniciativa
popular e aprimoradas pelas inúmeras entidades,
independentemente de partidos políticos. Este é o nosso
compromisso; travar a batalha em uma perspectiva maior,
convencendo o Legislativo de que ele será mais valorizado,
mais importante, mais legitimo quando não precisar desse
tipo de "coisinha" para continuar existindo. Nós, na
verdade, estaremos construindo o verdadeiro e necessário
espaço do Legislativo. A política social é necessária;
também o é a assistência social num Estado miserável como o
nosso. Mas a verdadeira concepção é a de que primeiro se
resgatam os direitos; em segundo lugar, a sociedade entra
com sua participação.
O coordenador - Trago uma pergunta elaborada pelo Sindicato
Nacional dos Servidores Públicos e Civis do Brasil: "O
IPSEMG está desarticulado e em situação de falência. Qual a
proposta do candidato para impedir que ocorra O
esfacelamento do IPSEMO?".
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Já me referi a esse
assunto quando falei à Sra. Helena, no tocante ao tema de
pensionistas. Minha posição não mudou nesses poucos minutos.
Acredito que as aposentadorias e pensões devem ser de
responsabilidade do Tesouro, e o IPSEMG deve ser um
instituto gerido pela administração dos servidores, com
recursos dos servidores para complementação das
aposentadorias. Da mesma forma que penso a respeito do
IPSEMG, quero chamar a atenção para o IPLEMO que, a meu
juizo, precisa acabar. Não tenho nada contra parlamentares e
juizes constituírem seus fundos de penso pr5pria, desde que
não sejam utilizados recursos públicos.
A situação atual do IPLEMO precisa ter um ponto final.
Muitos foram os investimentos. Nós temos um desconto
significativo no contracheque. Esses recursos são dos
parlamentares e podem ser aplicados de uma nova forma.
Agora, fazer isso dividindo com a sociedade esse sustento
está errado. São distorções como essa, são desvios como esse
que acabam levando à situação a que a Sra. Helena se
referiu: alguns asseguram, alguns ganham muito, alguns têm,
efetivamente, privilégios, e, para uma imensa maioria, não
sobra, absolutamente, nada.
O coordenador - Com a palavra, o Sr. Paiva, Presidente da
Federação das Associações Comunitárias do Município de
Ibirité, para formular pergunta ao candidato.
O Sr. Paiva - ' A inconsistência ideológica partidária é
tamanha, que estamos vendo o candidato do PSDB (sucessor do
PRN). Sr. FHC (atual Collor), negando apoio aos candidatos
do seu partido aos governos da Bahia (Jutahy), Espirito
Santo (Rose), etc. Até onde vamos chegar? Como você vê essa
situação? Isso não significa oportunismo, politicagem,
fislologismo ou falta de vergonha na cara da maioria de
nossos políticos?
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Você não acha que isso tem contribuído para a descrença do
eleitor na classe política brasileira, em sua maioria? Aqui
na Assembléia, CPIs - como a da habitação (superfaturamento
de conjuntos habitacionais) subvenção social (desvios de
verbas públicas por alguns Deputados) Caixa Beneficente dos
Guardas-civis e Fiscais de Trãnsito (várias
irregularidades), etc. - não foram aceitas pela maioria dos
Deputados.
A proposta dos movimentos populares para as subvenções
sociais e verbas públicas, para o Fundo Estadual de
Habitação e outras "acabaram em pina'. Coisas que a
"Assembléia Mostra o Que Faz não tem levado ao conhecimento
do eleitorado mineiro.
Uma professora primária está recebendo do Governo do Estado

apenas R$95,00 por mês, as escolas estão sucateadas
Pergunto: - Como você, Deputado e candidato ao governo de
Minas Gerais, vê tudo isso? - O que quer dizer, quais
Deputados fazem parte, qual a finalidade e qual a
contribuição do BRO para a população de Minas Gerais? - Você
não acha que esses Deputados que fazem parte do BRD e são
candidatos à reeleição não devem dizer na TV que querem o
voto do eleitor mineiro para continuar a defender apenas
seus interesses e os do Governo do Estado? Você vai governar
com a participação popular (movimentos sociais, etc.) ou vai
apenas se limitar a cooptar Deputados para lhe serem
subservientes? Qual a sua proposta para a educação, no que
se refere principalmente á reposição salarial nos níveis de
1986, plano de carreira e IPSEMG?'.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Você há de convir que
não posso responder à sua pergunta em 3 minutos, pois você
acaba de abrir um outro seminário. Já abordei anteriormente
alguns temas e vou me ater, basica'net.?, às questões
políticas que você levanta.
A primeira delas é sobre a questão do BRD. Sem fazer

qualquer juizo de valor, vamos observar o seguinte: exceções
feitas ao PT e ao PSD, todos os partidos com assento nesta
Assembléia Legislativa, até o início deste ano, apoiaram o
atual Governo. Apoiaram votando favoravelmente ás
iniciativas, às propostas, aos projetos, às políticas, às
prestações de contas, a absolutamente tudo. Tudo o que aqui
veio, da parte do Governo, foi apoiado pelo BRD. Obviamente,
os partidos que o compõem tiveram sua contrapartida:
indicaram Secretários, ocuparam cargos, receberam algumas
benesses de quem faz parte do poder.
Curiosamente, quando se iniciou o glorioso ano de 1994, de

dentro do BRD começaram a sair as candidaturas para disputar
o governo do Estado. E saíram três: a primeira, do candidato
oficial do Governo, é a matriz; em seguida, vieram as
candidaturas paralelas. Uma delas, a do PMDB, vive até uma
situação curiosa: o PMDB tem uma candidatura ao governo do
Estado, o que é absolutamente legitimo, porque o partido, se
não me engano, tem o maior número de parlamentares na Casa.
Mas nós entendemos que quem lança uma candidatura ao
governo, que não é a candidatura oficial, tem de fazer, no
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mínimo, alguma oposição ao governo. Curiosamente, o mesmo
PMDB que tem candidato ao governo, apôia, como segunda opção
ao Senado, o Vice-Governador do Estado. A terceira
alternativa, que é a candidatura do amigo do Colior, tem
como sustentação os seguintes partidos; o PP, que era o
antigo PRN; o PPR, que era uma parte da extinta ARENA, que
virou POS, e o PFL, que era a outra parte da velha ARENA.
Essa é a sustentação parlamentar do Sr. Hélio Costa na
Assembléia. Onde esteve o PFL até agora? No bloco de
sustentação do Governo Hélio Garcia.
A sociedade vai ter que entender isso um pouquinho melhor,
porque, de fato, isso descaracteriza os candidatos.
Isso, de fato, contribui para a descrença nos políticos e

reedita as velhas práticas segundo as quais, na hora da
disputa do poder, a elite se divide, aparentemente disputa,
e, acabada a eleição, recompõe-se novamente.
Quando a nossa bancada tomou posse nesta legislatura, não
precisou de muita coisa. Um mês e meio depois, estava todo
o mundo no "balaio', estava todo o mundo votando tudo para o
Governo. Não adianta vir agora, em época de eleição, e
dizer que é contra a política dos funcionários, mas tem que
votar a favor; dizer que é contra a política educacional,
mas vota a favor. Lembra-me bem o grande Líder Adelmo
Carneiro Leão que, apesar de lã fora fazerem oposição, aqui
dentro continuam votando a favor. Não mudou. A sociedade
tem que saber disso.
E as duas últimas observações dizem respeito, primeiro, á

questão de computação. Anote bem, Paiva. Falei que vou
fazer um governo com participação popular. Tentei ser o
mais claro possível no sentido de dizer que este espaço, o
Legislativo, tem que ser valorizado. Não estou apresentando
um projeto que contraponha esferas de decisão. Para mim,
participação popular não significa negar importância ao
Legislativo. Muito ao contrário. Quero deixar Isso muito
claro. Participação popular, no meu ponto de vista,
fortalece, legitima o papel que deve ser do Legislativo. Se
é isso, não tem essa de computação. Vamos fazer disputa
política. O que não vai ter - e é o que existe hoje - é a
discriminação; veio da Oposição, é contra; saiu da Oposição,
não passa; é idéia da Oposição, é vetada. Isso não é
admissivel numa relação democrática. O resto vai ser feito,
O Patrus está administrando Belo Horizonte, e temos seis
Vereadores na Câmara. Não precisou computar ninguém. Não
precisa fazer isso. Se você tem uma relação madura, séria,
democrática, com respeito entre as partes, ganha todo mundo.
Queria lembrar mais uma coisa. Não vamos convencer a
sociedade simplesmente dizendo que não adianta votar, porque
eles são isso e aquilo. Isso tem que ser informado. O voto,
como quase tudo, é exercício. Vamos ter que votar, errar um
pouco, melhorar. A sociedade tem melhorado muito. Está
amadurecendo. Mesmo que de uma forma um pouco desorientada,
está buscando um novo caminho, uma nova possibilidade. Essa
coisa de eleitor indeciso não , é porque a pessoa está
desinformada, não quer votar. E porque não quer errar de
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novo. Todo mundo que chegou ao Congresso Nacional, chegou
pelo voto popular. Se é isso, as pessoas também têm que
valorizar o seu voto.
O coordenador - Pergunta de José Carlos Mattos: "Por que a
visão realista de Tarso Genro e José Genoino em relação à
receptividade do Plano Real pela sociedade foi derrotada na
discussão interna do PT acerca da estratégia eleitoral?".
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Não vou dizer que foi

uma derrota.
Quanto ao diagnóstico do Plano, compartilhávamos a mesma
Opinião. Primeiro, baixar a inflação é interessante para a
maioria da sociedade, certo? Segundo, queremos deixar muito
claro que não faz parte do nosso projeto de governo, porque
não somos irresponsáveis, ficar mudando de moeda a toda a
hora. Moeda mudada, moeda feita. Isso está mantido.
Terceiro, todos compartilhávamos dúvidas que a própria
equipe econômica, cotidianamente, vem tornando públicas,
sobre a possibilidade de administrar o plano. E sabido que.
se você trabalhar algumas variáveis econômicas, seguramente,
baixa a inflação. Na medida em que você congela salários,
represa as tarifas públicas e o câmbio, seguramente, a
inflação baixa. A hipótese que coloco é saber como a
situação permanecerá em médio e longo prazos. Quanto a isso,
também compartilharemos a opinião sobre os mesmos defeitos,
que já fazem parte da história do Pais, a exemplo do Plano
Cruzado, que permitiu, no Governo Sarney, eleger a maioria
dos Governadores, fazendo excelente bancada para o PMDB. e,
poucos dias depois de abertas as urnas, o plano foi por água
abaixo.
Da mesma forma, Collor anunciava que iria "matar o tigre da
inflação com um único tiro", e deu no que deu. Esses
exemplos, aliados á fragilidade do plano, colocaram-nos numa
posição que tem que ser critica quanto ao plano. A partir
dai, e tudo isso é consensual, a divergência era mais
tática, relativa à abordagem do plano. Havia uma linha que
Genoino, Eduardo e Tarso defendiam, em que não tinhamos
discurso tático. Tinhamos que deslocar o mote da discussão.
Outros diziam que, embora, neste momento, isso se choque com
a maioria das pessoas, esse debate tem que ser feito.
Considerando cada coisa a seu tempo, acredito que o debate
foi feito Hoje, não nos interessa mais ficar debatendo
moedas. O que os partidos da Frente tinham a dizer sobre
isso já foi dito. Vamos ter que dizer, agora, como vamos
assegurar a garantia de emprego, como vamos melhorar o
salário dos trabalhadores, como vamos assegurar que o
investimento público não seja cortado para as áreas de
saúde, educação e habitação, que foram os pilares desse
plano. Esse é o desafio, essa é a proposta, e sobre isso
estamos falando, neste momento.
O coordenador - Fernando Cabral, Secretário Municipal de

Administração.
O Sr. Fernando Cabral - Carlão, eu queria dar um
esclarecimento à companheira pensionista, mas ela já foi
embora. De qualquer forma, vale informar.
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A BEPREM é um órgão semelhante ao £PSEMG. Nós também
encontramos a BEPREM enfiada numa caixa único, mas já saiu.
A atual administração passou a respeitar e a enviar as
verbas inerentes ao desconto do servidor e á própria
contrapartida da Prefeitura. Acho que tivemos que fazer
algumas coisas meio sofridas. Fixamos o teto máximo de
salário de pensionistas em 1/4 do vencimento do Deputado
Estadual, e isso nos permitiu, de uma certa maneira,
racionalizar os gastos da Casa. Neste mês, ou seja, na
segunda-feira, o Prefeito autoriza a fixação do menor
salário em 125% do salário mínimo.
Mas o que eu quero perguntar se refere ao orçamento. A
elaboração e o planejamento do orçamento envolvem uma série
de vicios. Não podemos ignorar que Isso acontece, seja o
problema em nível municipal, estadual ou federal. O próprio
Deputado, às vezes, se comporta como Vereador estadual ou,
até, como Vereador federal. E pior quando ele começa a olhar
apenas para sua corporação, digamos assim. Então, juntando
esses índices, verifica-se que tudo isso dificulta o
desencadear da liberação das verbas públicas para solução
das coisas do Estado.
Como você pretende equacionar essa questão, a fim de que,
realmente, as verbas públicas sejam encaminhadas para
solucionar os problemas d:- rsct!o?
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Acho que a questão é
recuperar o orçamento como peça de planejamento. O
orçamento, hoje, é uma peça de decoração, de ficção, etc. Os
títulos são vários. Podemos escolher e fazer até um sorteio,
ou um concurso para isso. Tanto é assim, que o Brasil está
vivendo sem orçamento. Apesar de tudo, as coisas continuam
sendo tocadas. E lógico que algumas pessoas decidem. E bom
lembrar que a coisa não é tão tranqüila assim. O orçamento
tem algumas distorções gravissimas. A primeira é sua
característica de lei.
Na verdade, o orçamento é uma lei aprovada pelo parlamento
por meio da qual autoriza-se o Poder Executivo a fazer ou a
deixar de fazer alguma coisa. Portanto, se é de caráter
autorizativo, não haveria necessidade de se fazer orçamento.
Cabe tudo dentro do orçamento, e cabe ao Poder Executivo
cumprir ou não o que está nele. Como vou planejar, se as
coisas acontecem dessa forma? O caráter da lei terá que ser
revisto. Acredito que, num primeiro momento, não teríamos
ainda condições para mudar, dando uma guinada de 180 graus,
mas devemos buscar essa construção. Não seria uma lei
meramente autorizativa, seria, de fato, um processo que, se
foi fechado, deve ser cumprido.
Em segundo lugar, devemos capacitar o Poder Legislativo
para que seu poder de emendar o orçamento seja, de fato, o
exercício de emendar o orçamento, e, não, uma caricatura de
emenda ao orçamento. Na Assembléia de Minas, por exemplo, o
Deputado não precisa ter a menor noção de quanto custa, de
como será feito, ou de onde será tirado o dinheiro, para
fazer uma emenda orçamentária. Se quero duplicar a estrada
da 050, no Triângulo, coloco no orçamento que quero duplicá-
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ia, e não há problema. A emenda é aprovada, publicada no
"Minas Gerais!! e incorporada ao orçamento. Se vai ser feita
é outra discussão, ou seja, não há seriedade no debate. Se
quisermos um Poder Legislativo que, de tato, emende, temos
que ter capacitação técnica para saber quanto custa a
execução das emendas e de onde vamos tirar os recursos. Como
já recusei, de plano, qualquer relação fisiológica, vamos
ter que fazer negociações. Se vou fazer certa obra ou
aprofundar um determinado serviço, significa que vou tirar
os recursos de certo lugar. Temos de ter noção de quanto
custa isso e saber quando vou fazer o corte, quem pagará o
prejuizo. Hoje isso não existe, e deveria existir.
Em terceiro lugar, vamos tratar do orçamento participativo,

que não diminui nem minimiza o papel do Poder Legislativo.
Ao contrário, valoriza-o. Como? A experiência da Assembléia
de Minas tem vários pontos positivos, mas tem várias
limitações. Faz-se audiência pública, mas o Poder Executivo
não tem participado. Pelo nosso plano, o Poder Executivo
estará, também, presente ás audiências públicas. As pessoas
que participam das audiências públicas não têm informação
sobre o volume de recursos disponiveis para investir. Logo,
cada um chuta o que vem na telha, sem responsabilidade. Deve
ser assegurada a informação a respeito dos recursos.
Aprovadas as prioridadc- . vem ser garantidas as
realizações. As vezes, não dá para fazer tudo no mesmo ano -
e isso tem acontecido em nossas Prefeituras - devido á
burocracia, ou seja, licita-se o projeto, depois licita-se a
obra, e isso tem emperrado as obras.
Mas temos que iniciar uma nova trilha. Orçamento tem de ser
uma lei para valer. Não vai dar para fazer isso no primeiro,
no segundo ou no terceiro ano de governo, mas temos que
iniciar esse processo. Se não fizermos isso agora, em
breve, nem competência o Poder Legislativo terá para fazer o
orçamento. Mandariam meia dúzia de técnicos, e eles fariam o
que bem entendessem. Ai, estaria aberto o espaço para a
corrupção, para o subfaturamento, para o desperdicio e para
a descontinuidade administrativa.
O coordenador - Esta pergunta é do Sr. Jair Abreu, de

Mur i aé.
O Sr. Jair Abreu - Boa tarde, Carlão. Em primeiro lugar,
como trabalhador na área da Educação, gostaria de formular
ao ilustre Deputado a seguinte pergunta: devido à situação
caótica em que nos encontramos, o tratamento dispensado aos
servidores públicos estaduais, nos últimos governos, tem
mostrado unia visão distorcida do papel desta categoria na
vida de Minas. Na verdade, as propostas para o funcionalismo
público e os trabalhadores do Estado sã se encontram como
propostas nas campanhas eleitorais, sempre se tornam
prioridades e nunca, na verdade, são cumpridas. Gostaríamos
de saber de você, Carlão, quais são as suas diretrizes para
a problemática do funcionalismo e da função pública, para
que, realmente, tenhamos mais dignidade, condições melhores
de vida e a sociedade seja mais bem servida e atendida.
Quero indagar, também, como representante de pequenos
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proprietárias rurais, meeiros, parceiros da nossa região da
Zona da Mata e, até mesmo, dos trabalhadores rurais que
estão lá organizados em seus sindicatos, na seu plana de
governo, quais são as prioridades para a política agricola,
para que, realmente, tenhamos a homem do campa satisfeita na
sua terra, mantendo-se nela, e que, com essas políticas,
cama aqui, em Bela Horizonte, nós temos o Sistema Abastecer,
que já minimiza e ajuda os trabalhadores e os pequenas
produtores, tirando dos atravessadores, gastaria de saber o
que você tem a propor para essa categoria tão sofrida. Quais
as suas prioridades de governo?
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Com relação aos dois
temas, eu me sinto muito á vontade para falar sobre eles. Há
dais dias, estive no sitio da FETAEMG discutindo com
inúmeras entidades que voltam seu trabalho, suas reflexões e
sua direção para a pequena produção e os mecanismos
alternativas para a produção no campo em Minas Gerais. Lá me
fizeram a entrega de um documento que sintetiza, hoje, toda
uma história, um esforço de reflexão e de elevação desse
setor ao longo dos últimos anos. Foi gratificante receber
esse documento, na medida em que eu me sentia parte dele, na
medida em que eu me sentia como uma das pessoas que ajudaram
a construir aquela proposta.
Se há uma coisa que irrita muito numa eleição é a
facilidade com que propostas, programas e projetos aparecem.
De uma hora para outra, de um momento para outro, todo o
mundo começa a ficar extremamente preocupado com todas as
mazelas e necessidades da maioria da saciedade. Mais
irritante ainda é saber que as forças, os setores, os
partidos e os candidatos que estiveram no poder até agora -
alguns deles não foram capazes de fazer um pouquinho daquilo
que anunciaram que iriam fazer - estão novamente prometendo.
No que diz respeito ao projeto de política agrícola, que já

abordei e cujas propostas relacionei, rapidamente, posso
retomá-lo com muita tranqüilidade. Quanto à questão do
serviço público no geral e, mais particularmente, com
relação á educação, o projeta que estamos apresentando e
defendendo e que vem para o debate, neste momento, tem
raizes muito profundas e muito fortemente vinculadas às
histórias de luta desse movimento. Não é uma proposta dos
técnicos do PT ou da Frente. Não é uma proposta de meia
dúzia de iluminados. E um projeto que reflete um acúmulo de
um setor da sociedade que vem lutando e enfrentando
dificuldades, mas que, na luta e na dificuldade, vem
construindo algumas alternativas.
Quando me referi, anteriormente, ao setor público,
mencionei dois pilares: tem-se que profissionalizar. romper
uma situação em que o Estada vem sendo usado, de uma forma
privada, pelas forças políticas que, eventualmente, ocupam o
poder. Isso tem que ter um ponto final. Chegaram até a se
irritar alguns colegas nossas quando alguém disse: "Agora
chegou a nossa vez". Se nós, no governo - isso vale para o
Estado e para o plano federal também - não formos capazes de
colocar em prática, de começar a mostrar que é absolutamente
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viável e necessário realizar aquilo que estamos anunciando
hoje, vamos acabar com o projeto político, porque o nosso
projeto político se alimenta da conscientização das pessoas.
Esse nosso projeto se alimenta da possibilidade de as
pessoas se sentirem incorporadas á sua construção; ele se
alimenta da coerência entre aquilo que anuncia e aquilo que
realiza. Se nós não formos capazes de fazer isso, vamos
acabar com o processo político. Isso tem que ficar muito
claro neste momento.
E muito simples, neste período, anunciar tudo, porque,

depois, eles têm outros métodos. Vai permanecer o
aliciamento, a falta de opção de investir em educação -
sabemos muito bem que a maioria é desinformada e, não tendo
acesso á educação, é mais facilmente manipulada; vão
permanecer os mecanismos distorcidos de assistência social
• que o nosso povo bom é muito grato. Então, se ele recebe
• cesta básica, o tijolo, sente-se quase que constrangido a
retribuir isso com o voto. Esses são os mecanismos deles,
mas não são os nossos, essa não é a nossa prática-
0 que quero destacar, mais do que entrar numa repetição de
conteúdo de proposta temática, é o seguinte: nós criamos o
governo de Minas, nós conquistamos o governo de Minas.
Quando falo nós não é como plural majestático, falo nós na
dimensão do coletivo que se envolve, hoje, nesta campanha.
E, se não fornos capazes e não estivermos á altura de
colocar em prática o que estamos afirmando, estamos, na
verdade, nos suicidando como proposta. Esta proposta não é
de agora, não pode remontar apenas á idade que o PT tem. E
uma proposta que significa um investimento de toda uma
geração q ue apostou em um caminho novo de fazer política,
que apostou e investiu suas melhores energias na
possibilidade de ter relações novas. E verdade que tem
conseguido, a duras penas, dizer que política pode ser
escrita com "p" maiúsculo.
Para ilustrar, posso dizer o que aconteceu comigo quando

estava em uma cidade do interior do Estado, e um companheiro
me procurou, dizendo que iria fazer campanha para mim, mas
logo fez a seguinte observação: "Você sabe, não é, Carlão,
como é que é o eleitor. Tem que pagar uma cervejinha
aqui...'. Eu disse a ele que, se quisesse fazer campanha,
seria muito bem-vindo, mas que uma das coisas que me dá mais
satisfação é saber que cheguei a esta Assembléia sem pagar
uma única cerveja para ninguém. Isso gratifica muito a mim e
a todo o mundo que está conosco neste processo hoje. E em
nome disso que posso dizer com certeza - pode ser que nós
não consigamos resolver todos os problemas, acredito até que
não tenhamos a responsabilidade de resolvê-los todos - que
temos a capacidade e o dever de mostrar que as coisas
mudaram, que podem ser diferentes e, mais do que tudo isso,
a capacidade e o dever de mostrar, acima de tudo, que o
Estado, o governo tem que estar voltado para o interesse da
maioria da sociedade, e, não, de um pequeno número de
privilegiados. Se nós fizermos isso, não estaremos apenas
disputando uma eleição, estaremos disputando uma histórica
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mudança de projeto, não para uma eleição, mas para duas,
para três, que vamos ter que legitimar a cada dia, com cada
gesto, cada ação, com cada compromisso reafirmado. Acho que
é isso.
O coordenador - Esta coordenadoria informa ao Plenário que
o candidato terá que se retirar. Por este motivo, as
perguntas que não foram feitas serão encaminhadas à
assessoria do Deputado.
Esta coordenação dá por encerrado o debate e passa a

palavra à Presidência.
Palavras do Sr. Presidente

Esta Presidência manifesta seus agradecimentos ao
jornalista Roberto Melo; ao candidato a Vice-Governador,
Deputado Raul Messias; à companheira Jô Morais, candidata ao
Senado da República; ao meu caro amigo e companheiro
Deputado Antônio Carlos Pereira, candidato ao governo de
Minas, a quem quero desejar sucesso nesta empreitada, neste
trabalho, nesta missão e que o nosso Deus o ampare todos os
dias, na sua caminhada. Quero, também, agradecer às
autoridades presentes, aos companheiros e às companheiras e
desejar a cada um sucesso no trabalho

ATA DA 300 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM 00
DIA): 1g Fase: Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12292; discurso do Deputado Jorge
Hannas; manutenção - Votação, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei Complementar nQ 36; manutenção -
Discussão, em 2g turno, da Proposta de Emenda à Constituição
no 40/94; aprovação com a Emenda ng i - Discussão, em lg
turno, do Projeto de Lei ng 2.108/94; aprovação - Palavras
do Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 1.605/93; apresentação da Emenda ng 6; encerramento
da discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação;
votação das Emendas ngs 1 a 5; aprovação: leitura e votação
da Emenda nQ 6; aprovação; declarada a prejudicial idade da
Emenda ng 1 - 2a Fase: Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e votação de pareceres de redação final: Parecer
de Redação Final da Proposta de Emenda à Constituição ng
40/94; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Amilcar Padoyani -
Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrásio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro
- Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - tbrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista
- João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
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Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda -
Marcos Helénio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares -Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

- O Deputado Wellington de Castro, 2Q-Secretário "ad hoc",
Procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições-

 2g PARTE (ORDEM DO DIA)
lê Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa á 2ê parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
ng 12.292, que cria o Programa Mineiro de Incentivo á
Pecuária de Leite e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai
submeter a matéria à votação, por escrutínio secreto. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o ilustre Deputado
Jorge Hannas.
O Deputado Jorge Hannas - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
venho á tribuna para informar á Casa, profundamente
consternado, o falecimento de Otelino Sol. Ele foi Deputado
por várias legislaturas. honrando com sua presença e a força
de sua inteligência este Poder, que soube tão bem
representar e respeitar. Depois, Conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais, pôde desenvolver trabalho
profícuo, , sempre defendendo os Interesses maiores do povo
mineiro. A família enlutada, o nosso profundo sentimento de
pesar. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter á votação,
por escrutínio secreto, a matéria. Para tanto, convida os
Deputados Homero Duarte e José Leandro para servirem como
escrutinadores. Antes, lembro ao Plenário que os Deputados
que desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que
desejarem rejeitar o veto deverão votar "não". Resumindo:
"sim" mantêm o veto; "não" rejeita o veto. (- Pausa.) Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder á chamada para
votação secreta.
O Sr. Secretário (Deputado José Bonifácio) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: José

Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto Carvalho -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus -
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Ailton Vilela - Álvaro Antônio - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Clêuber Carneiro - Elisa
Alves - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Homero Duarte -
Ibrahlm Jacob - Jorge -lannas - José Bonifácio - José Laviola
- José Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Maria
José Haueisgn - Matjri Torres - Reinaldo Lima - Roberto Luiz
Soares - Wellington de Castro-
0 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 á conferência das sobrecartas.
o Sr. Presidente - Votaram 32 Deputados; foram encontradas
na urna 32 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim 30 Deputados; votaram
não 2 Deputados. Foi computada a presença de 8 Deputados
nas Comissões. Fica, portanto, mantido o Veto Total á
Proposição de Lei ng 12.292. Oficie-se ao Governador do
Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei Complementar ng 36, que dispõe sobre a organização do
Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Solicito ao
Deputado Mauro Lobo que proceda à chamada dos Deputados para
prosseguirmos o processo de votação.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: José
Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz -
Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Hlton Vilela -
Alvaro Antônio - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arnaldo Canarinho - C&io de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho
- Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Homero Duarte
- Ibrahlm Jacob - João Marques - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto -
José Remato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à 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 39 Deputados. Foram encontradas
na urna 39 sobrecartas. Os números conferem. Votaram "sim"
36 Deputados; votaram "não 3 Deputados. Portanto, está
mantido o veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
Discussão, em 2g turno, da Proposta de Emenda à

Constituição ng 40/94. do Deputado Elmo Braz, que acrescenta
parágrafo ao art. 157 da Constituição do Estado. Em
discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se
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a discussão. Em votação, a proposta, salvo emenda. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo
nominal. Solicito ao ilustre Deputado Mauro Lobo que proceda
á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim' à chamada de votação nominal os seguintes
Deputados: Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz -
Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho
- Baldonedo Napoleão - Càlio de Oliveira - Cléuber Carneiro
- Cõssimo Freitas - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - João Marques
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares -
Sebastião Costa - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados; nenhum

Deputado respondeu "não". Está aprovada a Proposta de Emenda
à Constituição ng 40/94, salvo emenda.
Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que desejarem
aprová-la deverão votar "sim"; os que desejarem rejeitá-la
deverão responder "não". Com a palavra, o Sr. Secretário
para proceder à chamada para votação da emenda.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados
Elmiro Nascimento - José Militão - Flr.3 riz - Roberto
Carvalho - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro - Cóssimo Freitas -
Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helénlo - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaido Lima - Roberto
Luiz Soares - Sebastião Costa - Wanderley Ávila - Wellington
de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados; nenhum
Deputado votou "não". Portanto, está aprovada a Proposta de
Emenda à Constituição ng 40/94 com a Emenda ng 1. A Comissão
de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.108/94, do
Governador do Estado, que fixa a tabela de vencimento de
cargo de classes de Professor do Quadro de Magistério, a que
se refere a Lei ng 7.109, de 13/10/77 A Comissão de Justiça



conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar da pauta da reunião o Projeto de
Lei ng 2.161/94, uma vez que este não se encontra em
condições de ser apreciado.
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei ng 1.605/93, da Comissão de Defesa do Consumidor, que dá
nova redação ao art. 11 da Lei ng 977, de 17/9/27, e dá
outras providências. A Comissão de Defesa Social opina pela
sua aprovação com as Emendas ns 1 a 5, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem á Mesa;

EMENDA NQ 5 AO PROJETO DE LEI No 1.605/93
Acrescente-se o seguinte f 2g ao art. 2Q, renumerando-se os

demais.
"Art. 2 - . . .............................................
20 - Fica assegurado o direito de votar e ser votado aos

ex-pensionistas e aos servidores civis que voluntariamente
recolheram contribuições de natureza previdenciária aos
cofres da entidade, por periodo superior a 1 (um) ano.".
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Agostinho Patrus
Justificação; A emenda ora apresentada visa apenas a

corrigir imperfeição técnica no texto do parecer aprovado no
âmbito da Comissão de Defesa Social, quando da apreciação da
matéria para o 2o turno. O real propósito da Emenda nQ 1,
apresentada naquela oportunidade, consiste em possibilitar
aos ex-pensionistas, bem como aos contribuintes que visavam
assegurar uma pensão aos seus familiares, o direito a voto
quando da eleição da diretoria.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão foi apresentada a Emenda nQ 6. de autoria do
Deputado Agostinho Patrus. Nos termos do 4Q do art. 196 do
Regimento Interno, a Presidência vai submeter a votação a
emenda, sem parecer. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas ngs 1 a S. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovadas.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda
nQ 6.
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda nQ 6.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 6. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovada. Em
virtude dessa aprovação, declaro prejudicada a Emenda ng 1.
Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei n
1.695/93, com as Emendas ns 2 a 6, prejudicada a Emenda no
1. A Comissão de Redação.

2g Fase
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada á ia fase.
a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres de redação final.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 10 minutos para aguardar os pareceres de redação final.
Está suspensa a reunião.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Esta reaberta a reunião.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final da Proposta de
Emenda á Constituição ng 40/94, do Deputado Elmo Braz, que
acrescenta parágrafo ao art. 157 da Constituição do Estado.
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. A
sanção.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 31, ás 9 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária, ás 14 horas, na
mesma data, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 304 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 31 DE AGOSTO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - Questão de ordem; chamada de
verificação de "quorum"; existência de número regimental -
13 PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM 00 DIA): Discussão, em
turno único, do Veto Total á Proposição de Lei ng 12.299;
encerramento dadiscussão - Discussão, em turno único, do
Veto Parcial á Proposição de Lei ng 12.301; encerramento da
discussão - Discussão, em turno único, do Veto Parcial á
Proposição de Lei no 12.306; encerramento da discussão -
Suspensão e reabertura da reunião - Chamada de recomposição
de "quorum"; inexistência de número regimental para
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 91h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Clêuber
Carneiro - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Homero Duarte - tbrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Raul Messias - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz



- Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo - Tarcisio
Henriques - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, tenho duas
questões de ordem. Em primeiro lugar, são 91h16min. Logo, já
se esgotou o prazo pára abertura da reunião. Em segundo
lugar, é visível a falta de "quorum" em Plenário. Solicito a
V. Exa. que não abra a reunião, por falta de "quorum.
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai determinar a
chamada dos Deputados para recomposição de "quorum".
Solicito ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda á
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados.
Portanto, há' quorum" para darmos prosseguimento á reunião.
Solicito ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior.

anTE
Ata

- O Deputado Baldonedo Napoleão, 2g-Secretário "ao hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, q ue é aprovada
sem restrições.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2 parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
- A seguir, têm sua discussão encerrada, em turno único,
nos termos regimentais, os seguintes vetos: Veto Total à
Proposição de Lei ng 12.299, que cria assessorias de
comunicação social na estrutura das secretarias de Estado e
da PMMG e no Gabinete do Vice-Governador do Estado e dá
outras providências; Veto Parcial á Proposição de Lei ng
12.301, que reorganiza a Universidade Estadual de Montes
Claros e dá outras providências; e Veto Parcial à Proposição
de Lei no 12.306, que dispõe sobre a UEMG e dá outras
providências.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 20 minutos, até que a matéria constante na pauta esteja
em condições de ser votada. Está suspensa a reunião.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A
Presidência determina ao Secretário Sebastião Helvécio que
proceda á chamada para recomposição do número regimental
tendo em vista que a matéria da pauta exige "quorum'
qualificado.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
0 Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados.
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ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
Levanta-se a reunião.

ERRATA

ATA DA 5649 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE AGOSTO DE 1994.

Na publicação da ata em epígrafe, verificada na edição de
5/8/94, pág. 49, na col. 3, no subtítulo "Designação de
Comissões', onde selê:
'ex-Projeto de Lei flQ 1.994/94', leia-se:
"ex-Projeto de Lei nQ 1.990/94".
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Belo Horizonte, quarta-feira, 7 de setembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Ás 20h16min, comparecem os Deputados:
Cõssimo Freitas - Elisa Alves - José Maria Pinto - Maria
Olivia - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo.

Falta de Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 6, às 9 horas e ás 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, e para a ordinária, também de amanhã,
ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia; (Nota do redator;
A ordem do dia anunciada pela Sra. Presidente é a publicada
na edição anterior.).

ATA DA 302a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. EM 06 DE SETEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Atas (4) - Questões de ordem;
Chamada para recomposição de "quorum": inexistência de
número regimental para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h15min, comparecem os Deputados;
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Sebastião Helvécio - Adelino Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Álvaro Antônio - Anderson Adauto -
Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Côssimo Freitas -
Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - tbrahim Jacob - Marcelo Cecé - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Pôr ides Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura das
atas das reuniões anteriores.

lê PARTE
Atas
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A Deputada Maria Olivia, 2Q-Secretário "ad hoc", procede à
leitura das atas das quatro reuniões anteriores.

Questões de Ordem
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, como V. Exa, pode
verificar, não temos "quorum' para apreciação de nenhuma
matéria da pauta, motivo pelo qual solicito o encerramento,
de plano, da reunião.
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, tendo em
vista a existência de matérias relevantes na pauta,
inclusive vetos, solicito a V. Exa. a recomposição de
"quorum"
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de recomposição de
"quorum" do Deputado Agostinho Patrus. Esta Presidência
solicita ao ilustre Deputado Célio de Oliveira que proceda à
chamada dos Deputados, para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Procede à chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando a
Inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e
para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
CONSTITUtDA PARA ACOMPANHAR AS NEGOCIAÇÕES ENTRE O GOVERNO
DO ESTADO E AS LIDERANÇAS DO FUNCIONALISMO, VISANDO À
REPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS E À CONVERSÃO DOS SALÁRIOS
PARA A URV
As quatorze horas e trinta minutos do dia seis de julho de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Gilmar Machado, Eduardo Brás e
Anderson Adauto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, na ausência do Presidente, o Deputado
Anderson Adauto assume a direção dos 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 Presidente esclarece que a
reunião se destina a apreciar o relatório final da Comissão
e, como relator da matéria, procede à leitura do referido
documento. As lShOSmin registra-se a presença do Deputado
Roberto Carvalho e do Deputado Dilzon Meio, que assume a
direção dos trabalhos. Após a leitura, o Deputado Anderson
Adauto tece considerações sobre o processo das negociações
salariais, e o Deputado Roberto Carvalho faz uso da palavra
para parabenizar o relator e os membros da Comissão pela
seriedade com que foram conduzidos os trabalhos da Comissão.
Logo após, o Deputado Dilzon Melo submete à apreciação da
Comissão o relatório apresentado, que, após ser discutido e
votado, é aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente suspende os trabalhos por alguns
instantes para a lavratura da ata da reunião. Reabertos os
trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Gilmar Machado
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que proceda à leitura da ata que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes, e, em seguida, declara
encerrada a reunião e concluídos os trabalhos da Comissão.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Dilzon Melo, Presidente - Gilmar Machado - Eduardo Brás -

Anderson Adauto. -
ATA DA 136a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quinze horas do dia vinte e três de agosto de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cêlio de Oliveira, Marcos Helênio,
João Marques, Jaime Martins, Ajalmar Silva e Jorge Eduardo
(substituindo os dois últimos aos Deputados Roberto Amaral e
José Renato, respectivamente, por indicação da Liderança do
BRD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental e registradas a presença dos Deputados Antônio
Pinheiro e Antônio Júlio, o Presidente. Deputado Célio de
Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Jorge Eduardo que proceda á leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência esclarece que a reunião tem
por finalidade apreciar a pauta. Logo após, o Presidente lê
o Oficio no 1.851, do Ministério da Saúde, que dá
informações sobre a liberação de recursos destinados á
campanha nacional de multivacinação, Prosseguindo,
redistribui, no 2g turno, os Projetos de Lei ngs 1.545/93,
do Deputado Célio de Oliveira, ao Deputado Jaime Martins. e
2.016/94. do Tribunal de Justiça, ao Deputado João Marques.
Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da
Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Jaime Martins emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação, no 2g
turno, dos Projetos de Lei nos 1.327/93 na forma do vencido
no lg turno e 1.545/93 na forma do vencido no lg turno.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. O Deputado João Marques emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação, no 2g
turno, dos Projetos de Lei nos 1.462/93 na forma proposta e

a 2.016/94 na forma do vencido no lg turno e pela aprovação,
no lg turno, do Projeto de Lei nó 1.308/93 com as Emendas
ngs 1 e 2. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,

'e  os membros da Comissão para a próxima reunião
• ordinária, a se realizar às 101h30min do dia 31/8/94, com a

finalidade de se apreciarem as matérias constantes na pauta,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Ui	 Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Márcio Miranda - Ailton

• Vilela - Antõnio Júlio.
o
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Belo Horizonte, sexta-feira. 9 de setembro de 1994

ATAS

ATA DA 5789 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM E DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata;
discussão das atas das cinco reuniões anteriores; aprovação
- Correspondência: Mensagens ngs 508 e 509/94 (Projeto de
Lei Complementar ng 33/94 e Projeto de Lei ng 2.169/94,
respectivamente). do Governador do Estado - Ofícios -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 2.170 a
2.175/94 - Requerimentos ngs 5.431 a 5.433/94 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Elrnlro Nascimento,
Maria Olivia, José Militão, Maria Elvira, Arnaldo Canarinho
e Geraldo da Costa Pereira - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Roberto Amaral Raul Messias e Roberto
Carvalho - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lã Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ngs 2.016/94, 1.605, 1.437 e 1.526/93; aprovação; questão de
ordem; Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng
1.045/93; aprovação; verificação de votação; inexistência de
" quorum " para votação; anulação da votação; chamada para
recomposição de "quorum": inexistência de número regimental
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - Marcelo Cecé - Maria
Elvira - Maria Olivia - Mauro Lobo - Pêricles Ferrelra -
Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. (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.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a discussão
as atas das cinco reuniões anteriores. Em discussão, as
atas. Não havendo quem sobre elas se manifeste, dou-as por
aprovadas.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia. la-Secretária "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 508/94*

Belo Horizonte. 6 de setembro de 1994.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
lei complementar, que altera a redação de dispositivos da
Lei Complementar ng 27, 

de 
18 de janeiro de 1993, que dispõe

sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo.
As alterações propostas visam a aperfeiçoar a redação de
dispositivos da mencionada Lei Complementar no 27 e a
instituir normas aplicáveis a fundos que recebem recursos
federais.
A nota técnica anexa resulta de estudos realizados sobre a
matéria pela Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral e é encaminhada para instruir a votação do
projeto por essa Casa-
Apraz-me apresentar a Vossa Excelência meus protestos de

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

Justificativa
Ao regulamentar a matéria constitucional referente a
fundos, o Estado de Minas Gerais antecipou-se á União,
possuindo, hoje, um instrumento valioso - a '_ei Complementar
ng 27 - para a qual concorreram, com atuação decisiva, os
senhores Deputados, discutindo e apresentando sugestões para
o aprimoramento do projeto de lei encaminhado pelo
Executivo.
A partir da promulgação da referida lei, foram
reestruturados os fundos preexistentes, o que possibilitou
reorganizar os instrumentos de politica econômica do Estado,
evitando sobreposições e a ineficiência dos financiamentos.
Ressalte-se, ainda, que vários fundos criados pela
Constituição puderam também ser regulamentados nos termos da
lei. A instituição da Lei Complementar no 27, sem dúvida,
integra o Executivo e o Legislativo em uma gerência
eficiente de programas estaduais, além de permitir a
alavancagem de recursos de diversas fontes, inclusive
internacionais.
Ocorre que, exatamente pelo fato de a União não ter ainda
regulamentado a matéria constitucional em seu âmbito, os
fundos estaduais, que devem ser criados por determinação ou
orientação federal, poderão encontrar restrições na Lei
Complementar no 27.
E com o objetivo, portanto, de permitir que os fundos dessa
natureza não encontrem restrições no âmbito da legislação
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estadual, que encaminhamos á egrégia Assembléia Legislativa
de Minas Gerais este projeto de lei complementar.
Além disso, a própria experiência adquirida no processo de

elaboração dos diversos projetos de lei ordinária relativa à
criação de fundos (processo que teve participação direta
desta Casa através das comissões técnicas e dos senhores
Deputados) levou-nos a perceber que alguns dispositivos da
Lei Complementar necessitam de alguns ajustes, de forma a
torná-los mais claros. A nosso ver, este é o momento
oportuno para tal providência, o que permitirá seu
aprimoramento.
As mudanças introduzidas no art. 3g, inciso IV, e na alínea
,,c.. inciso 1, do art. 4g são dessa natureza: a primeira,
com o propósito de dar flexibilidade às leis ordinárias para
adotarem a alternativa que melhor lhes convier, dada a
natureza do fundo; a outra visando a tornar mais clara a
responsabilidade do gestor e do agente financeiro com
relação aos programas orçamentários e seus respectivos
projetos e atividades, sustentados pelo fundo.
As demais modificações, por sua vez, têm por razão o motivo
básico que leva o Executivo a encaminhar este projeto de
lei: permitir que fundos estaduais que vierem a ser criados
por orientação ou a partir de recursos federais não
encontrem restrições na legislação estadual.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Ng 33194
Altera a redação de dispositivos da Lei Complementar ng 27,
de 18 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a instituição, a
gestão e a extinção de fundo-
Art. lg - Os dispositivos da Lei Complementar no 27, de 18
de janeiro de 1993, adiante indicados, passam a ter a
seguinte redação:
"Art. 3g - . . .........................................
IV - o prazo de duração do fundo ou de concessão de

financiamento com seus recursos;

VII - as condições de concessão de financiamentos ou de
liberação de recursos;

Art. 4Q - . .

c - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico
do projeto ou atividade orçamentária, em articulação com o
agente financeiro.
II - ....................................................
b - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de

caixa, observado o disposto no artigo Gg.
Art. 6Q - As eventuais disponibilidades de caixa em poder
do agente financeiro serão aplicadas em papéis da divida
pública estadual ou em títulos de instituições financeiras
oficiais do Estado, salvo disposição federal em contrário.
Art.7g - ................................................
Parágrafo único - Excetuam-se do disposto no "caput" deste
artigo os fundos regulamentados por normas federais
específicas sobre o assunto.
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Art . 9g - ................................

lg - O patrimônio apurado na extinção do fundo e as
receitas futuras, decorrentes de financiamentos concedidos,
serão absorvidos pelo Estado, na forma da lei ou de decisão
judicial.
# 2Q - Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior os
fundos criados ou regulamentados por normas federais que já
especifiquem, previamente, a destinação do patrimônio e da
receita, no caso de extinção do fundo."
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c os arts. 103 e 200, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM No 509/94*
Belo Horizonte. 6 de setembro 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 cria e transforma cargos no
Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Educação,
criado pela Lei no 11.452. de 22 de abril de 1994.
Cabe-me ressaltar que o Projeto de Lei ora encaminhado
resulta de estudo realizado pela Secretaria de Estado da
Educação, aprovado pela comissão Estadual de Política de
Pessoal, cuja conclusão foi pela necessidade de modificações
no referido Quadro, visando a sua atualização e
aprimoramento.
Com efeito, deve-se destacar, dentre as modificações
propostas, a nova composição de cargos estabelecida para os
Anexos 1, II, IX e X da mencionada Lei nQ 11.452/94.
A criação e transformação de cargos no Anexo III do Decreto
no 16.409, de 10 de julho de 1994, também prevista no
presente Projeto de Lei, visa a atender alterações que
deverão ser processadas em unidades da estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Educação.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de
lei a tramitação em regime de urgência, de que trata o
artigo 69 da Constituição do Estado, sirvo-me do ensejo para
reiterar a Vossa Excelência as expressões do meu elevado
apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 2.169/94
Cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação e
dá outras providências-
Art. lg - Os cargos de provimento em comissão de Secretário
de Escola A, 8 e C, previstos no Anexo 1, da Lei ng 11.452,
de 22 de abril de 1994, alterado pelo artigo 5 g desta lei,
serão transformados em cargos da classe de Secretário de
Escola, código QE-SE, faixa de vencimentos QE-10 a QE-19, e
incluídos no Quadro Especifico de Provimento Efetivo, nos
termos de regulamento aprovado em decreto.
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Art. 2o - Ficam revogados os artigos 68 da Lei no 11.050,
de 19 de janeiro de 1993. e 3g da Lei ng 11.452, de 22 de
abril de 1994.
Art. 3Q - Os cargos de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal da Educação - CE - poderão ser exercidos
temporariamente por servidor designado para a respectiva
função pública, em cargo vago, e sempre que ocorrer
vacância, até o prazo máximo de 28 de fevereiro de 1995.
Parágrafo único - Apôs o prazo previsto neste artigo, os

cargos somente poderão ser providos por candidatos aprovados
em concurso público.
Art. 4g - O artigo 4g da Lei ng 11.452, de 22 de abril de
1994, fica acrescido do 3g, com a seguinte redação:
"Art. 4g - .. ............................................
§ 3o - Aplica-se o disposto neste artigo aos cargos do

Quadro Suplementar, da sistemática da Lei ng 3.214, de 16 de
outubro de 1964, lotados na Secretaria de Estado da
Educação."
Art. 5 - Os anexos 1, II, IX e X, da Lei ng 11.452, de 22

de abril de 1994, ficam alterados na forma constante dos
Anexos 1, II, III e IV desta lei.
Art. 6g - O artigo 3o da Lei ng 10.933, de 24 de novembro
de 1992, fica acrescido do inciso VII, com a seguinte
redação:
"Art. 3g - . . ............................................
VII - Delegacias Regionais de Ensino."
Art. 7g - A Superintendência de Desenvolvimento Funcional,
integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Educação, de que trata o inciso III, "b", do artigo 3 g da Lei
no 10.933, de 24 de novembro de 1992, passa a denominar-se
Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Parágrafo único - A Superintendência de Desenvolvimento de
Recursos Humanos é composta das seguintes unidades
administrativas:

- Diretoria de Capacitação de Recursos Humanos;
II - Diretoria de Seleção e Acompanhamento;
III - Diretoria de Desenvolvimento da Gestão Escolar.
Art. 8g - A Superintendência de Administração de Pessoal,
integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Educação, de que trata o inciso IV, 'b', do artigo 3g da Lei
nQ 10.933, de 24 de novembro de 1992. passa a ser composta
das seguintes unidades administrativas:

- Diretoria de Direitos e Vantagens;
II - Diretoria de Gestão de Pessoal;
III - Diretoria de Pessoal dos Órgãos Regionais e Central.
Art. 9g - As Delegacias Regionais de Ensino, integrantes da
estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Educação,
ficam transformadas em Superintendências Regionais de Ensino
- SRE - e classificadas na forma constante do Anexo V desta
lei.
Art. 10 - Fica criado na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Educação o Centro de Qualidade Total,
subordinado ao Gabinete do Secretário.
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Art. 11 - A descrição e competência das unidades
administrativas previstas nos artigos GQ, 7Q, 8g e 10 desta
lei serão estabelecidas em decreto.
Art. 12 - Ficam criados no Anexo III do Decreto ng 16.409,
de 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Diretor II, código
MG-05, símbolo 5-02; 1 (um) cargo de Diretor 1, código MG-
06. símbolo 5'03; 3 (três) cargos de Assessor II, código MG-
12, símbolo 5-03, e 3 (três) cargos de Assistente de
Gabinete, código MG-28, símbolo 5-04, de provimento em
comissão, destinados ao Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Educação ng III de que trata o
Decreto ng 16.686, de 27 de outubro de 1974-
Art. 13 - Ficam transformados, no Quadro Setorial de
Lotação da Secretaria de Estado da Educação, em cargos da
classe de Diretor II, MG-05, símbolo 5-02, códigos EO-211 a
251, os cargos da classe de Diretor 1, MG-06, símbolo 5-03,
códigos ED-84 a 110; ED164; ED-169-170; E0298: ED363364;
ED-403 a 405; ED407 e 408; ED-413; ED-416; 6D418; de
provimento em comissão, constantes do Anexo III. do Decreto
ng 16.409, de 10 de julho de 1974.
Art. 14 - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento
Efetivo da Fundação Helena Antipoff, de que trata o art. 25
da Lei nQ 11.475, de 26 de maio de 1994, 5 (cinco) cargos de
Oficial de Educação -t2g:3l. nível elementar de
escolaridade; 8 (oito) cargos de Agente de Educação Integral
II, de lg grau de escolaridade; 6 (seis) cargos de
Assistente de Educação Integral III. de 2o grau de
escolaridade, e 2 (dois) cargos de Analista de Educação
Integral IV, de nível superior de escolaridade.
Art. 15 - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de R$54.941,31 (cinqüenta e quatro mil, novecentos
e quarenta e um reais e trinta e um centavos), observado o
disposto no artigo 43 da Lei ng 4.320 (federal), de 17 de
março de 1964.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário.

OFICIOS
Do Sr. Aryê Agron, Ministro Conselheiro Encarregado de
Negócios da Embaixada de Israel, agradecendo a solidariedade
manifestada pelo Deputado Glycon Terra Pinto ao povo judeu,
em face dos recentes atentados contra judeus.
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Administração em exercício (3), em atenção aos pedidos de
diligência da Comissão de Justiça referentes aos Projetos de
Lei ngs 1.973, 2.000 e 2.022/94, que tratam,
respectivamente, da doação de imóvel ao Município de Piedade
do Rio Grande, da reversão de imóvel ao Município de Dores
de Campos e da permuta de imóvel com a Companhia Siderúrgica
Pains, informando ter recomendado a adoção das providências
cabíveis. (- A Comissão de Constituição e Justiça.)
Do Sr. Ademir Vicente da Silveira, Presidente da Cãmara

Municipal de Uberaba, encaminhando cópia do Requerimento n
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2.328, do Vereador Lauro Guimarães. referente ás demissões
praticadas pelo CREDIREAL. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Do Sr. Cirlaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional
da CODEVASF, encaminhando, conforme determinação do art.
116, f 2. da Lei ng 8.666, cópia do Termo Aditivo ng
1.93.94.0083/01, firmado com a Escola Superior de
Agricultura de Lavras - ESAL. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do Regimento Interno.)
Do Sr. Antônio Saraiva Rios, Diretor do Foro de Betim,

encaminhando, conforme determinação legal, cópia autenticada
da ata da audiência solene de instalação das novas varas da
Comarca de Betim.

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

proposições:
PROJETO DE LEI Ng 2.170/94

Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual de
Incentivo aos Produtos Rurais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o

Programa Estadual de Incentivo aos Produtos Rurais.
Art. 2 - Compete ao Po-- Ixecutivo gerir, administrar,
criar incentivos, fiscalizar e zelar pela qualidade dos
produtos agricolas em todo o Estado de Minas Gerais.
Art. 3g - Compete á Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento incentivar a comercialização e o
desenvolvimento técnico do projeto, bem como ás demais
secretarias de Estado e órgãos das administrações direta e
indireta desenvolver e gerir recursos, no âmbito de suas
competências, assim como incentivar a produção, a
comercialização dos produtos e a melhoria da sua qualidade.
Art. 4g - O Poder Executivo desenvolverá acordos com órgãos
da União e dos municipios visando ao desenvolvimento do
programa.
Art. 5Q - Cabe ao Poder Executivo a criação da Coordenação
do Programa Estadual de Incentivo aos Produtos Rurais no
Estado de Minas Gerais, com representantes das secretarias
ligadas ao programa e com as entidades privadas.
Art. 6g - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar

a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: Os pequenos e os médios produtores rurais não
podem ficar á mercê de sua própria sorte, sem ajuda dos
poderes públicos. A produção rural deve ser mantida em
niveis de alta produtividade, para se alcançarem preços
menores. Cabe ao Executivo promover a produção rural de
grãos, hortigranjeiros e frutas em nosso Estado, para evitar
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a importação, diminuir os preços e colocar os produtos ao
alcance dos consumidores de baixo poder aquisitivo.
Isso posto, solicito dos nobres pares a aprovação deste

projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.171/94
Cria a área de proteção ambiental da bacia hidrográfica do

Piracicaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Ficam declaradas áreas de proteção ambiental, com
base no disposto na Lei ng 6.902 (federal), de 21 de abril
de 1981, as lagoas marginais localizadas nas duas margens do
rio Doce, ao longo de todo o seu curso, no território do
Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Para o efeito do disposto neste artigo,
consideram-se lagoas marginais as depressões geomorfolãgicas
ribeirinhas, suscetíveis de contínuas ou periódicas
inundações, condicionadas aos fluxos e refluxos das águas
superficiais e subterrãneas ligadas ao regime hidrológico do
rio Piracicaba.
Art. 2o - O disposto no artigo anterior tem por objetivos:
1 - perpetuar a proteção do ecossistema ribeirinho, de

vital importância para a manutenção do regime hidrológico do
rio Piracicaba;
II - promover condições para a proteção da avifauna, da
mastofauna, da herpetofauna, da anurofauna e da fauna
ribeirinha em geral;
III - impedir ações de drenagem, de aterros, de

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

ecológico, da pesca amadoristica, do lazer e da recreação;
V - resguardar um património natural com características de
elevado valor paisagistico e estimular a melhoria da
qualidade ambiental das áreas circunvizinhas.
Art. 3g - Ficam proibidos 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 importem ameaças

ao equilíbrio ecológico ou que atentem contra os objetivos
referidos no art. 2g desta lei;
III - a instalação de unidades industriais, de
terraplenagem, de aterros e demais obras de construção
civil;
VI - resguardar um património natural com características
de elevado valor paisagístico e estimular a melhoria da
qualidade ambiental das áreas circunvizinhas.
Art. 4g - O Poder Executivo, por intermédio do órgão
estadual competente, providenciará, no prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, a identificação e o mapeamento
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das lagoas marginais existentes, com base em
fotointerpretação e em trabalho de campo.
Art. Sg - Compete à Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Meio Ambiente definir com o Conselho Estadual
de Política Ambiental - COPAM -, as condições de manejo e de
fiscalização do rio, tendo em vista o disposto no art. 2g
desta lei.
Art. 6g - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Geraldo da Costa Pereira
- 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 No 2.172194
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de

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

dos Moradores de Serra da Saudade, com sede no Município de
Serra da Saudade.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: Segundo atestado do Sr. Saladim Helvécio
Andrade Neves, Juiz de Direito da Comarca de Dores do
Indaiá, a Associação dos Moradores de Serra da Saudade é uma
entidade filantrópica sem fins lucrativos, com sede e foro
em Serra da Saudade, que tem por objetivo a assistência às
pessoas carentes da comunidade. Fundada em 1988, a entidade
desenvolve todas as atividades beneficentes permitidas em
lei.
Por evidenciar o caráter de utilidade pública de que se
reveste a entidade, esperamos dos nobres pares a aprovação
deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto 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 2.173194
Declara de utilidade pública a Comunidade Kolping de

Albertos, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade

Kolping de Albertos, com sede no Município de Formiga.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1994.
Roberto Carvalho
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Justificação: A Comunidade Kolping de Albertos, conforme
disposições estatutárias, é uma instituição filantrópica sem
fins lucrativos que trabalha na defesa da população de baixa
renda do Município de Formiga.
Pleiteando sua legitimação como de utilidade pública e nos
termos do que a lei requer, apresentamos o estatuto em vigor
na entidade, assim como o atestado de funcionamento e
idoneidade da atual diretoria.
Constatada a utilidade pública da entidade, esperamos a

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

PROJETO DE LEI No 2.174/94
Declara de utilidade pública a Comunidade Kolping de Padre

Trindade, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lc, - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade

Kolping de Padre Trindade, com sede no Município de Formiga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1994.
Roberto Carvalho
Justificação: A Comunidade Kolping de Padre Trindade,
conforme disposições estatutárias, é uma instituição
filantrópica, sem fins lucrativos, e atende a população de
baixa renda daquela comunidade, sem distinção de raça, cor,
credo, nacionalidade, convicção política, sexo ou condição
social.
Pleiteando sua legitimação como de utilidade pública, nos
termos Co que a lei requer, apresentamos o estatuto da
entidade, assim como os atestados de funcionamento e de
idoneidade da atual diretoria.
Constatada a utilidade pública da entidade, 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 2.175/94
Dá a denominação de Rodovia Orozimbo Cardoso de Carvalho à
rodovia de ligação do Distrito de Macaia, Município de Bom
Sucesso, a Ilaci.
A Assemolela Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lo - Passa a denominar-se Rodovia Crozimbo Cardoso de
Carvalho a rodovia de ligação do Distrito de Macala,
Município de Bom Sucesso, a Ijaci.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 23 de agosto de 1994.
Célio de Oliveira
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Justificação: Orozimbo Cardoso de Carvalho nasceu em Bom
Sucesso, em 1897. Lider político e comunitário, foi Vereador
e Secretário da Câmara Municipal de Bom Sucesso, quando
participou e foi responsável pelo planejamento e pela
execução da construção das estradas que ligam a cidade de
Bom Sucesso aos povoados de Machado e Macaia. Como
farmacêutico, contribuiu e ajudou a população mais carente
da cidade com a colaboração de sua mulher Isabel Alves de
Carvalho. Como político, liderou a Aliança Liberal em Bom
Sucesso e participou da Revolução de 1930.
Assim sendo, é mais do que justo prestar esta homenagem a
quem, durante toda a sua vida, trabalhou pelo progresso de
seu município e de toda a região.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, r, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 5.431/94, do Deputado Mauro Lobo, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
SEBRAE-MG pela inauguração da Escola Técnica de Formação
Gerencial SEBRAE-MG. (- A Comissão de Educação.
NQ 5.432/94, do Deputado Mauro Lobo, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que a
Secretaria da Saúde volte a distribuir, com regularidade e
em quantidade suficiente, o hormônio de crescimento aos
portadores de nanismo da Associação Crescente de Minas
Gerais. ( A Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 5.433/94, do Deputado Antônio Fuzatto, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
elaboração de projeto de lei prevendo a automática
incorporação do 'pó-de-giz' aos proventos da aposentadoria,
independentemente do período de aquisição. (- A Comissão de
Educação.

COMUNICAÇÕES
- São, também, encaminhadas á Mesa comunicações dos
Deputados Elmiro Nascimento, Maria Dlivia, José Militão,
Maria Elvira, Arnaldo Canarinho e Geraldo da Costa pereira.

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; no dia 2 de setembro,
o Grupo Ancrade Gutierrez comemorou o 46Q aniversário de sua
primeira empresa, a construtora. Certo será entender que não
apenas o referido Grupo, mas todo o Estado de Minas
encontrará motivo para considerar com atenção e respeito o
cinqüentenário desse conglomerado que honra e dignifica o
mundo empresarial mineiro.
Nos idos de 1948, os seus fundadores tiveram a lúcida
intenção de fazer uma empresa voltada para o
desenvolvimento. Hoje, a Construtora Andrade Gutierrez
lidera incontestavelmente o setor de construção pesada.
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Usinas hidrelétricas, metrôs, aeroportos, ferrovias,
desenvolvimento urbano - quanto maior for a exigência,
melhor será sua resposta, garantia de absoluta superação de
desafios técnicos no ramo da engenharia. Atualmente, o Grupo
conta com um corpo de 15 mil funcionários. Quanto ao
faturamento, índice irrefutável para averiguação de poder,
cifra igualmente impressionante; US$800.000.000,00 anuais.
Por isso, ocupo a tribuna para aplaudir a Construtora
Andrade Gutierrez por mais um aniversário, felicitando a
todos os seus Conselheiros e Diretores.
Esse é o reconhecimento do povo mineiro, essa é a maneira
de professar o sagrado e indestrutível sentimento de
minei r idade.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, quero
aproveitar esta oportunidade para tecer alguns comentários
sobre o desenvolvimento da pecuária no Norte de Minas.
Reveste-se da maior relevância a criação, no mês de julho,
em Montes Claros, da Fundação de Desenvolvimento Cientifico
e Tecnológico da Agropecuária do Semi-Ando Norte-Mineiro -
FUNDETEC. Criada para desenvolver ações de apoio aos
produtores, diagnosticar as deficiências do meio rural e
buscar soluções para os problemas detectados, a Fundação vem
a ser uma alternativa para a inversão do quadro de miséria
daquela região.
A consecução desses objetivos mostra-se plenamente viável,
pois a iniciativa de criação da FUNDETEC partiu dos próprios
representantes da classe rural, após amplo debate com
dirigentes de órgãos públicos e universidades ligados ao
setor. Assim, a Fundação, que funcionará, inicialmente, na
sede da Sociedade Rural de Montes Claros, terá um conselho
composto, entre outros, por técnicos das Universidades
Federais de Minas Gerais e de Viçosa, a E::cla Superior de
Agricultura de Lavras e da Universidade Estadual de Montes
Claros.
Outra iniciativa digna de louvor apresentada na ocasião da
instalação da FUNDETEC foi a instituição do Fundo de Defesa
Sanitária do Norte de Minas - FUNDESA -, cuja meta
principal é erradicar a febre aftosa, que incide no rebanho
bovino da região. 0 FIJNDESA, que será constituído por
recursos a serem arrecadados junto aos sindicatos rurais, ás
cooperativas de produtores, ãs agroindústrias e aos leilões
de gado, não pretende ser uma ação isolada dos pecuaristas,
nas somar-se aos esforços do Governo Estadual, notadamente
do Instituto Mineiro de Agropecuária, no combate à febre
aftosa, principal preocupação dos criadores norte-mineiros.
Com a implantação da FUNDETEC e do FUNDESA, o setor
agropecuário passa a contar com dois valiosos instrumentos
de apoio ao desenvolvimento cientifico e tecnológico
regional, tão necessários à erradicação da pobreza e á
integração do Norte de Minas à economia de mercado Ambas as
iniciativas são projetos desenvolvidos pelo setor privado
norte-mineiro, principalmente o relacionado às atividades no
campo, com as sociedades e os sindicatos rurais de várias
cidades do Norte de Mimas.
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Na impossibilidade de mencionar todas as pessoas que
tiveram essa Idéia pioneira, destaco alguns nomes que
brilhantemente vêm representando nossa região, como os
Presidentes da Sociedade Rural de Montes Claros, Rômulo
Augusto Labbate; dos Sindicatos Rurais de Montes Claros,
Alexandre Viana, de Janaúba, Odilon Eustáquio Carvalho, e de
Francisco Sã, João Dias de Oliveira: e o Diretor do Colégio
Agrícola de Montes Claros, Prof. Otaviano Pires. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, demais presentes à Assembléia Legislativa.
ocupo a tribuna, neste momento, para fazer alguns
comentários sobre o triste episódio, ocorrido na semana
passada, que envolveu o diplomata Rubens Ricupero.
Evidentemente, a transmissão da sua entrevista, captada em
"off" por alguns telespectadores, através de antenas
parabólicas, deixou a Nação um pouco perplexa diante de suas
declarações.
Mas, na semana passada mesmo, eu já havia comentado com
alguns jornalistas e Deputados aqui da Casa que o Sr.
Ricupero era uma pessoa extremamente complicada. Digo isso
com base em uma entrevista que ele concedeu à revista "Isto
E", publicada no dia 31 de agosto, na qual ele já mostra as
suas idéias. Idéias que, evidentemente, foram mais
claramente colocadas na conversa informal com o repórter.
Faço essa observação porque nessa entrevista temos todos os
elementos para afirmar que o ex-Ministro é um político de
direita, uma encarnação do Goebbels no Brasil. O Sr.
diplomata, então Ministro, afirma o seguinte: "Acredito que
hoje acabaram as utopias com o fim do socialismo real,
porque o socialismo era um belo sonhe, r,.?d?. mais. Marx
pensava em criar o homem novo. Era um pouco o que o
cristianismo pretendeu criar e não conseguiu. Então, o
socialismo tinha ambições imensas: criar uma sociedade nova,
uma economia nova, um homem não alienado. Hoje em dia, esse
sonho entrou em parafuso, e as pessoas estão mais nos
problemas terra-a-terra. O problema é ter uma economia que
gere empregos abundantes e bem remunerados. A solução da
questão social está bem ai'. Nessa passagem da entrevista,
portanto, o Sr. Ricupero se declara claramente,
radicalmente, em oposição à esquerda, principalmente ao
socialismo, que nós, do PSB, continuamos a afirmar que não
morreu. Morreu o socialismo burocrático, o socialismo
stalinista, autoritário. Mas o socialismo libertário,
baseado em Idéias como as de Rosa Luxemburgo, por exemplo,
continua vivo e ainda conta com vários defensores, inclusive
este Deputado.
Mas, continuando, o Sr. Ministro, ao ser perguntado se há
algum partido que está mais próximo dessas idéias, respondeu
o seguinte: 'Acho que ainda não emergiu um partido com esse
objetivo. O PSDB nesse sentido pode estar posicionado, no
caminho certo, mas ainda não chegou lá. Hoje se fala do
problema de identidade do PSDB, e eu, ás vezes, concordo. 0



l_5;fl
P506 é basicamente um partido centrista, e a posição de
centro tem desvantagens e vantagens. A desvantagem é essa de
que quem é do centro nunca tem uma identidade tão clara como
tem quem está na periferia, nos extremos. Ou você é branco
ou preto, ficar no centro é uma coisa em que as cores se
confundem. Não gosto da posição". Ora, se o então Ministro
não é de esquerda, critica a esquerda, diz que o socialismo
morreu, que as idéias de Marx estão ultrapassadas, como as
idéias do cristianismo, o que ele também fingia encarnar; se
o ex-Ministro não é de centro, é de onde? E do alto? E do
céu? Não. E de direita, de extrema direita. Na medida em que
afirma que não tem escrúpulos em manipular informações, em
divulgar as informações que lhe são favoráveis e esconder as
que lhe são opostas, pratica exatamente a mesma política
praticada por Goebbels, Hitler, pelo nazismo e pelo fascismo
italiano, que apostava na propaganda. Nós todos conhecemos a
célebre frase atribuída a Goebbels; "Uma mentira repetida
várias vezes transforma-se em uma verdade". Então, meus
amigos, na verdade, estupefatos estamos porque veio a
público e desmascarou-se definitivamente o fascismo que
estava detrás desses que apóiam a candidatura de Fernando
Henrique Cardoso, que apóiam o Plano Ricupero e que tentam
iludir o povo brasileiro com a simples mudança no nome da
moeda nacional. Mas, nessa entrevista da "Isto E", fica
clara a essência de extrema direita e sua simpatia por essa
posição, porque afirma a morte do socialismo e critica a
indefinição do centro. Não resta outra posição. E evidente
que alguns poderão dizer que ele, Um homem iluminado pelas
divindades, estaria acima do centro, da esquerda e da
direita. Mas, na prática, historicamente, sabemos que essas
posições que sempre tentaram se colocar acima das definições
humanas, na verdade, são posições fascistas, autoritárias.
Sempre que esse pretenso misticismo se mistura com a
política, nós terminamos em posições muito perigosas para
toda a humanidade. Essa é a demonstração que a história nos
dá. Todos os governantes, todos os ditadores que pretenderam
ser super-heróis, superpoliticos, na verdade caminharam e
terminaram no fascismo, na destruição do que há de mais
importante na vida humana, que é o compromisso com a
verdade. Não podemos admitir uma coisa dessas. Fica aqui,
Sr. Presidente, a nossa demonstração de que, na verdade, as
posições do Sr. Ricupero são exatamente aquelas que ele
demonstrou na sua entrevista ou na sua conversa com o
repórter. Ele veio dizer, depois, que se estranhava naquelas
posições, que ele não se reconhecia como autor daquelas
afirmações. Isso é risível, porque, aqui nesta entrevista,
para quem lê com atenção, para quem lê, como diz Nietsche,
"com olhos e dedos de filólogo", aqui já estava explícita e
demonstrada a sua posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas
presentes no Plenário, galerias, antes de ler a carta aberta
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do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Cultura de Minas
Gerais em homenagem - infelizmente invertida, porque não há
nada para ser homenageado - aos 40 anos da Biblioteca
Pública Estadual, e aproveitando o que disse o nosso colega
e filósofo Raul Messias, infelizmente nós saimos daquele que
confessou, para aquele que quer repetir o triste Collor. Não
vou repetir as palavras do novo Ministro, porque, senão, a
Presidência solicitará que elas não constem nos anais, por
serem impróprias. A personalidade do Ministro já foi
revelada na sua primeira entrevista: um falou que com um
tiro acabaria com a inflação; outro pronunciou palavras
impróprias que revelam não só a sua personalidade como o
grau de autoritarismo com que quer encaminhar a questão.
Parece desespero, não é Deputado Adelmo Carneiro Leão?
Gostariamos também de, mais uma vez, dizer que o Governador
Hélio Garcia continua, sistematicamente, fazendo com que o
funcionalismo público padeça de um grande infortúnio. Até
hoje, sequer as tabelas salariais foram divulgadas. Mais uma
vez apelamos ao Sr. Governador para que ele defina as
tabelas e se reúna com as entidades com a participação dos
Deputados ou pelo menos que se reúna com as entidades do
funcionalismo.
Vou ler a carta aberta do Sindicato dos Trabalhadores
Públicos da Cultura de Minas Gerais. (- Lê:)

'Carta Abertas
Quarenta Anos da Biblioteca Pública Estadual

Grandeza e Miséria de uma Instituição
Neste mês de setembro de 1994. a Biblioteca Pública
Estadual Luiz de Sessa - situada na Praça da Liberdade -
completa 40 anos. Esta Casa ã uma das maiores reservas
bibliográficas de Minas Gerais. Abriga um acervo de 280.000
exemplares, á disposição de 2.500 usuários que a visitam
diariamente.
Essa data, entretanto, marca uma das fases mais criticas da
Casa. O seu quadro de 75 bibliotecários acha-se reduzido a
35, com tendência a diminuir. Conseqüentemente esses
servidores estão sujeitos a uma carga insuportável de
trabalho, que os expõe ao stress e a doenças profissionais
crônicas, como tendinite (deformação das mãos) e alergias, o
que compromete o atendimento público. O salário de apenas
130 reais para bibliotecários com 25 anos de carreira é
outro as pecto negativo na vida da instituição.
No plano das instalações fisicas, o cenário não é

diferente. No ano de 1993, por causa de uma reforma mal
programada e mal administrada, o interior do prédio sofreu
uma série de inundações. Até hoje as instalações não
oferecem condições razoáveis de segurança no trabalho, nem
proteção adequada ao seu rico acervo, nem o devido conforto
aos usuários.
Dessa forma, entre o que a Biblioteca é agora e como

deveria ser existe um abismo profundo. As ações do Governo,
através da pasta da Secretaria de Cultura, estão muito longe
dos anseios dos trabalhadores da Casa e das necessidades do
público.



;fl
O SIND-CIJLTURA/MG parabeniza os servidores da Biblioteca
Pública que têm se superado para mantê-la em funcionamento.
Parabeniza também o numeroso público que honra e dá vida à
instituição com suas visitas diárias.
O SIND-CIJLTURA/MG julga oportuno alertar as autoridades
públicas - Governo Hélio Garcia e sua Secretária de Cultura,
Maria Celina Pinto Albano - para assumirem suas
responsabilidades Mesmo em final de gestão, ainda há tempo
para encaminharem soluções concretas que atendam às
inadiáveis necessidades da instituição:
- condições físicas de funcionamento;
- valorização de seus profissionais;
- recomposição de seu quadro funcional.»
Infelizmente é o que o Sindicato tem a dizer sobre os 40

anos da Biblioteca Pública Estadual
• - Publicado de acordo com o texto original.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Elmiro Nascimento - falecimento de Durval Caetano Ferreira.
em Patos de Minas; Maria Olívia - falecimento de Maria
Bernardes de Oliveira, em Lagoa da Prata; José Militão -
falecimento de tolanda Oliveira, em Três Pontas; Maria
Elvira - falecimento de Nair Araújo Brochado, nesta
Capital: Arnaldo Canarinho - falecimento de Iracema Cândida
de Lacerda, em Conceição do Pará: e Geraldo da Costa
Pereira - falecimento de Ari de Oliveira Rocha. em
Divinópolis (Ciente. Oficie-se).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ns
2.016/94, do Tribunal de Justiça: 1.605/93. da Comissão de
Defesa do Consumidor; 1.437/93, do DeputadoSebastião
Helvécio, e 1.526/93, do Deputado Jaime Martins (A sanção-).

Questão de Ordem
O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, pedi a
palavra dada a importância do requerimento, em função do
projeto em pauta. (- Lê requerimento em que solicita seja
retirado de pauta o Projeto de Lei no 2.161/94, tendo em
vista que o objetivo do projeto já é contemplado por
legislação especifica, estabelecida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, e que tal procedimento é previsto no art.
860 do Decreto no 32.535, de 1991, e no art. 164 do Decreto
ng 23.780, de 1984, que aprova a Consolidação da Legislação
Tributária do Estado de Minas Gerais, e nos arts 210 e 211
da Lei nQ 6.763.)
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Dada a sapiência desta Presidência, temos a certeza de que
o requerimento será aprovado, principalmente com um Plenário
instruido como o nosso.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado

Roberto Carvalho que o prazo regimental para apresentação de
requerimentos já se encontra esgotado, razão pela qual
solicita a S. Exa. que apresente o requerimento na próxima
reunião.
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei 1.545/93, que

autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Jaci. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder ã verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 12 Deputados; votaram

contra 3 Deputados. Portanto, não há' quorum" para votação,
ficando ela sem efeito. Esta Presidência vai determinar ao
Deputado Roberto Carvalho que proceda à chamada dos
Deputados para recomposição do "quorum".
O Sr. Secretario - (- Fa -hrrij1a.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 16 Deputados.
Portanto, não há número para continuação dos nossos
trabalhos.

 ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta Presidência encerra a presente
reunião e convoca os Deputados para a extraordinária de logo
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação e para
a ordinária do dia 8, ás 14 horas, com a seguinte ordem do
dia:(Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 
Sé 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Maria José Haueisen, Màrclo Miranda e
Tarcisio Henriques (substituindo este ao Deputado Geraldo
Rezende, por indicação da Liderança do BRD), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Antônio Pinheiro. A Presidente informa que a reunião tem por
finalidade discutir o cancelamento do concurso público para
preenchimento de cargos na Prefeitura Municipal de Timóteo.
A Presidência registra a presença dos Srs. Roberto Raiva,
Vereador; Marcos Heleno Garcia Dias, Diretor do SINO-UTE;
Arnoide Moreira Félix, advogado do Sindicato dos Servidores
Públicos do Município de Timóteo, e Heyder Campos.
Presidente do SINSEP, todos do Município de Timóteo. A
Presidência solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
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é subscrita pelos parlamentares presentes. A seguir, a
Deputada Maria José Haueisen lê ofício enviado pela
Secretária Municipal de Educação de Timáteo, Sra: Neide
Borges Martins, no qual comunica a impossibilidade de sua
vinda á reunião. A Presidente passa a palavra ao Deputado
Ivo José, autor do requerimento que motivou o convite. D
Deputado esclarece que o motivo da promoção do debate foi a
grande envergadura do problema social por que está passando
o Município de Timóteo. Ocorre amplo debate entre os
convidados e os parlamentares presentes, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
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, 31 de agosto de 1994.
Maria José Haueisen, Presidente Márcio Miranda - Wilson
Pires - Antônio Pinheiro.
ATA DA 46 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÔES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia quinze de junho de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Rezende, Célio de Oliveira, Bernardo
Rubinger (substituindo este ao Deputado Antônio Pinheiro,
por indicação da Liderança do BRO), e Adelmo Carneiro Leão
(substituindo o Deputado Ivo José, por indicação da
Liderança do PT), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Célio de Oliveira, João Marques, José Renato.
Bernardo Rubinger (substituindo este ao Deputado Baldonedo
Napoleão, por indicação da Liderança do BRD), e Adelmo
Carneiro Leão (substituindo o Deputado Marcos Helênio, por
indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Cêlio de Oliveira,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a reunião tem por
finalidade a apreciação, pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, do Parecer para o lg Turno do
Projeto de Resolução ng 2.067/94, de autoria da mesma
Comissão, 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. Encerrada
essa fase, na 3a fase da Ordem do Dia, a Presidência reabre
a discussão do parecer do relator, Deputado Roberto Amaral
o qual concluiu pela aprovação do Projeto de Resolução n
2.067/94, com pedido de vista deferido ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Encerrada a discussão, a matéria é colocada
em votação, sendo aprovada a proposição, com declaração de
voto contrário do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos-
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Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - José Renato - Márcio Miranda -

Geraldo Rezende - Marcos Helênio - Emano Batista.
ATA DA 47a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de agosto
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende,
Ermano Batista, Baldonedo Napoleão e Ajalmar Silva
(substituindo estes dois últimos aos Deputados Antônio
Pinheiro e Célio de Oliveira, respectivamente, por indicação
da Liderança do BRD), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Baldonedo Napoleão, Marcos Helênio, Ermano Batista
e Geraldo Rezende (substituindo estes dois últimos aos
Deputados Célio de Oliveira e José Renato, respectivamente,
por indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental e estando presentes, ainda, os Deputados Romeu
Queiroz, Agostinho Patrus e José Militão, o Presidente da
Comissão de Constituição e Justiça, Deputado Antônio Júlio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ermano
Batista que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece que a reunião tem a finalidade de se
apreciarem, no lg turno, pareceres dos relatores sobre o
Projeto de Lei ng 2.161/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a quitação de crédito tributário nos casos que
especifica e dá outras providências. Em seguida, redistribui
a matéria ao Deputado Baldonedo Napoleão, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Encerrada a lQ parte dos trabalhos, passa-se a discussão e
votação de parecer sobre proposição sujeita á apreciação do
Plenário da Assembléia. A Presidência passa a palavra ao
Deputado Geraldo Rezende, que emite parecer, mediante o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do projeto com as Emendas nos 1 e 2. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado pelos membros da
Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra, o
Deputado Baldonedo Napoleão, relator da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, solicita seja
distribuído avulso de seu parecer sobre a matéria em
questão. O Presidente determina á assessoria que proceda à
distribuição dos avulsos, em atendimento à solicitação do
relator. Por ter sido cumprida a finalidade da reunião e por
estar o projeto tramitando em regime de urgência, a
Presidência Informa que o parecer do Deputado Baldonedo
Napoleão será apreciado na reunião a realizar-se ás 20 horas
do mesmo dia, conforme o edital de convocação, agradece o
comparecimento dos parlamentares, determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Ermano Batista, Presidente - Marcos Helênio - Geraldo

Rezende - Márcio Miranda - Cléuber Carneiro.
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ATA DA 48a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As vinte horas do dia trinta de agosto de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende, Ermano Batista
e Baldonedo Napoleão (substituindo este ao Deputado Antônio
Pinheiro, por indicação da Liderança do BRD), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Baldonedo Napoleão,
Marcos Helênio, Márcio Miranda (substituindo este ao
Deputado João Marques, por indicação da Liderança do PP),
Geraldo Rezende e Clêuber Carneiro (substituindo 05
Deputados José Renato e Jaime Martins, respectivamente, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental e na ausência do Presidente, assume a direção dos
trabalhos o Deputado Ermano Batista, que declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião tem por finalidade apreciar, no 1Q
turno, o parecer do relator, pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado Baldonedo Napoleão,
sobre o Projeto de Lei ng 2.161/94, do Governador do Estado,
que dispõe sobre a quitação de crédito tributário nos casos
que especifica e dá outras providências. Encerrada a ia
parte dos trabalhos, na 2a fase da Ordem do Dia, o Deputado
Baldonedo Napoleão emite seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 2.161/94, no lQ
turno, com as Emendas ngs 1 a 7. Durante a discussão, em
virtude de alterações no parecer distribuído em avulso, o
Deputado Marcos Helênio solicita vista da matéria, deferida
pela Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, e convoca
os membros das Comissões para a próxima reunião conjunta, a
ser realizada no dia 31/8/94, às 91h30min, na Sala das
Comissões, com a finalidade de se apreciar, no lQ turno, o
parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária sobre o Projeto de Lei ng 2.161/94, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Baldonedo Napoleão - Geraldo

Rezende - Ajalmar Silva - Romeu Queiroz.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.352
As vinte horas e quinze minutos do dia trinta de agosto de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Baldonedo Napoleão
(substituindo este ao Deputado Péricles Ferreira, por
indicação da Liderança do PSDB) e Márcio Miranda
(substituindo ao Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação
da Liderança do PP), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente 'ad hoc", Deputado
Geraldo Rezende, declara abertos os trabalhos e informa que
a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
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Presidente e designar o relator. A seguir, o Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Márcio Miranda para atuar
como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que
foram eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
os Deputados Geraldo Rezende e Péricles Ferreira. O Deputado
Geraldo Rezende agradece a escolha de seu nome e designa
como relator da matéria em pauta o Deputado Márcio Miranda.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994
Geraldo Rezende, Presidente - Francisco Ramalho - Célio de

Oliveira.
ATA DA 120a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia trinta e um de agosto
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Márcio Miranda
(substituindo este ao Deputado João Marques, por indicação
da Liderança do PP), Âilton Vilela e António Júlio
(substituindo estes dois últimos aos Deputados Célio de
Oliveira e José Renato, respectivamente, por indicação da
Liderança do BRD). membros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente, o Deputado António Júlio assume a
direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apreciar, no 2g turno, as matérias da pauta e distribui os
Projetos de Resolução ngs 2.074/94 e 2.141/94, de autoria da
Comissão de Agropecuária e Politica Rural, aos Deputados
Márcio Miranda e Ailton Vilela, respectivamente.
Prosseguindo, redistribui os Projetos de Lei ngs 783/92, do
Deputado Simão Pedro Toledo, ao Deputado Márcio Miranda;
1.583/93. do Deputado Arnaldo Canarinho, ao Deputado Antõnio
Júlio, ambos no 2g turno, e 1.950/94, do Deputado João
Batista, ao Deputado Ailton Vilela, no lg turno. Logo após,
a Presidência retira da pauta o Projeto de Lei nQ 2.161/94.
Encerrada a 1 parte dos trabalhos, passa-se á 2a fase da
Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Márcio Miranda emite
pareceres, no 20 turno, mediante os quais conclui pela
aprovação do Projeto de Lei no 783/92 na forma proposta e
do Projeto de Resolução no 2.074/94 na forma do vencido no
lg turno. Colocados em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Os Deputados Baldonedo
Napoleão e Antônio Júlio emitem pareceres, no 2g turno,
mediante os quais concluem pela aprovação dos Projetos de
Lei ngs 1.097/92, e 1.583/93, respectivamente, na forma do
vencido no lg turno. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são os pareceres aprovados. O Deputado
Ailton Vilela emite pareceres mediante os quais conclui pela
aprovação do Projeto de Resolução no 2.141/94, no 20 turno,
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na forma proposta, e do Projeto de Lei ng 1950194, no lg
turno, com as Emendas ngs 1 a 3. Colocados 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, determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - Antônio Júlio - Saldonedo
Napoleão - Ailton Vilela - Francisco Ramalho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 12.352

Comissão Especial
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição de lei em
epígrafe dispõe sobre a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - e dá outras providências.
Aprovada pelaAssembléia Legislativa, foi a proposição
encaminhada à sanção do Governador do Estado, que,
fundamentado no art. 90. VIII, c/c o art. 70, II, da
Constituição do Estado, houve por bem opor-lhe veto parcial,
incidente sobre o inciso Iii do art. 40.
Devolvida a matéria a esta Casa, por meio da Mensagem ng
498/94, cabe-nos emitir parecer sobre o veto
supramencionado, na forma regimental

Fundamentação
Resultante de emenda parlamentar, o inciso vetado introduz,
na composição do património da FAPEMIG, bens de herança
jacentes declarados vacantes.
Entendeu o Chefe do Poder Executivo que, conquanto louvável
em seu objetivo, tecnicamente a norma não é recomendável,
por lhe faltarem elementos que delimitem os critérios para a
transferência desses bens, além de caracterizar concessão de
privilégio à FAPEMIG, em prejuízo de outros órgãos
prestadores de serviços essenciais á população e igualmente
dependentes de recursos públicos.
Consideramos procedentes as razões apresentadas pelo
Governador para justificar seu veto, embora ressaltemos a
importância e a necessidade de dotar o órgão destinado ao
fomento do desenvolvimento científico e tecnológico, fator
indispensável para a melhoria das condições materiais de
vida da população.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial

do Governador à Proposição de Lei ng 12.352, incidente sobre
o inciso III de seu art. 4g.
Sala das Comissões. 6 de setembro de 1994.
Geraldo Rezende, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Célio de Oliveira.

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
No 12.337
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Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90. VIII, c/c O art. 70, II, da Constituição
do Estado, opôs veto total á Proposição de Lei nQ 12.337,
que dispõe sobre o programa de alimentação escolar da rede
pública estadual.
Por meio da Mensagem nQ 494/94. encaminhou S. Exa. à
apreciação desta Casa as razões do veto, incidente sobre a
totalidade da proposição.
Na forma do disposto no art. 234, c/c O art. 112. 1, "b',

do Regimento Interno, foi o veto distribuído a esta Comissão
Especial para receber parecer.

Fundamentação
A Proposição de Lei nQ 12.337 estabelece que o Estado
manterá programas de alimentação escolar para os alunos
matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede pública
estadual, estendendo esse beneficio até mesmo ao período das
férias escolares.
A inovação pretendida por essa proposição de lei, qual
seja, a extensão do programa de alimentação escolar também
ao período de férias escolares, vem a corrigir uma grave
distorção apresentada pelos programas anteriormente
executados no Estado. O fato é que a fome não tira férias.
Em estágio absoluto de miséria, a população de baixa renda,
principalmente a criança em idade escolar, necessita do
auxilio e da contribuição de todos os segmentos organizados
da sociedade. Em vista disso, é inteiramente significativa e
fundamental a medida proposta pela proposição de lei ora
estudada. E mais uma alternativa que vai ao encontro da
grande caminhada pela erradicação da fone e da miséria,
capitaneada com êxito e dedicação pelo 'o.i1-1cgo Herbert de
Souza, o Setinho.
Por ser a saúde direito de todos e dever do Estado (art.
196 da Constituição Federal) e por acreditarmos que a
eficácia das medidas determinadas pela proposição alvo do
veto sob comento contribuirá para a melhoria da saúde desse
segmento carente da população, somos levados a nos
posicionar contrariamente ás razões apresentadas para vetá-
la.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto oposto á

Proposição de Lei nQ 12.337.
Sala das Comissões. 6 de setembro de 1994
Geraldo Rezende, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Célio de Oliveira. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.437/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.437/93, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Mercês, foi aprovado no 2Q turno, na
forma do vencido no lo turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.437/93
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de

Mercês.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Mercês o imóvel constituído por um
terreno de 10.000m2 (dez mil metros quadrados), situado
nesse município, na Rua Governador Juscelino, registrado sob
o ng 7.070, a fls. 113 do livro 31 do Cartório de Registro
de Imóveis de Mercês, com escritura de reversão lavrada, em
27 de setembro de 1993, ás fls. 140 e 141 do livro 716N do
Cartório do 3Q Oficio de Notas da Comarca de Belo Horizonte
e descrito com os seguintes limites e confrontações: pela
frente, numa extensão de 99,70m (noventa e nove metros e
setenta centímetros), Rua Governador Juscelino: pela
direita, numa extensão de 106,00m (cento e seis metros),
imóvel de propriedade de José Marques; pela esquerda, numa
extensão de 106,00m (cento e seis metros), imóvel de
propriedade de Geraldo Silveira; e, pelos fundos, numa
extensão de 99,70m (noventa e nove metros e setenta
centímetros), imóvel de propriedade de Geraldo Silveira.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

a sediar a administração municipal
Art. 2o - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Cóssimo Freitas, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.526/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.526/93, de autoria do Deputado Jaime
Martins, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Estrela do Indaiá, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lo, 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 1.526/93
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Estrela do Indaiá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
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Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Estrela do Indaiá o imóvel constituído por um
terreno de 2.573m2 (dois mil quinhentos e setenta e três
metros quadrados), situado naquele município, na Praça da
Independência, e registrado sob o ng 15.912, a fls. 248 do
livro 3-EE do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Dores do Indaiá. com os seguintes limites e confrontações:
pela frente, numa extensão de 62m (sessenta e dois metros),
Rua Afonso Pena; pela direita, numa extensão de 41m
(quarenta e um metros), Rua Epitácio Pessoa; pela esquerda,
numa extensão de 42m (quarenta e dois metros). Rua Oswaldo
Cruz: e, pelos fundos, numa extensão de 42m (quarenta e dois
metros), Rua Feliciano Cardoso.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

á construção de uma quadra poliesportiva.
Art. 2g - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de 5 (cinco) anos,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Cóssimo Freitas, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.605193

Comissão de Redação
De autoria da Comissão de Defesa do Consumidor, o Projeto

de Lei no 1.605/93, que dá nova redação ao art. 11 da Lei ng
977, de 17/9/27, e dá outras providências, foi aprovado no
2Q turno, com as Emendas ngs 2 a 6.
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 1.605193
Dá nova redação ao art. 11 da Lei nQ 977, de 17 de setembro

de 1927, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 11 da Lei ng 977, de 17 de setembro de
1927, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 11 - A diretoria da Caixa Beneficente da Guarda Civil

e da Inspetoria de Veículos de Belo Horizonte, com mandato
de 3 (três) anos, será composta dos seguintes membros,
eleitos dentre os contribuintes de que trata o art. 13 do
Decreto ng 7.833, de 21 de agosto de 1964:

- Presidente;
II - Vice-Presidente;
III - Diretor Administrativo;
rv - Diretor Financeiro;
V - Diretor-Secretário.".
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Art. 2g - Os ocupantes dos cargos da diretoria de Que trata
o art. 11 da Lei nQ 977, de 17 de setembro de 1927, com a
redação dada por esta lei, serão eleitos em assembléia geral
especialmente convocada para esse fim pelo Secretário de
Estado da Segurança Pública, com qualquer número de
participantes, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias
contados da data de publicação desta lei.

1 Q - O não-atendimento ao disposto no "caput° deste
artigo Importará em nova convocação formalizada, que conterá
a assinatura de, pelo menos. 1/20 (um vinte avos) dos
contribuintes obrigatórios.
f 2Q - Fica assegurado o direito de votar e de ser votado

aos ex-pensionistas e aos servidores civis que
voluntariamente recolheram contribuições de natureza
previdenciária aos cofres da entidade, por período superior
a 1 (um) ano.

- A diretoria eleita será empossada no prazo de 30
(trinta) dias contados da data de sua eleição e terá o prazo
de 90 (noventa) dias contados da data de sua posse para a
elaboração dos novos estatutos. que passarão a reger a
entidade, após aprovação em assembléia geral-
Art. 3Q - O Secretário de Estado da Segurança Pública
baixará normas complementares ao processo eleitoral de que
trata o art. 2g desta lei.
Art. 4g - Fica sob a responsabilidade da Secretaria de
Estado da Fazenda o pagamento das pensões de que trata o
art. 74 da Lei ng 11.406, de 28 de janeiro de 1994.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Cóssimo Freitas, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 2.016/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 2.016/94, de autoria do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, que altera os planos de
carreira dos servidores do Poder Judiciário e dá outras
providências, foi aprovado no 2g turno, com a Emenda ng 1 ao
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 Ng 2.016/94
Altera os planos de carreira dos servidores do Poder
Judiciário e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os Quadros Específicos de Provimento Efetivo do
Pessoal das Secretarias dos Tribunais de Justiça, de Alçada
e de Justiça Militar e o Quadro de Servidores da Justiça de
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Primeira Instância são os constantes nos Anexos 1 a IV desta
lei, com a composição numérica neles indicada.

f l - O Anexo V contém a correlação entre os cargos da
sistemática anterior e os resultantes desta lei.
ç 2g - Fica mantido, no cargo correlato constante no Anexo

V. o atual padrão de posicionamento do servidor na carreira,
observado, no que couber, o previsto no art. 4g da Lei no
10.856, de 5 de agosto de 1992.

3g - O Anexo VI contém a correspondência entre os padrões
de vencimentos dos inativos.
Art. 2 - Serão providos por concurso público de provas ou
de provas e títulos os cargos das classes iniciais de
carreira de Agente Judiciário A, de Oficial Judiciário A e
de Técnico Judiciário A, integrantes dos Anexos 1 a IV desta
lei.

lg - Os cargos das classes de Agente Judiciário B, de
Oficial Judiciário 8 e de Técnico Judiciário B, constantes
nos Anexos 1 a IV, serão preenchidos mediante promoção
vertical.

2 - Os cargos das classes iniciais integrantes do Anexo
VIII correspondentes ás classes referidas no parágrafo
anterior serão extintos quando ocorrer a promoção vertical
de seus ocupantes.

 

- Após a extinção, oargos integrantes do Anexo
VIII, a promoção vertical cependerá da ocorrência de vaga.
Art. 3Q - O ingresso dos atuais concursados nos cargos

mencionados no art. 14 da Lei nQ 10.593, de 7 de janeiro de
1992, dar-se-á na classe de Técnico de Apoio Judicial, nos
padrões 801, EOI, Foi e Gol, definidos no Anexo IV desta
lei, nas comarcas de entrância inicial, intermediária, final
e especial, respectivamente.
Art. 4g - Os arts. 2g e 7Q da Lei no 10.593, de 7 de

janeiro de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2g - Carreira é o conjunto de classes, iniciais e

subseqüentes, da mesma identidade funcional, integradas
pelos respectivos cargos, dispostos hierarquicamente
Parágrafo único - Classe é o agrupamento de cargos efetivos

de igual denominação e com atribuições de natureza
correlata.

desenvolvimento do servidor efetivo na carreira
far-se-á por progressão, promoção horizontal e promoção
vertical, cumpridas as exigências legais e aquelas
estabelecidas em resoluções dos tribunais.
8 lg - Progressão é a passagem do servidor ao padrão

seguinte do mesmo cargo a cada intersticio de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias -
§ 2 - Promoção horizontal é a obtenção, pelo servidor, de
2 (dois) padrões de vencimento a cada interstício de 2
(dois) anos no cargo da classe inicial e de 3 (três) anos no
cargo da classe subseqüente na carreira.

3g - Promoção vertical é a passagem do servidor
posicionado no nível IV dos cargos das classes de Agente
Judiciário A. de Oficial Judiciário A ou de Técnico
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Judiciário A ao padrão inicial do cargo da classe
subseqüente na carreira, observada a escolaridade exigida.
$ 4Q - Os cargos da classe de Técnico Judiciário a são
privativos de graduados em nível superior de escolaridade
que tenham concluído cursos de pós-graduação indicados em
resolução.

Sg - Os cargos da classe de Oficial Judiciário a são
privativos de graduados em nível superior de escolaridade,
nas áreas especificas.

- Para a primeira promoção vertical, prevista no §
3g, poderão concorrer os servidores estáveis ocupantes de
cargos de provimento efetivo, dispensando-se a exigência de
posicionamento no último nível de cada grau de escolaridade
nas comarcas onde não houver servidor nessa condição.!!.
Art. 5g - Fica dispensado do requisito mencionado no
parágrafo único do art. 16 da Lei ng 10.593, de 7 de janeiro
de 1992, e exigido para as transformações previstas no art.
15 desta lei o servidor graduado em nível superior de
escolaridade pertencente aos quadrosdos Tribunais de
Justiça, de Alçada e de Justiça Militar à data da publicação
daquela lei.
Art. 6g - São carreiras da Primeira Instãncia:
1 - a de Apoio Judicial, integrada pelas classes de Oficial

de Apoio Judicial A e 8 e de Técnico de Apoio Judicial 1,
II, III e IV;
II - a de Apoio Administrativo e Judicial de Nível Superior

de Escolaridade, integrada pelas classes de Técnico
Judiciário A e 6;
III - a de Apoio Administrativo e Judicial de Nivel Médio e

Superior de Escolaridade, integrada pelas classes de Oficial
Judiciário A e 6;
IV - a de Serviços Gerais, integrada pelas classes de

Agente Judiciário A e 6.
Art. 7g - O ingresso na carreira de Apoio Judicial dar-se-á
na classe de Oficial de Apoio Judicial A, mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos.
Art. 8Q - A promoção vertical na carreira de Apoio Judicial
dar-se-á após aferição de capacidade, nos termos de
regulamento e nos seguintes casos:

- de servidor posicionado no último nível do cargo de
Oficial de Apoio Judicial A para o padrão inicial de Oficial
de Apoio Judicial 6;
II - de servidor posicionado no nível II do cargo de

Oficial de Apoio Judicial 6 para o padrão inicial de Técnico
de Apoio Judicial, após constatada a inexistência de
concursados para nomeação nos termos da legislação em vigor.
Art. 9 - A promoção horizontal na classe de Técnico de

Apoio Judicial dar-se-á a cada interstício de 3 (três) anos.
Art. 10 - Durante o afastamento do titular, o cargo de
Técnico de Apoio Judicial será exercido, em substituição.
pelo Oficial de Apoio Judicial de mais elevado padrão de
vencimento na Secretaria de Juízo.
§ 1Q - O substituto fará jus, durante a substituição, ao
pagamento da diferença entre o padrão de vencimento em que
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estiver posicionado e o padrão inicial do cargo de Técnico
de Apoio Judicial.

- Quando o padrão de vencimento do substituto for
igual ou superior ao do titular, a diferença a ser paga será
calculada tomando-se por base o padrão de vencimento
imediatamente superior.
Art . 11 - Aplica-se à carreira de Apoio Judicial, no que
couber, o disposto nos arts. 2Q e 7Q da Lei no 10593, de 7
de janeiro de 1992, com a redação que lhes dá o art. 4g
desta lei.
Art. 12 - Será computado como período aquisitivo para o

desenvolvimento nos planos de carreiras instituídos pela Lei
ng 10.593, de 7 de janeiro de 1992, exclusivamente o tempo
de serviço público prestado aos órgãos do Poder Judiciário
do Estado.
Art. 13 - Será observado o interstício de 1.095 (mil e
noventa e cinco) dias de exercício para a obtenção de cada
padrão de vencimento, para posicionamento no cargo de
carreira do servidor que:

- passar de um cargo para outro do mesmo órgão do Poder
Judiciário do Estado, em virtude de nomeação decorrente de
aprovação em concurso público;
Ir - passar de um órgão para outro do Poder Judiciário do

Estado, em virtude de nomeação decorrente de aprovação em
concurso público;
rir - for ocupante de função pública classificada no anexo

único da Resolução ng 198, de 5 de março de 1991, do
Tribunal de Justiça, e que se efetivar nos termos do art. 22
dessa resolução.
Iv - for ocupante de função pública referida no inciso
anterior e cujo tempo de serviço prestado ao Poder
Judiciário tiver sido considerado para fins de declaração de
sua estabilidade.
Parágrafo único - O tempo de serviço prestado

exclusivamente ao Poder Judiciário, comprovado por
documentação que tenha servido para declaração de
estabilidade, nos termos do art. 30 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, será
considerado para efeito de posicionamento na carreira a
partir da vigência desta lei.
Art. 14 - Os cargos constantes no Anexo vrr desta lei,

criados em decorrência da efetivação de servidor, consoante
o disposto no 30 do art. 7g da Lei ng 10.254, de 20 de
julho de 1990, e no f 2Q do art. 23 da Resolução nQ 198. de
5 de março de 1991, serão extintos com a vacância, e a eles,
em nenhuma hipótese, se dará substituto, nos termos de
resolução do Tribunal de Justiça.
Parágrafo único - Exclui-se da extinção o cargo subseqüente
na carreira que, em decorrência de promoção vertical,
estiver sendo ocupado por servidor na condição prevista
neste artigo.
Art. 15 - Ficam transformados, a partir da vigência desta
lei:
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- no quadro a que se refere o Anexo 1 da Lei no 11.098,
de 11 de maio de 1993:
a) em cargo de Secretário, TJ-DAS-02, PJ-S01, 1 (um) cargo
de Diretor de Departamento, TJ-DAS-06, com lotação na área
de finanças do Tribunal de Justiça;
b) em cargos de Diretor de Departamento, TJ-DAS-06, PJ-S02.
10 (dez) cargos de Coordenador de Área, TJ-DAS--14, PJ-503;
c) em cargos de Assessor Judiciário II, TJ-CI-(-AI-02, 6-23,
5 (cinco) cargos de Assessor Judiciário 1, TJ-CH-At-03. 5-
16;
d) em cargos de Assistente Técnico Operacional TJ-EX-01, 5-
23, 3 (três) cargos de Operador de Som, TJ-EX-01, A-23, e 1
(um) cargo de Assessor Judiciário 1, TJ-CH-AI-03, 6-16;
II - no quadro a que se refere o Anexo II da Lei ng 11.098,

de 11 de maio de 1993:
a) em cargos de Secretário TA-DAS-02, PJ-S01, 1 (um) cargo
de Diretor de Departamento, TA-DAS-06, PJ-502, com lotação
na área de finanças do Tribunal de Alçada;
b) em cargos de Diretor de Departamento, TA-DAS-06, PJ-S02,

3 (três) cargos de Coordenador de Área, TA-DAS-10, PJ-503;
c) em cargos de Assessor Juridico, TA-DAS-06, PJ-S02, 3
(três) cargos de Coordenador de Área, TA-DAS-10, PJ-S03;
d) emcargos de Assistente Técnico Operacional, TA-EX-01,
6-23. 3 (três) cargos de Operador de Som, TA-EX-01, A-23;
III - no anexo a que se refere o inciso 1 do art. Sg da Lei

ng 10.539, de 5 de dezembro de 1991, em cargos de Assessor
Judiciário II, TJ-CH-AI-02, 6-23. 2 (dois) cargos de
Auxiliar Judiciário TJEX02. A23;
IV - no quadro a que se refere o Anexo III da Lei no
11098, de 11 de maio de 1993:
a) em cargo de Secretário TJM-DAS-07, PJ-SO1, 1 (um) cargo
de Diretor de Departamento, TJM-DAS-03, PJ-502, com lotação
na área de finanças do Tribunal de Justiça Militar;
b) em cargos de Diretor de Departamento TJM-DAS-03, PJ-S02,
2 (dois) cargos de Coordenador de Área, TJM-DAS'-OS. PJ-503;
V - nos quadros a que se referem os Anexos 1, II e III da
Lei ng 11.098, de 11 de maio de 1993, em cargos de
Assistente Especializado, padrão A-23, os atuais cargos de
Assistente Auxiliar, padrão A-16. -
Parágrafo único - Os cargos de Coordenador de Área
transformados neste artigo serão definidos em resolução-
Art. 16 - Ficam criados, no quadro a que se refere o Anexo
1 da Lei ng 11.098, de 11 de maio de 1993:

- 3 (três) cargos de Assessor Judiciário II, TJ-CHA102,
6-23, observado o disposto no art. 2g, ç 2g, da Lei ng
9.730, de 5 de dezembro de 1988;
II - 40 (quarenta) cargos de Assessor Judiciário III, TJ-

DAS-09, PJ-5o2, observado o disposto no art. 3g da Lei no
9.730, de 5 de dezembro de 1988.
Parágrafo único - O provimento dos cargos referidos no
inciso II deste artigo far-se-á respeitando-se o previsto no
art. 299 da Constituição do Estado.
Art. 17 - Aplica-se, a partir da vigência desta lei, o
disposto no art. QQ da Lei ng 10.856, de 5 de agosto de
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1992. aos servidores efetivos do Quadro de Pessoal da
Justiça de Primeira Instância que tiveram deferida a opção
para o foro judicial, nos termos da Lei ng 9.776, de 8 de
junho de 1989, e da Lei nQ 10.278. de 26 de setembro de
1990, cujo tempo de serviço prestado ao Poder Judiciário do
Estado não tenha sido computado para efeito de
desenvolvimento na carreira.
Parágrafo único - O disposto neste artigo estende-se aos

aposentados efetivos da Justiça de Primeira Instância que se
enquadrem na mesma situação.
Art. 18 - As tabelas de vencimentos dos Quadros Permanentes

dos Servidores do Poder Judiciário do Estado, inclusive dos
inativos, são compostas dos padrões escalonados
verticalmente segundo os indices constantes no Anexo IX
desta lei.

lg - No valor estabelecido na alinea "i do Anexo IX
desta lei está incluido o percentual de antecipação
bimestral vigente a partir de lQ de março de 1994, nos
termos do art. SQ da Lei ng 11.115. de 16 de junho de 1993,
combinado com o art. 4g da Lei nQ 11.333, de 17 de dezembro
de 1993.
f 2g - Com a fixação dos valores dos padrões de vencimentos
referidos neste artigo ficam extintas, a partir de l Q de
março de 1994, as seguintes vantagens:

- Gratificação por Tempo Integral criada pelo art. 21 da
Lei no 10.856, de 5 de agosto de 1992;
II - Gratificação pela Prestação de Serviços em Caráter

Especial, prevista no 6 lo do art. 'lg da Lei ng 10.539, de 5
de dezembro de 1991, com a redação dada pela Lei nQ 11.098,
de 11 de maio de 1993;
III- Auxilio para Diferença de Caixa, previsto no art. 131

da Lei ng 869, de 5 de julho de 1952:
IV - gratificação prevista no parágrafo único do art. 27 do

Regimento Interno do Conselho da Magistratura do Estado de
Minas Gerais.
Art. 19 - Os valores da gratificação especial criada pelo

art. 2Q da Lei ng 9.043, de 11 de maio de 1987, são de 19,3%
(dezenove virgula três por cento) para o cargo de simbolo
SOl - Diretor-Geral -; de 18% (dezoito por cento) para os
cargos de simbolo 501; de is% (quinze por cento) para os
cargos de simbolo 502 e de 14% (quatorze por cento) para os
cargos de simbolos 503 e SO4, calculados sobre os
respectivos vencimentos, extinguindo-se os percentuais
excedentes aos acima listados e observando-se, na sua
incorporação aos vencimentos, o teto previsto no art. 10 da
Lei ng 10.539, ae 5 de dezembro de 1991.
Art. 20 - A percepção da gratificação de atividade
judiciária, prevista no art. 11 da Lei nQ 9.730, de 5 de
dezembro de 1988, fica condicionada à apuração dos seguintes
requisitos e limites de pontuação:

- pontualidade/assiduidade: 0,4 (quatro décimos);
II - dedicação/eficiência: 0,4 (quatro décimos):
rii - produtividade/qualidade do trabalho: 0,6 (seis

décimos).
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Art. 21 - O Técnico de Apoio Judicial fica sujeito à 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.
Art. 22 - 0 padrão de vencimento do cargo de Coordenador de
Serviço, integrante do Grupo de Chefia e Assessoramento
Intermediário, código CH-AI-01, passa a ser o PJ-504. indice
4,3130, constante no Anexo IX desta lei.
Art. 23 - O Poder Judiciário instituirá, na esfera de sua
competência, programa de assistência em creche e pré-escola
destinado aos filhos e aos dependentes, até o limite de 6
(seis) anos de idade, dos servidores dos seus quadros de
pessoal, conforme se dispuser em resolução.
Parágrafo único - As despesas decorrentes do disposto neste
artigo serão custeadas por dotação orçamentária própria,
consignada no orçamento do Poder Judiciário.
Art. 24 - Poderão ser instituidos, por resolução do
Tribunal de Justiça, os seguintes incentivos funcionais,
além daqueles já previstos no plano de carreira:
£ - prêmios pela apresentação de idéias, projetos ou

trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a
redução de custos operacionais:
II - medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecorações e

elogios.
Art. 25 - Os valores das tabelas de vencimentos, pensões e
proventos dos servidores do Poder Judiciário serão
convertidos em Unidade Real de Valor - URV - em lg de abril
de 1994, obedecidos os mesmos critérios definidos para os
servidores do Poder Executivo em legislação especifica.

1Q - Os referidos valores serão revistos de acordo com as
regras adotadas para os servidores do Poder Executivo,
observado o disposto no art. 299 da Consi..u'ç'a do Estado.
4 2g - O Tribunal de Justiça publicará as tabelas de

vencimentos dos servidores do Poder Judiciário expressos em
URV, nos termos da lei.
Art. 26 - Os cargos de Diretor Administrativo do Fórum
Lafayette e de Coordenador de Serviço, JPI-CH-A-14,
constantes no Anexo IV da Lei ng 10.856, de 5 de agosto de
1992, serão de recrutamento limitado e preenchidos por
servidor da carreira de Primeira Instância, mediante
indicação do Diretor do Foro ao Presidente do Tribunal de
Justiça.
Parágrafo único - Os servidores atualmente em

disponibilidade remunerada que exerceram a opção prevista no
art. 2g da Lei ng 9.776, de 8 de junho de 1989, serão
designados para responder pelos cargos mencionados no
"caput" do artigo.
Art. 27 - Ficam criados no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão, a que se refere o Anexo II da Lei ng 11.098,
de 11 de maio de 1993:
£ - 1 (um) cargo de Assessor de Imprensa, TA-DAS-12, PJ-

S02, de provimento em comissão e de recrutamento amplo, e 10
(dez) cargos de Assistente Especializado TA-EX-04, PJ-A-23;
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II - 1 (um) cargo de Coordenador de Área, TA-DAS-lO, PJ-
503.
Art. 28 - Fica assegurado ao servidor que requerer

aposentadoria, que estiver posicionado no nível IV do cargo
das classes de Agente Judiciário, de Oficial de Apoio
Judicial, de Técnico de Apoio Judicial e de Técnico
Judiciário e que contar com pelo menos 30 (trinta) anos de
serviços prestados ao Poder Judiciário o direito à promoção
ao padrão de vencimento mais elevado do nível e do cargo
efetivamente ocupado.
Art. 29 - Fica assegurado, excepcionalmente, aos servidores
efetivos que, à data de publicação desta lei, ocupem cargo
de Oficial de Apoio Judicial A, tenham diploma registrado de
conclusão de curso superior, em qualquer área de
conhecimento, e tenham pelo menos 5 (cinco) anos de
exercício em Secretaria de Juízo o direito de concorrer à
promoção vertical ao cargo de Oficial de Apoio Judicial B.
Parágrafo único - Ficam os servidores mencionados neste
artigo dispensados da exigência de posicionamento no nível
rv do cargo de Oficial de Apoio Judicial A.
Art. 30 - Fica assegurado, a partir da vigência desta lei,

aos Oficiais de Justiça Avaliadores e aos Comissários de
Menores o direito á percepção de adicional de 30% (trinta
por cento) a titulo de periculosidade, calculado sobre o
vencimento do cargo, nos termos do art. 13 da Lei nQ 10.856,
de 5 de agosto de 1992.
Art. 31 - A gratificação prevista no art. 10 da Lei ng
9.749, de 22 de dezembro de 1988, será devida e calculada
sobre o símbolo de vencimento do servidor, ou em
conformidade com o arU lQ, 1. da Lei Delegada nQ 37, de 13
de janeiro de 1989.
Art. 32 - As despesas com a execução dEstj 'e& correrão por
conta dos créditos orçamentários consignados ao Poder
Judiciário do Estado.
Art. 33 - Fica acrescentado ao art. 6Q da Lei ng 11-510, de
7 de julho de 1994, o seguinte f

Art. 6g - . . .............................................
- A concessão de reajuste mediante decreto a que se

refere o "caput" deste artigo limitar-se-á ao exercício
financeiro de 1994.".
Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. 35 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Belo Horizonte. sábado, 10 de setembro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 8 DE SETEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Márcio Miranda
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum"

COMPARECIMENTO
- Ás 14h15min, comparecem os Deputados;
Baldonedo Napoleão - Márcio Miranda - Paulo Pettersen -

Raul Messias.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado Márcio Miranda) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela Qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de amanhã, dia 9, ás 9 horas.
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Belo Horizonte, terça-feira, 13 de setembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE SETEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Paulo Pettersen
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum"

COMPARECIMENTO
- Às 9h16min, comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Paulo Pettersen.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Pettersen) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de segunda-feira, dia 12, às 20 horas.

ATA DA 879 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quinze horas do dia dezessete de agosto de mil novecentos
e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Maria Olivia, Baldonedo Napoleão e Cõssimo Freitas
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Péricles Ferreira e Geraldo Santanna, por
indicação das Lideranças do PSDB e PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente. Deputada Maria Olivia. declara aberta areunião
e solicita ao Deputado Côssimo Freitas que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidente
distribui ao Deputado Baldonedo Napoleãoo Projeto de Lei
Complementar ng 27/93 e o Projeto de Lei nQ 1-700/93 e ao
Deputado Cóssimo Freitas os Projetos de Lei ns 1.791/93,
1.910 e 1.967/94. Passa-se á 2a parte da reunião, sendo
discutidas e votadas, nesta fase, as proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Baldonedo
Napoleão emite parecer sobre o Projeto de Lei Complementar
flQ 27/93, no qual conclui pela aprovação da matéria.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Passa-se à fase em que são apreciadas as proposições de
deliberação conclusiva das Comissões. O Deputado Baldonedo
Napoleão emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.700/93,
no qual conclui pela aprovação da matéria- Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado
Cóssimo Freitas emite pareceres sobre os Projetos de Lei flQ5
1.791/93. 1.910 e 1.967/94, nos quais conclui pela aprovação
das matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavraturada ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de agosto de 1994.
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Wilson Pires, Presidente - Antônio Júlio - Baldonedo

Napoleão -
ATA DA 88a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dezenove horas do dia trinta de agosto de mil novecentos
e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Wilson Pires, Baldonedo Napoleão e Antônio Júlio
(substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Péricles Ferreira e Geraldo Santanna, por
indicação das Lideranças do PSDB e do PMDB), membros da
supracitada Comissão, Na ausência da Presidente, o Deputado
Wilson Pires assume a direção dos trabalhos e, havendo
número regimental, solicita ao Deputado Antônio Júlio que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente distribui ao Deputado Saldonedo Napoleão a
Proposta de Emenda à Constituição nQ 40194. Passa-se, então.
à 2çj parte da reunião, em que são discutidas e votadas as
proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia.
O Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer no qual conclui
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição ng
40/94. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima •--uni3', determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto - Francisco

Ramalho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Plq 2.115/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Baldonedo
Napoleão, pretende declarar de utilidade pública o Circulo
Psicanalítica de Minas Gerais - CPMG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Examinada a proposição, preliminarmente. pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A referida entidade tem caráter cultural e cientifico, não
tem fins lucrativos e dedica-se a ministrar cursos e
promover seminários e congressos visando ao desenvolvimento
e à divulgação da psicanálise e de ciências afins em nosso
Estado.
Merece, dessa forma, receber o titulo declaratório de
utilidade pública.
Faz-se, entretanto, necessário emendar o projeto para
reparar erro material.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei flQ 2.115/94 com a Emenda no 1, transcrita a
seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Circulo

Psicanalítico de Minas Gerais - CPMG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1994.
Adeirno Carneiro Leão, relator.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 14 de setembro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Ailton Vilela

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- As 201h1emin. comparecem os Deputados:
Ailton Vilela - Ambrôsio Pinto - Geraldo Rezende - Jorge
Eduardo - José Laviola.

Falta de "Quorum
O Sr. Presidente (Deputado Ailton Vilela) - 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 as extraordinárias de
amanhã, dia 13, às 20 horas; de quarta-feira, dia 14, ás 9
horas e às 20 horas, e de quinta-feira, dia 15, às 9 horas,
nos termos do edital de convocação, bem como para a
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: ( Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.).

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE SETEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Âs2Ohl6min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão -
Alvaro Antônio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão -
Clêuber Carneiro - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Glycon
Terra Pinto - tbrahim Jacob -. Maria Olívia - Raul Messias
- Roberto Amaral - Wanderley Ávila - Wellington de Castro.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elniiro Nascimento) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de quinta-
feira, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.062/94

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

O projeto de lei em análise, do Deputado Bené Guedes,
pretende declarar de utilidade pública a Corporação Musical
São José de Bicas, com sede no Município de Bicas.
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Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe-nos
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno,
cumprindo os trãmites regimentais.

Fundamentação
A Corporação Musical São José de Bicas proporciona a seus
membros oportunidades de estudo e de aperfeiçoamento em arte
e música. Outrossim, sua presença já é tradicional em
eventos oficiais, festivos e folclóricos no municipio, dando
cumprimento a um extenso programa de apresentações públicas.
Pelo seu caráter cultural e educativo, a entidade merece
ter reconhecida sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, sonos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 2.062/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Ambrõsio Pinto, relator.

Na publicação
de 3/9/93, col.
"3 de setembro
"2 de setembro

ERRATA

EMENDA À CONSTITUIÇÃO
da emenda em epigrafe
1, onde se lê:
de 1993", leia-se:
de 1993".

No 10
verificada na edição
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1	Belo Horizonte, quinta-feira. 15 de setembro de 1994

ATA

ATA DA 5799 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE SETEMBRODE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução n
2.176/94 - Projetos de Lei ns 2.177 a 2.184/94 -
Requerimentos ns 5.434 e 5.435/94 - Requerimentos dos
Deputados Jorge Hannas (2). Bené Guedes (2), José Maria
Pinto, Roberto Carvalho, José Bonifácio (7) e Célio de
Oliveira - Comunicações: Comunicações dos Deputados Roberto
Carvalho, Wanderley Ávila (4), Simão Pedro Toledo, Roberto
Amaral. Jaime Martins e Márcio Miranda (2) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral e Antônio
Pinheiro - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): Ia Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Votação do Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei nQ 1.545/93; aprovação - Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 1.561, 1.639 e 1.756/93: aprovação -
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Jorge Hannas (2)
e Bené Guedes (2); encaminhamento à Gerência-Geral de Apoio
às Comissões - Requerimento do Deputado José Maria Pinto;
Inclusão, em ordem do dia, do Projeto de Lei nQ 1.329/93,
para os fins do art. 288 do Regimento Interno -
Requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho e José
Bonifácio (7); deferimento - Requerimento do Deputado Célio
de Oliveira; aprovação - 2 Fase: Discussão e votação de
proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 12.299: questão de ordem; chamada para
recomposição do número regimental; existência de "quorum"
para discussão - Discussão, em turno único do Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.329; encerramento da discussão -
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
nQ 12.334; designação de relator; emissão de parecer oral
pelo relator; encerramento da discussão - Discussão, em
turno único, dos vetos às Proposições de Lei ns 12.335 a
12.338, 12.340, 12.341 e 12.352; encerramento da discussão -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h10min. comparecem os Deputados:
José rerraz - Limiro Nascimento - Rémolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Júlio - António Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Côssimo
Freitas - Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Jaime
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Martins - Jorge Eduardo - José Bonifácio - José Renato -
Remil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helénio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Milton Sanes - Paulo Pettersen - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretário para proceder á leitura das
atas das reuniões anteriores.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Benã Guedes, 3g Secretário, nas funções de 2g
Secretário, procede á leitura das atas das cinco reuniões
anteriores, que são aprovadas sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições: -
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2176/94

Disciplina a ética e o decoro parlamentar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Das Disposições Preliminares
Art. l - No exercício do mandato, o Deputado atenderá às
prescrições constitucionais e ás contidas nesta resolução,
sujeitando-se aos procedimentos disciplinares nela
previstos.
Art. 2 - Consideram-se incompatíveis com a ética e o

decoro parlamentar:
- o abuso de prerrogativas constitucionais e legais;

II - a percepção de vantagens indevidas, diretamente ou por
interposta pessoa, incluindo doações, benefícios ou
cortesias de empresas, grupos econômicos ou autoridades
públicas;
III - a inobservância das vedações do art. 54 da

Constituição da República pelo Deputado, diretamente ou por
intermédio de terceiros;
IV - a direção ou gestão de empresas emissoras de rádio e

televisão;
V - o abuso do poder econômico no processo eleitoral;
VI - a prática de irregularidades no desempenho do mandato

ou de encargos aele decorrentes, compreendidos:
a) os atos que atentem contra a dignidade da investidura,

do Poder Legislativo e das instituições democráticas:
b) o descumprimento dos deveres decorrentes do mandato,
inclusive a inobservância injustificada de prazo regimental;
C) a promoção de interesses contrários aos fins do poder

público;
d) a ausência, em cada sessão legislativa ordinária, à

quinta parte das reuniões ordinárias de caráter deliberativo
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da Assembléia ou da comissão permanente de que o Deputado
seja membro, salvo licença ou missão autorizada;

e) a concessão de auxílio ou subvenção, em qualquer rubrica
orçamentária, a entidade de que participe o Deputado,
parente seu, consangüíneo ou afim, até o 3g grau, bem como
pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto;
f) a ofensa física a Deputado, servidor do Poder
Legislativo ou qualquer outro cidadão, nas dependências da
Assembléia;
g) a omissão ou inércia do Presidente da Assembléia ou de
comissão em proferir despacho e determinar a execução de
atos indispensáveis ao regular andamento do processo
legislativo -

§ l - Para os fins desta resolução, consideram-se pessoas
jurídicas os Fundos de Investimentos Regionais e Setoriais,
estendendo-se-lhes as vedações impostas ao Deputado pelo
art. 54 da Constituição da República.
# 2 - Presume-se verificada a hipótese do inciso III

quando parente consangüíneo ou afim do Deputado, até o 3q
grau, praticar os atos a este vedados.

- Na hipótese da alínea "g" do , inciso VI, a
requerimento de Deputado, a Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar reunir-se-á e, no prazo de 10 (dez) dias
contados do recebimento da representação, decidirá sobre a
aplicação da penalidade cabível, observado o procedimento
previsto no art. 16.

Da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
Art. 3g - Fica instituída a Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, composta de 7 (sete) membros titulares e igual
número de suplentes, eleitos 6 (seis) deles para mandato de
2 (dois) anos, observado o principio de proporcionalidade
partidária e o rodízio entre partidos Ç3 tcos ou blocos
parlamentares não representados.

- Os lideres partidários encaminharão á Mesa os nomes
dos Deputados indicados para integrar a Comissão, em número
correspondente ao dobro das vagas que couberem ao respectivo
partido.

2g - As indicações a que se refere o parágrafo anterior
serão acompanhadas das declarações atualizadas de cada
Deputado indicado, na forma do art. 5Q.

- Caberá á Mesa providenciar, durante os meses de
fevereiro e março da primeira e da terceira sessões
legislativas de cada legislatura, a eleição dos membros da
Comissão pela Assembléia.
Art. 4g - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
observará, quanto á organização interna e á ordem de seus
trabalhos, as disposições regimentais relativas ao
funcionamento das comissões em geral, inclusive no que diz
respeito á eleição de seu Presidente e designação de
relatores,

lg - Os membros da Comissão deverão, sob pena de imediato
desligamento e substituição, observar a discrição e o sigilo
inerentes ã natureza de sua função.



174

- Será automaticamente desligado da Comissão o membro
que não comparecer, sem justificativa, a 3 (três) reuniões,
consecutivas ou não, bem assim o que faltar, ainda que
justificadamente, a mais de 6 (seis) reuniões, durante a
sessão legislativa.
§ 3Q - As deliberações da Comissão serão tomadas por

maioria absoluta.
§ 4Q - O Deputado Corregedor, designado pela Mesa, nos
termos do art. 93 da Resolução ng 5.065, de 31 de maio de
1990, é o sétimo membro da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, e o Corregedor Substituto, seu suplente.
6 5g - A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar terá

poderes de Investigação próprios das autoridades judiciais,
além de outros previstos em lei e no Regimento Interno.

Das Declarações Obrigatórias
Art. s - o Deputado apresentará à Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, no prazo de 15 (quinze) dias contados do
recebimento da solicitação, as seguintes declarações
obrigatórias, para fins de ampla investigação, divulgação e
publicidade:

- cópias das Declarações de Imposto de Renda e de Bens do
Deputado, do cônjuge ou companheiro e filhos, bem como das
pessoas jurídicas sob seu controle direto ou indireto,
referentes aos últimos 5 (cinco) anos;
II - cópias das certidões de registro imobiliário dos bens

do Deputado, do cônjuge ou companheiro e filhos, bem como de
pessoa jurídica sob seu controle direto ou indireto.

lQ - Caberá à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
deliberar sobre a conveniência da publicação e divulgação
das declarações referidas neste artigo.

§ 2Q - Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior,
qualquer cidadão poderá solicitar d 4 e,&-ieq te, mediante
requerimento à Mesa da Assembléia, quaisquer informações
contidas nas declarações apresentadas pelos Deputados

Das Penalidades
Art. 6 - O Deputado que praticar ato incompatível com a
ética e o decoro parlamentar estará sujeito às seguintes
penalidades:

- censura verbal
II - censura escrita, publicada no órgão oficial do Estado

e transcrita nos anais da Casa;
III - impedimento temporário do exercício do

excedente a 30 (trinta) dias;
IV - perda do mandato.
Parágrafo único - Nas hipóteses dos incisos

será sempre assegurada ampla defesa.
Art. l - A censura verbal será aplicada, em
Presidente da Assembléia ou de comissão, no
poder de policia, ao Deputado que perturbar
praticar atos que infrinjam as regras de boa
dependências do Poder Legislativo e não sejam
art. 2g.

mandato, não

II, III e IV

reunião, pelo
exercício do
a ordem ou
conduta nas

i previstos no
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Art. Sg - A censura escrita será aplicada pela Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar ao Deputado que incorrer em
qualquer hipótese prevista no art. 2g desta resolução.
Art. 9g - O impedimento temporário do exercício do mandato
será imposto ao Deputado que:
1 - praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos

regimentais, tendo sido punido, anteriormente, com a censura
escrita;
II - revelar conteúdo de debates ou deliberações que, por

disposição legal ou regimental, devam ser secretos;
rir - revelar informações e documentos oficiais de caráter

reservado de q ue tenha tido conhecimento;
rv - faltar, sem motivo justificado. à Quinta parte das
reuniões ordinárias de caráter deliberativo, dentro da
sessão legislativa ordinária ou extraordinária.
Art. 10 - Será punido com a perda do mandato o Deputado

que:
- praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos

regimentais, tendo sido punido anteriormente com O
impedimento temporário do exercício do mandato;
II - incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos
incisos rir, IV, V e VI do art. 55 da Constituição Federal;
rir -. incorrer em qualquer das hipóteses previstas nos
incisos II, rIr, V e vr. alínea "e, do art. 2g desta
resolução.
Art. 11 - Ao Presidente da Assembléia ou de comissão podem
ser aplicadas as seguintes penalidades;

- censura escrita, publicada no órgão oficial do Estado e
transcrita nos anais da Casa;
II - impedimento temporário do exercício do cargo, não

excedente a 30 (trinta) dias;
rir - perda do cargo de Presidente.
lg - Em qualquer das hipóteses, será assegurada ampla

defesa ao acusado.
2g - Sem prejuízo da aplicação de qualquer penalidade, a

Comissão de Etica e Decoro Parlamentar assinalará prazo de 3
(três) reuniões ordinárias para que o Presidente pratique o
ato omitido, quando for o caso.

Do Processo Disciplinar
Art. 12 - As censuras verbal e escrita serão aplicadas,
respectivamente, nos termos dos arts. 7Q e BQ desta
resolução, de oficio ou mediante provocação de Deputado,
a pós ser ouvido o Deputado transgressor.
Parágrafo único - Na hipótese de censura escrita,
notificar-se-á o Deputado, que poderá consignar em ata seu
protesto.
Art. 13 - A penalidade de impedimento temporário do
exercício do mandato será decidida pelo Plenário, em
escrutínio secreto e por maioria simples, mediante
provocação da Mesa, da Comissão de Etica e Decoro
Parlamentar ou de partido político representado na
Assembléia Legislativa, por intermédio do Presidente de seu
diretório estadual.
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Parágrafo único - Na hipótese de infração do inciso IV do
art. 9Q desta resolução, a sanção será aplicada pela Mesa,
de ofício ou por provocação de Deputado ou partido político
representado na Assembléia Legislativa, por intermédio do
Presidente de seu diretório estadual, observado o disposto
no parágrafo único do art. 6Q.
Art. 14 - A perda do mandato será decidida pelo Plenário,
em escrutínio secreto e por maioria absoluta de votos,
mediante iniciativa da Mesa ou de partido político
representado na Assembléia Legislativa, por intermédio do
Presidente de seu diretório estadual.
Parágrafo único - Na hipótese de infração dos incisos ITt,
IV e V do art. 55 da Constituição Federal, a sanção será
aplicada pela Mesa, de oficio ou por provocação de Deputado
ou partido político representado na Assembléia Legislativa,
por intermédio do Presidente de seu diretório estadual,
observado o disposto no parágrafo único do art. 6Q.
Art. 15 - A representação contra Deputado por fato sujeito
à pena de perda do mandato ou à pena de impedimento
temporário do exercício do mandato será inicialmente
encaminhada pela Mesa á Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, salvo quando o processo tiver origem na própria
Comissão.
Art. 16 - Recebida a representação, a Comissão observará os
seguintes procedimentos:

- designará, mediante sorteio, 3 (três) de seus membros
efetivos como relatores e, no prazo de 45 (quarenta e cinco)
dias contados do recebimento da representação, promoverá a
apuração dos fatos e das responsabilidades;
II - será encaminhada, no dia do recebimento, cópia da

representação ao Deputado, que terá o prazo de 10 (dez) dias
para apresentar defesa escrita e provas;
III - esgotado o prazo, semapresentação de defesa, o

Presidente da Comissão nomeará defensor dativo para oferecê-
la, concedendo-lhe igual prazo;
IV - apresentada a defesa, a Comissão procederá às

diligências e à instrução probatória, proferindo parecer que
concluirá pela procedência da representação ou pelo seu
arquivamento, sem que seja extrapolado o prazo máximo
previsto no inciso I.
Art. 17 - Na hipótese de conclusão pela procedência da
representação, a Comissão proporá projeto de resolução que
declare o impedimento temporário do exercício do mandato ou
encaminhará o processo á Comissão de Constituição e Justiça,
se o ato se sujeitar à pena de perda do mandato.
§ l - A Comissão de Constituição e Justiça examinará a
legalidade e a constitucionalidade do processo e emitirá seu
parecer no prazo de 5 (cinco) reuniões ordinárias contadas
do recebimento.

- Faculta-se á Comissão de Constituição e Justiça a
oitiva do acusado, ou de seu advogado, para esclarecimento
ou informação adicional à defesa, observado o prazo fixado
no parágrafo anterior.



;;;fl

3 - Concluída a tramitação nas Comissões de Ética e
Decoro Parlamentar e de Constituição e Justiça, será o
processo encaminhado à Mesa da Assembléia Legislativa, para

q ue exerça a atribuição conferida pelo art. 58, § 2g. da
Constituição Estadual, no prazo de 10 (dez) dias.

f 4Q - 0 projeto de resolução apresentado pela Mesa será
lido no expediente da primeira reunião ordinária publicada
no "Diário do Legislativo" e distribuído em avulsos para
inclusão em ordem do dia.
Art. 18 - E facultado ao Deputado, em qualquer caso,
constituir advogado, que poderá atuar em todas as fases do
processo.
Art. 19 - Qualquer Deputado, cidadão ou pessoa jurídica
poderá encaminhar à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
representação contra Deputado, pela prática dos atos de que
trata o art. 2g.

- Não será recebida representação anônima ou não
fundamentada.
f 2Q - Recebida a representação, a Comissão promoverá

apuração dos fatos, nos termos do art. 16.
3Q - Poderá a Comissão, independentemente de

representação, promover a apuração referida no parágrafo
anterior-
Art. 20 - O Deputado acu:--'-'• C prática de ato que ofenda a
sua honorabilidade poderá requerer ao Presidente da
Assembléia ou ao da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
que mande apurar a veracidade da argüição e, provada a
improcedência, imponha ao Deputado ofensor o ónus da
retratação em reunião ordinária.

ig - A apuração de que trata o "caput" será feita no
prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento, pelo
Presidente da Assembléia ou da Comissão de Ética e Decoro
Parlamentar, do requerimento do ofendido.
§ 2Q - Compete á Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
proceder à apuração, assegurada as oitivas do ofensor e do
ofendido, observado o disposto no art. 6g, parágrafo único.

3Q - Independentemente da retratação, será publicada, no
órgão oficial e no periódico de maior circulação no Estado,
declaração do Presidente da Assembléia ou da Comissão de
Ética e Decoro Parlamentar, contendo os nomes do ofensor e
do ofendido e os resultados da investigação procedida, até
15 (quinze) dias após a conclusão desta.
Art. 21 - O processo disciplinar não será interrompido pela
renúncia do Deputado nem serão por ela elididas as sanções
aplicáveis ao caso-
Art. 22 - Esta resolução, parte do Regimento Interno da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, entrará em
vigor na data de sua publicação.
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário e, de
forma expressa, as do Capitulo IV do Titulo III da Resolução
nQ 5.065, de 31 de maio de 1990, e o art. 50 do mesmo
diploma legal.
Sala das Reuniões, 25 de agosto de 1994-
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José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise
- Elmo Braz - Sebastião Helvécio.
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para

parecer.
PROJETO DE LEI No 2117/94

Declara de utilidade pública o Clube de Pesca Barra do
Lirucuia, com sede no Município de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Clube de
Pesca Barra do Urucuia, com sede no Municipio de São
Francisco.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,
Geraldo Rezende
Justificação: O Clube de Pesca Barra do Urucuia, com sede
no Município de São Francisco, é uma sociedade civil,
recreativa, sem fins lucrativos, criada com a finalidade de
preservar a natureza, pela defesa da fauna aquática e
promover atividades de caráter social, esportivo e cultural
entre os sócios e seus familiares.
A entidade funciona há dois anos e sua diretoria é composta
de pessoas idóneas, que . ' -cebem nenhuma remuneração
Pelos cargos que exercem.
Por acreditar que a entidade traz benefícios ao referido

município, apresentamos este projeto e solicitamos apoio de
nossos ilustres pares á sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Meio Ambiente para deliberação, nos
ternos do art. 195, dc O art. 104, 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.178/94
Declara de utilidade pública a Fundação Torino, com sede na

Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Torino, com sede no Município de Betim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Glycon Terra Pinto
Justificação: A Fundação Torino ã uma entidade civil sem
fins lucrativos, que tem por objetivo a promoção de
atividades culturais, artísticas, recreativas, esportivas e
beneficentes.
A referida entidade satisfaz a todos os requisitos legais
para ser declarada de utilidade pública, quais sejam:
funciona há mais de dois anos, presta serviços à
coletividade e não remunera seus diretores, pessoas de
ilibada reputação moral, pelo exercício dos cargos que
ocupam.
Quanto ao mérito, é indiscutível. Seus objetivos são
alcançados por meio de escolas e estabelecimentos
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esportivos, artísticos e culturais, os quais atendem às
comunidades de Betim e da Grande Belo Horizonte, prestando-
lhes inestimáveis serviços em seus respectivos campos de
atuação.
Contamos, pois, com o apoio de nossos pares para a
aprovação do projeto que ora encaminhamos à sua arguta
apreciação.
- 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. 1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.179/94
Declara de utilidade pública o Centro de Estudos Ecológicos
e Educação Ambiental - CECO -, com sede no Município de
Carangol a.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Estudos Ecológicos e Educação Ambiental - CECO -, com sede
no Município de Carangola.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O Centro de Estudos Ecológicos e Educação
Ambiental - CECO - é entidade constituida na forma de
sociedade civil, com personalidade jurídica, sem fins
lucrativos, sendo sua diretoria composta por pessoas
idôneas, que nada percebem pelo exercício dos cargos que
ocupam.
A entidade objetiva conscientizar a comunidade da
necessidade de se preservar o meio ambiente, por meio do
desenvolvimento de atividades tais como estudos,
conferõncias, seminários e cursos, todos de natureza
ecológica.
Contribuindo desinteressadamente para a proteção e a
conservação das condições ambientais necessárias ao bem-
estar da coletividade, o CECO se faz, pois, merecedor da
declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI Hp 2.180/94
Declara de utilidade pública o Social Olímpico Ferroviário,

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

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Maria Elvira
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Justificação: O Social Olímpico Ferroviário tem por
objetivo principal promover e estimular, entre seus
associados, a prática e o desenvolvimento da cultura física,
moral, artística, intelectual e recreativa nas suas diversas
modalidades.
Diante doexposto, contamos com o apoio dos nobres

Deputados á 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, 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.181/94
Declara de utilidade pública o Centro Educativo Comunitário
Israel Pinheiro, com sede no Município de belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro

Educativo Comunitário Israel Pinheiro, 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, de de 1994.
Maria Elvira
Justificação: O Centro Educativo Comunitário Israel
Pinheiro, com sede e foro no Município de Belo Horizonte,
tem seu estatuto registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas
sob o no 58.838 do livro A.
De acordo com o atestado fornecido pelo Juiz de Direito,

Sr José Amãncio de Souza Filho, a entidade funciona há mais
de dois anos e seus diretores, pessoas Idóneas, não são
remunerados pelo exercido dos respectivos cargos
Submetemos, pois, à apreciação dos eminentes colegas, o
projeto que ora apresentamos, solicitando-lhes apoio para
sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 2.182/94
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Lucy, com

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

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

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Maria Elvira
Justificação: A Creche Comunitária Lucy, com sede à Rua

Santa Inês, 75, Vila São Jorge, Grajaú, nesta cidade, tem
seu estatuto registrado no Cartório de Pessoas Jurídicas,
sob o número 60675, no livro A.
De acordo com o atestado fornecido pela Juiza de Direito,
Sra. Stella Silveira Muno de Paiva, a Creche Comunitária
Lucy funciona há mais de 2 anos, seus diretores não são
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remunerados pelo exercício dos respectivos cargos e
constituem pessoas Idôneas.
Submetemos, pois, á apreciação dos eminentes colegas da
Casa o Projeto que ora aresentamos, solicitando-lhes o
apoio para sua aprovação-
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 2.183/94
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de São Gonçalo do Sapucai, com
sede no Município de São Gonçalo do Sapucai.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de São Gonçalo do
Sapucai, com sede no Município de São Gonçalo do Sapucai.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 1994.
José Militão
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de São Gonçalo do Sapucai é uma
entidade civil sem fins lucrativos, com sede na cidade de
São Gonçalo do Sapucaí, cuja finalidade é manter e
incentivar a criação de estabelecimentos especializados
destinados ao tratamento do excepcional, sua educação,
habilitação, reabilitação e inserção na sociedade.
Seus estatutos estão registrados no Cartório de Registros

de Títulos e Documentos de São Gonçalo do Sapucai sob o ng
1.165, a fls. 32. no Livro A-03. Conforme atesta o Juiz de
Direito da 2a Vara Osvaldo H. Vlllela dos Santos, a APAE de
São Gonçalo do Sapucai está em pleno e regular funcionamento
desde 23/6/83. cumprindo suas finalidades estatutárias. Sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.
- Publicado, vai o projeto as Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.184/94
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência
Social de Janaúba - FIJNDAJAN -, com sede no Município de
Janaúba.
A Assemoleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de
Assistência Social de Janaúba - FUNDAJAN , com sede no
Município de Janaúba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 1994.
José Militão
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Justificação: A Fundação de Assistência Social de Janaúba -
FUNDAJAN - é uma entidade civil sem fins lucrativos, com
sede e foro no Município de Janaúba, cujas finalidades são a
criação, a ampliação, a manutenção e a administração de
unidades hospitalares, assistenciais, médicas e
ambulatoriais.
Seus estatutos estão registrados no Cartório do 2g Oficio
de Janaúba, sob 4V 6/48, a fls. 46, do livro A-1. Conforme
atesta a Juíza de Direito Substituta da Justiça de la
Instância, Zulma Edméa de Oliveira Ozório e Góes, a entidade
está em pleno e regular funcionamento desde 24/4/74,
cumprindo as suas finalidades estatutárias e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não auferem remuneração
pelo exercício de seus cargos.
- 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, 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.434/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Municipio de Cláudio pela passagem do 83g aniversário de sua
emancipação politico-administrativa, (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)
Ng 5.435/94, do Deputado José Militão, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do IPSEMG com vistas a que o
pagamento dos pensionistas residentes em municípios que não
possuam agência do SEMGE seja efetuado por meio de agências
do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, (- A
Comissão de Administração Pública.)
Do Deputado Jorge Hannas (2). solicitando sejam elaborados

estudos de viabilidade técnica com vistas à emancipação dos
Distritos de Orizãnia, no Município de Divino, e de Mercês
de Agua Limpa, no Município de São Tiago.
Do Deputado Benê Guedes (2), solicitando a reabertura dos

processos de emancipação dos Distritos de Periquito e Naque.
no Município de Açucena.
Do Deputado José Maria Pinto, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei ng 1.329/93. (- Inclua-se o
projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 do
Regimento Interno.)
Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja o Projeto de

Lei ng 2.157/94 anexado ao Projeto de Lei no 2.026/94, por
tratarem de matéria idêntica. (- A Presidência defere o
requerim€nto, de conformidade com o inciso XIII do art. 244
do Regimento Interno.)
Do Deputado José Bonifácio (7), solicitando o

encaminhamento dos Projetos de Lei nos 1.973 e 2.118/94,
790/92, 2.000 e 2.033/94, 382/91 e 829/92 às comissões
seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a Comissão
de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. (- A
Presidência defere os requerimentos, de conformidade com o
inciso VII do art. 244, c/c o art. 141, do Regimento
Interno.
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Do Deputado Célio de Oliveira, solicitando a tramitação em
regime de urgência do Projeto de Lei ng 2.175/94.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados
Roberto Carvalho, Wanderley Ávila (4). Simão Pedro Toledo,
Roberto Amara], Jaime Martins e Márcio Miranda (2).

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

Amara].
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, representantes da imprensa, distinto e seleto
público que nos vê e que nos ouve, o Governador do Estado
inicia, dentro em breve, a execução de um programa que
consideramos da maior importância econômica e social para as
pequenas comunidades. Trata-se do Projeto MINASAGIJA,
integrante do Programa de Saneamento Rural de Minas Gerais,
o Pró-Saneamento Rural, sob a responsabilidade da Companhia
de Saneamento de Minas Gerais - COPASA.
Nós, principalmente, que temos pautado nossa atuação no

parlamento mineiro por uma luta permanente em prol do homem
do campo e que fomos responsáveis diretos pela irrigação das
regiões semi-áridas do Norte de Minas, por meio da
implantação do Programa de Irrigação do Poligono da Seca do
Vale do São Francisco, sentimo-nos felizes e entusiasmados
com o anunciado projeto, que está em plena sintonia com os
ideais de nossa própria ação parlamentar.
O projeto, ora em vias de execução, constitui medida
prática e ágil para levar ás comunidades rurais, afastadas
dos centros urbanos, água potável e um sistema de esgotos
sanitários. Uma medida que merece nossos mais entusiasmados
elogios ao Governador Hélio Garcia, ao Presidente da COPASA.
Dr. Ruy Lage, que vem desenvolvendo um tratlio magnifico á
frente daquele órgão e ao Gerente-Geral da COPASA em Montes
Claros, Rodrigo Cerqueira Moura. Aliás, coincide com o nosso
Programa de Abastecimento do Norte de Minas, apresentado
anteriormente, que vai beneficiar cerca de 900 mil
habitantes daquela região por meio da perfuração de 1.800
poços tubulares.
o MINASAGUA é calcado em concepções simples e adequadas ao
meio ambiente, com a vantagem de que será implantado com
custos relativamente baixos, graças ao engajamento da
própria comunidade, que fornecerá o principal da mão-de-
obra, coordenada pelas prefeituras dos pequenos municípios
onde se insere. Ademais, a própria população local passa a
ser responsável pela operação e manutenção dos sistemas
concluidos, recebendo para isso assistência técnica
permanente da COPASA.
0 projeto visa atender, no final, a 1.088 comunidades, com
populações situadas entre 300 a 1.000 habitantes. O custo
total das obras está calculado em 30 milhões de dólares. A
primeira etapa, a ser implementada no prazo de cinco meses,
atendendo a 120 comunidades, deve absorver cerca de 5
milhões de dólares- Uma parte dos recursos será destinada a
atender ás atividades de apoio á execução do plano,
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constando de desenvolvimento comunitário, cursos de educação
sanitária, fiscalização das obras e treinamento de pessoal.
Com esta iniciativa, a COPASA estará dando uma contribuição
extraordinária para a melhoria das condições sanitárias do
Estado e, com isso, ajudando a erradicar doenças endêmicas
que afligem a nossa população rural.
O saneamento básico é um dos fatores mais eficazes na
prevenção contra diversas doenças, particularmente a cólera.
que se propaga com maior facilidade em regiões pobres e
desprovidas de recursos higiénicos e que tem, nos últimos
tempos, castigado impiedosamente a população interlorana.
A COPASA implantará, por meio desse projeto, obras nas

pequenas comunidades, para estender os benefícios gerais do
saneamento básico ao homem do campo dos mais afastados
rincões do Estado.
Porém, para que isso seja colocado em execução o mais
rapidamente possível, é necessário que a SEPLAN libere as
verbas, sem as quais a COPASA fica impossibilitada de
implementar o projeto. Para isso, estamos apresentando, na
forma regimental, um requerimento solicitando seja
priorizada a liberação da primeira parcela para a
implantação desse programa.
Ocupamos hoje a tribuna para fazer um apelo em nome das

comunidades rurais do nosso Estado, particularmente aquelas
do Norte de Minas: é preciso que o Governo libere os
recursos destinados ao MrNASAGUA, concedendo, desta forma,
ao nosso ruricola os benefícios do saneamento básico. Muito
obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, está-se realizando no Cai-c '. controvertida
conferência organizada pela ONU sobre planejamento familiar.
Estão em jogo interesses e valores em conflito difícil de
ser discernido.
De um lado, a humanidade olha com grave preocupação seu

futuro. O crescimento demográfico parece constituir ameaça á
sua sobrevivência por julgar que não haverá bens renováveis
no planeta Terra para tanta gente. E, como a taxa maior de
crescimento acontece nos países do hemisfério sul, pobres,
as medidas devem ser no sentido da restrição drástica de sua
taxa de natalidade. E para que isso se concretize,
organizar-se-ao programas e campanhas de controle de
natalidade com uso de todos os meios, não excluido o aborto.
Se algum pais do sul mostrar-se renitente e resistente,
prevêem-se sanções de várias naturezas para forçá-lo a
enquadrar-se no referido projeto. Esse pode até parecer
razoável para muitas pessoas. No entanto, cabe, de maneira
critica, revelar a gravíssima transgressão da ética e a
refinada hipocrisia dos países ricos em arquitetà-lo. Se
não, vejamos.
As duas maiores ameaças ao futuro da humanidade são a
riqueza depredatória unida ao desperdício dos países ricos e
a miséria dos pobres, que contamina e polui. Ora, o



mencionado projeto não sugere diretamente que os países
ricos modifiquem sua política de consumismo exagerado e
enlouquecido, com desperdício de recursos não renováveis do
planeta, nem prevê modificação na atual ordem econômica
mundial, em favor dos países pobres: esses, caso dispusessem
de mais recursos, poderiam desenvolver política consciente e
responsável em termos de educação e saúde, diminuindo,
assim, um crescimento irracional, imprevisto, não desejado
da taxa de natalidade. A educação é a melhor e mais humana
maneira de as famílias planejarem racionalmente sua
dimensão, e não, programas de esterilização em massa ou
facilitação e indução da prática do aborto.
A paternidade e a maternidade responsáveis continuam sendo

o caminho humano de planejar. Qualquer outra manobra ofende
a dignidade da liberdade e consciência humanas. Por detrás
de muitos programas de distribuição em massa de
anticoncepcionais, há gigantescos interesses das
transnacionais da indústria farmacêutica. Conhecemos
sobejamente no Brasil a incontinenti ganância dessa
indústria. Com esse planejamento feito sem que as pessoas
saibam, até mesmo, dos efeitos dos métodos
anticoncepcionais, estaremos lançando lenha nessa fogueira
monstruosa dos lucros da indústria farmacêutica. E, quando
esses meios atingem a forma de aborto e de intervenção
cirúrgica, também, muitas vezes, feitas à sorrelfa, sem que
as vítimas o saibam, a gravidade da violação dos direitos
fundamentais da pessoa à vida e à integridade física se
consubstancia de modo ainda mais escandaloso.
Finalmente, queria alertar para as gravissimas

conseqüências da lógica do aborto no sentido de tirar a vida
de um inocente. Ora, se o crescimento demográfico constitui
razão para se tirar a vida de inocentes, nada impedirá que
esse processo avance na linha nazista da eugenia de raça, da
idade, dos enfermos. Amanhã, os velhos inúteis, os doentes
incuráveis, as pessoas de carga genética perigosa poderão
ser forçados a praticar a eutanásia. Que monstro de
humanidade estaremos construindo sob a aparência inocente de
planejamento!
O caminho só pode ser a educação, a melhoria de vida dos
pobres, a restrição ao consumo desvairado, uma nova ordem
econômica justa e igualitária, o combate à miséria e às
situações de violência; que geram muitas vidas indesejadas e
facilmente objeto de aborto. Seria também hipocrisia dos
defensores da vida, contra o aborto e o planejamento
familiar compulsório e desrespeitoso, se não lutássemos com
a mesma ira humana e com igual denodo contra as causas mais
profundas de situações que induzem ao aborto ou à
esterilização em massa, tais como a falta de educação e
sistema de saúde precário; não deve ser a partir dos números
frios da estatística demográfica que se deve travar a
verdadeira batalha pela vida, pelo planejamento consciente e
responsável das famílias.

Zé PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase
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O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a l fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Roberto Carvalho - falecimento do Sr. Lázaro Messias da
Rosa, em Cambui; Wanderley Ávila (4) - falecimento do Sr.
Jefferson Neves, em Várzea da Palma; do Sr. João Antônio da
Cruz, nesta Capital; do Sr. Wilson Ozório de Oliveira, em
Pirapora, e do Sr. Bolivar Evangelista Costa, em São
Francisco; Simão Pedro Toledo - falecimento do Sr. Ernesto
D'Ambrósio, em Caldas; Roberto Amaral - falecimento do Sr.
Walter Duarte Barreto, em Montes Claros; Jaime Martins -
falecimento da Sra. Elisa Moreira Maia, em Divinópolis; e
Márcio Miranda (2) - falecimento da Sra. Minam Teixeira
Franco de Almeida, nesta Capital, e do Sr. Rachid Jader, em
Divinópolis (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, é submetido a votação e aprovado,
regimentalmente, o Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei ng 1.545/93, do Deputado Célio de Oliveira.
- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos termos
regimentais, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 1.661/93,
do Deputado Hely Tarquinio; 1.639/93, da Comissão de Saúde e
Ação Social, e 1.756/93. do Deputado Agostinho Patrus (A
sanção.).

Requerimentos
- A seguir, são despachados á Gerência-Geral de Apoio as

Comissões requerimentos dos Deputados Jorge Hannas (2) -
estudos de viabilidade técnica da emancipação dos Distritos
de Dnizânia, do Município de Divino, e de Mercês de Agua
Limpa, do Município de São Tiago; e Bené Guedes (2) -
desarquivamento e conseqüente reabertura dos processos de
emancipação dos Distritos de Periquito e de Naque, do
Município de Açucena.
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Maria
Pinto, em que, na forma regimental, solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei ng 1.329/93, de sua autoria.
Inclua-se o projeto em ordem do dia para os fins do art. 288
do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Roberto Carvalho, em que, na forma
regimental, solicita seja anexado ao Projeto de Lei nQ
2.157/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o Projeto de
Lei nQ 2.026/94, já em tramitação, por apresentarem
identidade de matéria. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso XIII do art. 244 do Regimento
Interno.
- A seguir, a Presidência defere, nos termos do inciso VII

do art. 244, c/c o art. 141. do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado José Bonifácio (7), em que
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solicita, na forma regimental, o encaminhamento dos Projetos
de Lei ngs 382/91, 790 e 829/92. 1.973, 2.000, 2.033 e
2.118/94. de sua autoria, á segunda comissão a que foram
distribuidos, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir seu parecer.
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Célio de
Oliveira, em que, na forma regimental. solicita regime de
urgência para a tramitação do Projeto de Lei nQ 2.175/94, de
sua autoria. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
o Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial
à Proposição de Lei no 12.299, que cria Assessoria de
Comunicação Social na estrutura das secretarias de Estado e
da Policia Militar do Estado e no Gabinete do Vice-
Governador do Estado e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Marcos He1ni• . - Z r . Presidente, considerando
que são importantes as matérias que precisam ser votadas, as
quais exigem "quorum" suficiente, e verificando a
inexistência desse "quorum", pediriamos que a Presidência
encerrasse, de plano, a reunião.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, vai pedir ao Sr.
Secretário, Deputado Baldonedo Napoleão, que proceda à
chamada para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Procede á chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 23 Deputados; foi
computada a presença de mais 6 Deputados, que se encontram
nas comissões. Portanto, não há' quorum" para votação, mas o
há para discussão.
Discussão, em turno único, do Veto Total á Proposição de
Lei nQ 12.329, que estabelece normas gerais de prevenção
contra a transmissão do virus da AIDS em estabelecimentos
odontológicos públicos ou privados. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de
Lei nQ 12.334, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à
Fruticultura de climas temperado e tropical e dá outras
providências. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. Nos termos do 2Q do art. 147, a Presidência
designa como relator o Deputado Roberto Amaral para emitir
parecer sobre o veto e indaga a ele se está em condições de
fazê-lo no momento ou se fará uso do prazo regimental.
O Deputado Roberto Amara] - Pois não, Sr. Presidente. (-

Lê:)
PARECER ORAL SOBRE 0 VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO
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DE LEI No 12.334
Relatório

O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 90, c/c O art. 70, II, da Constituição
Estadual, opôs veto total à Proposição de Lei nQ 12.334, que
cria o Programa de Incentivo á Fruticultura - MINASFRUTA - e
dá outras providências. As razões do veto são apresentadas
por meio da Mensagem 

no 
491/94, publicada em 3/8/94.
Fundamentação

Ao negar sanção à proposição de lei em epigrafe, que cria o
Programa de Incentivo à Fruticultura - MINASFRUTA - e dá
outras providências, o Chefe do Executivo alegou motivos
relacionados com o interesse público, que estaria sendo
contrariado. Como justificativa para o veto, conforme foi
exposto na Mensagem nQ 491/94, o Governador do Estado afirma
que o apoio á produção, ao comércio, à industrialização e ao
consumo de frutas, que constitui o objeto do MINASFRUTA, já
integra as diretrizes da política do Governo para o setor
agricola, incluída a fruticultura. A implementação de um
programa dessa natureza, ainda segundo os argumentos do
Executivo, poderia tumultuar a execução dos projetos em
andamento. Como exemplo, é citado o Pro-Indústria, que prevê
incentivos específicos, junto ao BDMG, para a implantação de
agroindústrias. Além disE- '?xstem linhas de crédito ao
produtor nas demais agências oficiais, as quais vêm
assegurando apoio efetivo ao desenvolvimento da produção
agrícola.
Na visão da atual administração, portanto, seria
desaconselhável a sanção de uma proposta com objetivos
semelhantes aos já existentes. Outro inconveniente para
a aprovação da proposição de lei vetada é o fato de o
programa q ue se pretende instituir só poder ser iniciado no
próximo exercício, como se depreende do disposto no art.
161, 1, da Constituição Estadual, segundo o qual 4 vedado o
inicio de programa ou projeto não incluído na lei
orçamentária anual. Nesse aspecto, deve-se reconhecer a
prudência do Governador do Estado, uma vez que, em janeiro
próximo, estaremos iniciando uma nova administração, que
deve dispor de liberdade para implementar suas próprias
políticas para o setor.
Assim, somos levados a considerar inoportuna a implantação
do MINASFRUTA no final do Governo atual, apesar da
importância desse programa para o desenvolvimento
socloeconõmico de Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto à

Proposição de Lei nQ 12.334.
Sala das Reuniões, 13 de setembro de 1994.
Roberto Amaral, relator.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.
- A seguir, têm suas discussões encerradas, cada uma de sua

vez, nos termos regimentais, em turno único, os vetos às
Proposições de Lei ngs 12.335, que obriga o Poder Executivo



a oferecer tratamento oftalmológico e otorrinolaringológico
gratuito aos alunos carentes das escolas públicas estaduais
nos casos que especifica; 12.336, que estabelece condições
para a concessão de licença ambiental para a realização de
obras de barramento em rios navegáveis; 12.337, que dispõe
sobre o programa de alimentação escolar da rede pública
estadual; 12.338, que dispõe sobre a pesagem obrigatória de
gás liquefeito de petróleo á vista do consumidor; 12.340,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação mensal das
reclamações contra os fornecedores de produtos e serviços
definidos nos termos do art. 3g da Lei no 8.078. de 11/9/90;
12.341, que dispõe sobre a construção de passarela para
pedestres em rodovia estadual; e 12.352, que dispõe sobre a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Como persiste a falta de "quorum" para a
votação da matéria e os vetos constantes na pauta estão
sobrestando as demais matérias, esta Presidência encerra a
reunião e convoca os Deputados para as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas; de amanhã, dia 14. às 9 horas e às
20 horas, e de quinta-feira, dia 15, às 9 horas, nos ternos
do edital de convocação, bem como para a ordinária de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(Nota do
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
No 12.348

Comissão Especial
Relatório

Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 90, c/c o
art. 70. II, da Constituição Estadual, o Governador do
Estado opôs veto total à Proposição de Lei nQ 12.348, que
dispõe sobre a criação de área de preservação permanente na
bacia hidrográfica do rio Uberabinha e dá outras
providências, e por meio da Mensagem no 499/94, foram
comunicadas a esta Casa as razões do veto.
Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 234,
c/c o art. 112, 1, "b", do Regimento Interno, compete-nos
apreciar o veto e sobre ele emitir parecer.

Fundamentação
Ao opor veto à Proposição de Lei ng 12.348, que dispõe
sobre a criação de área de preservação permanente na bacia
hidrográfica do rio Uberabinha, o Governador do Estado
alegou razão de ordem constitucional, externando a opinião
de que a Lei no 10.561. de 1991, conhecida como Lei
Florestal Mineira, na qual se buscou respaldo legal para a
proposta de lei, não serve de base para o objetivo
pretendido.
Por se tratar de matéria definida constitucionalmente como
de competência legislativa concorrente, sujeita, portanto,
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ás normas gerais editadas pela União, alegou que a Lei ng
6.902 (federal), de 1981, prevê para esse caso que deverão
ser definidos os limites geográficos da área e o órgão
responsável por sua administração, o que não foi feito.
Segundo esse ponto de vista, a Indicação de limites,
apresentados na proposta como aqueles definidos no art. 7g
do Decreto ng 33.944 (estadual), de 1992, que regulamenta a
lei florestal, não seria procedente, porquanto tal
dispositivo conteria simplesmente critérios para se
considerar de preservação permanente floresta ou outra forma
de vegetação natural, jamais a fixação de limites
geográficos.
Uma análise criteriosa do que foi dito demonstra que as

alegações partem do pressuposto de que a proposição objetiva
criar uma unidade de conservação categorizada como área de
proteção ambiental - APA. Isso se conclui pela referência
feita à Lei ng 6.902 (federal), que trata exclusivamente da
criação de estações ecológicas e de áreas de proteção
ambiental (APA5), sem qualquer alusão a áreas de preservação
permanente (APP5). Ao contrário, é a lei florestal mineira
que, repetindo disposições contidas no novo Código Florestal
- a Lei no 4.771 (federal), de 1965 -, refere-se claramente
às APPs. A matéria, por essas razões, foge ao âmbito da
citada Lei nQ 6.902, sendo regulada precisamente pelo Código
Florestal e pela lei florestal do Estado, que declaram como
de preservação permanente as florestas e demais formas de
vegetação natural situadas ao longo dos rios e de qualquer
curso d'água, com a largura em cada margem variando de 30
(para cursos d'água estreitos, com menos de 10 m) até 500 m
(para cursos d'água com largura superior a 600 m). Pela lei,
incluem-se, ainda, como de preservação permanente, entre
outras, as faixas de vegetação situadas ao redor de lagoas
ou reservatórios d'água naturais ou artificiais, bem como as
localizadas em torno das nascentes e dos chamados 'olhos
d'água".
A idéia de se declarar como de preservação permanente a

área correspondente á faixa onde a vegetação é definida como
tal não é nova e tem precedente em iniciativa do próprio
Poder Executivo, que, pelo Decreto ng 29.301, de 16/3/89,
definiu como de preservação permanente área situada em torno
da lagoa Poço Verde, no Município de Coromandel, tendo em
vista o que dispõe o Código Florestal (Lei ng 4.771/65). A
proposição ng 12.348 teve o mesmo propósito em relação ás
margens do rio Uberabinha, incluindo todo o campo
hidromórfico, no qual estão inseridos os buritis, as matas
ciliares, as veredas, os "covoais" e os pequenos núcleos
remanescentes da cobertura vegetal de cerrados próximos aos
limites da área hidromórfica. O fato de não estarem fixados,
de imediato, os limites precisos dessas formações
características não invalida, a nosso ver, a forma por que
se indicaram os limites, de acordo com o que está previsto
pelo Código Florestal e pela lei florestal mineira.
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Tendo em vista o que se expôs, somos levados a negar apoio
à manutenção do veto, cientes te que a edição da lei trará
benefícios para a proteção dos bens ambientais do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela rejeição do veto à
Proposição de Lei ng 12.348.
Sala das Comissões. 13 de setembro de 1994.
Ailton Vilela. Presidente - Eduardo Brás, relator -

Ambrásio Pinto.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

No 39/94
Comissão Especial

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, a Proposta de Emenda á
Constituição nQ subscrita por mais de 1/3 dos membros
desta Casa, objetiva dar nova redação ao inciso II do art.
30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição do Estado.
Publicada em 29/4/94, veio a proposição a esta Comissão

Especial para apreciação, nos termos do art. 210, c/c o art.
112. 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Preliminarmente, analisando-se os aspectos formais que

envolvem a apresentação da proposta de emenda em exame,
percebe-se a adequação do procedimento aos pressupostos
estabelecidos constitucionalmente, sobretudo os que dizem
respeito à iniciativa quanto à matéria e à espécie
normativa eleita para sua veiculação (art. 64. 1, da Carta
mineira).
Quanto ao mérito, entendemos que a proposição acolhe
pretensão justa, uma vez que a redação do dispositivo
constitucional vigente, ao estabelecer um interstício para a
aquisição de estabilidade no serviço público, exige que o
lapso temporal se verifique de forma continua. Em
conseqüência, um grande número de agentes administrativos
sentiu-se quase que casuisticamente lesado, sobretudo
professores e serviçais contratados, que tiveram
interrompido seu tempo de serviço em virtude de gozo de
férias regulamentares entre os anos de 1983 e 1988.
Por outro lado, entendemos que o prazo estabelecido para a

aquisição da garantia de estabilidade deveria ter como marco
a data da promulgação da Constituição do Estado, e não a da
Constituição da República, razão pela qual apresentaremos
uma emenda à proposição.

Conc 1 usão
Diante uo exposto, somos pela aprovação . no lg turno, da
Proposta de Emenda à Constituição ng 39/94 com a Emenda ng
1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. l Q - O inciso II do art. 30 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de
Minas Gerais passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 30 - ...............................................
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II - tenha, na data da promulgação desta Constituição,
1.800 (mil e oitocentos) dias ou mais de serviço em órgão da
administração direta, em autarquia ou em fundação pública
estadual.".".
Sala das Comissões. 30 de agosto de 1994.
Geraldo Rezende, Presidente - Ermano Batista, relator -
Marcos Helénio - Romeu Queiroz - Baldonedo Napoleão -
Antônio Júlio - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.871/94

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto
de lei em apreço pretende autorizar o Poder Executivo a
criar o Programa de Incentivo á Indústria de Móveis do
Estado de Minas Gerais - Pró-Móveis.
Publicada em 25/2/94, a proposição foi distribuída á

Comissão de Constituição e Justiça, que se pronunciou pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria na forma do Substitutivo ng 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer
Quanto ao mérito, nos termos do art. 103, VI, do Regimento
Interno.

Fundamentação
As atividades econômicas, de maneira geral, demandam
planejamento especifico, implantação de infra-estrutura,
financiamento e apoio tecnológico. Quando necessário, o
Estado deve intervir de maneira positiva, a fim de fomentar
determinadas atividades produtivas e facilitar o seu
desenvolvimento.
Tendo isso em vista, a proposição em tela objetiva garantir
uma efetiva atuação estatal no processo de planejamento e
desenvolvimento da indústria de móveis do Estado. A parceria
do poder público com esse importante setor privado muito
contribuirá para o aprimoramento da produção, o que é de
grande interesse para o consumidor mineiro, o maior
beneficiário de um programa dessa natureza, uma vez que
teria á sua disposição um produto final de melhor qualidade
e a menor custo.
Assim, considerando-se os interesses do consumidor, seria

da maior conveniência a aprovação da medida proposta.
Ressalte-se que a Comissão de Constituição e Justiça, com

vistas a sanar vícios de ordem constitucional, apresentou o
Substitutivo 

nó 
1, que confere ao projeto um tratamento

jurídico ace g uado e que acolhemos sem restrições.
Conclusão

Somos pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.871/94 na forma
do Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 14 de setembro de 1994.
Marcos Helênio. Presidente - Márcio Miranda, relator -
Bernardo Rubinger.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.545/93



Comissão de Redação
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Célio de
Oliveira, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Ijaci, 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 á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.545/93
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Ijaci
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Ijaci o imóvel constituído por um terreno de
15,5 ha (quinze vírgula cinco hectares), com 30 mil pés de
eucalipto, situado nesse município, no lugar denominado
Lagoinha, e registrado sob o ng 7.618, á fls. 129 do livro
no 2-Ai do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Lavras, confrontante com a estrada de rodagem que liga
Pedreiras a Lavras e com imóveis de propriedade dos
herdeiros de José Vieira, José Rufino Vilas Boas e
Lourival Luiz Vilas Boas.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

á implantação de distrito industrial e de horta comunitária
e á construção de casas populares.
Art. 2g - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.
Art. 3o - Esta lei entra em vigc data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Cóssimo Freitas, relator -
Franscisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.561/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.561/93, de autoria do Deputado Hely
Tarquínio, que estabelece as diretrizes para a cooperação do
Estado com os consórcios administrativos intermunicipais de
saúde e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno, na
forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada 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 Ng 1.561193
Estabelece as diretrizes para a cooperação do Estado com os

consórcios administrativos intermunicipais de saúde e dá
outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Estado prestará cooperação para orientar a
constituição e a manutenção de consórcios administrativos
intermunicipais de saúde, nos termos desta lei.
Parágrafo único - A cooperação do Estado consistirá na
prestação de serviço técnico-profissional relativo á
organização do consórcio e à avaliação de investimentos que
excedam as possibilidades de mobilização de recursos dos
municípios consorciados-
Art. 2o - Considera-se consórcio administrativo
intermunicipal de saúde, para efeito desta lei, a associação
de municípios com a finalidade de prestação comum das ações
e dos serviços de saúde que lhes correspondam, mediante
termo de acordo ou de ajuste.
Parágrafo único - Os consórcios referidos no "caput" terão

direção única, prevista em seus atos constitutivos.
Art. 3g - A direção dos consórcios administrativos
intermunicipais de saúde será exercida por um Conselho
Diretor composto:

- por 1 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde
de cada município consorciado, livremente eleito por seus
membros;
II - pelo Prefeito do município consorciado ou pessoa por

ele designada.

l - Os membros do Conselho Diretor mencionados no inciso
terão mandato de 2 (dois) anos, vedada a reeleição.

f 2Q - Cabe ao Conselho Diretor elaborar o Plano Conjunto
de Atendimento Regional, observado o disposto no art. GQ
desta lei.
Art. 4g - Os consórcios administrativos intermunicipais de

saúde poderão propor o remanejamento de parcelas de recursos
destinados aos investimentos na rede le- serviços, à
cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais
ações de saúde, conforme o disposto na Lei ng 8.142. de 28
de dezembro de 1990, ou na legislação que a suceder.
Art. Sg - Cabe ao Poder Executivo estadual requerer dos
municípios a elaboração do Plano Municipal de Saúde,
fornecendo-lhes a orientação técnica e a supervisão
necessárias à sua formulação, sem exigência de
contrapartida, respeitados os princípios da autonomia
municipal
Art. 6g - O Plano Conjunto de Atendimento Regional é o
instrumento técnico-legal que compreende:

- a agregação das ações e dos serviços previstos nos
Planos Municipais de Saúde;
II - as ações e os serviços complementares a serem

executados ou Implementados pelos órgãos especializados do
Estado-
Art. 7g - A elaboração do Plano Conjunto de Atendimento
Regional deverá obedecer, no minimo, aos seguintes
requisitos:

- referência exclusiva a ações e serviços de saúde;
II - observância estrita aos planos de saúde formulados

pelos municípios consorciados;



III - levantamento detalhado dos recursos humanos,
materiais e financeiros empregados pelo Sistema único de
Saúde, sob responsabilidade e gestão dos municípios
consorciados;
IV - levantamento completo e detalhado da demanda de

serviços de saúde verificada nos últimos 10 (dez)
exercícios, destacando-se a parcela não atendida e a
projeção estatística da demanda por origem e destino;
V - estudo demográfico da região, para dimensionamento e
justificação de investimentos futuros:
VI - aprovação pelos Conselhos Municipais de Saúde;
VII - especificação objetiva e detalhada das obrigações a

cargo do Poder Executivo estadual:
VIII - inclusão das ações previstas pelos planos
plurianuais dos municípios e do Estado, no que concerne aos
objetivos e às metas para as despesas de capital e para as
despesas relativas aos programas de duração continuada.
Parágrafo único - Os recursos para elaboração e execução do
Plano Conjunto de Atendimento Regional serão previstos em
dotações especificas do orçamento dos municípios
consorciados e do orçamento do Estado, especialmente no que
se refere à seguridade social.
Art. sg - Os consórcios administrativos intermunicipais de
saúde prestarão, semestralmente, contas da aplicação dos
recursos  eles repassados pelos municípios consorciados,
atendendo aos princípios constitucionais e legais de
fiscalização e controle.
Art. 9g - Qualquer cidadão é parte legítima para requerer
do Conselho Diretor dos consórcios de que trata esta lei
demonstrativos referentes a;

- fontes de recursos destinados ao seu funcionamento;
II - receita efetivamente realizada;
III - extratos bancários comprobatórios de movimentação de

recursos;
IV - descrição completa das despesas efetuadas,

discriminadas as de custeio e as de investimentos;
V - relação de profissionais e horas efetivamente
trabalhadas por tipo de habilitação profissional;
VI - resultados alcançados com os trabalhos realizados, em
termos de pacientes atendidos e da natureza do atendimento:
VII - preços unitários das ações de atendimento.
Parágrafo único - Recebida a solicitação de que trata este
artigo, o Conselho Diretor terá prazo de 15 (quinze) dias,
prorrogável por igual período, para prestar os
esclarecimentos devidos.
Art. 10 - O Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa) dias
contados da publicação desta lei, publicará minuta de
ajuste com vistas a possibilitar aos municípios interessados
a constituição dos consórcios administrativos
intermunicipais de saúde.
Parágrafo único - A minuta de ajuste a que se refere o
"caput" deste artigo deverá prever, no mínimo;

- a participação, no Conselho Diretor, dos representantes
dos municípios associados;
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II - a paridade de representação, garantindo-se a cada
município voz e voto;
III - a forma de escolha dos representantes e a duração dos

mandatos;
IV - a distribuição de responsabilidades e encargos;
V - a gestão dos recursos pelo Presidente do Conselho
Diretor, em conjunto com o Tesoureiro, sob a supervisão dos
demais membros;
VI - a inclusão obrigatória de, pelo menos, um município
que possua ou tenha condições de criar infra-estrutura de
saúde adequada ao atendimento da demanda regional,
especialmente no que diz respeito à medicina preventiva e
curativa;
VII - penalidades e vedações.
Art. 11 - O Poder Executivo dará prioridade, na celebração

de convénios no ãmbito da saúde, aos municípios constituídos
em consórcios administrativos intermunicipais de saúde.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Cóssimo Freitas, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.539193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei em tela, da Comissão de Saúde e Ação
Social, que obriga o Estado a oferecer, gratuitamente, o
exame do cariótlpo e a triagem metabólica para diagnóstico
da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito - 'exame do
pezinho" -, 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 NO 1.639/93
Obriga o Estado a oferecer, gratuitamente, o exame do
cariótipo e a triagem metabólica para diagnóstico da
fenilcetonúrla e do hipotireoidismo congênito - 'exame Co
pezinho".
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Estado obrigado a oferecer gratuitamente à
população a realização:

- do exame do carlótipo:
II - da triagem metabólica para diagnóstico da fenil-

cetonúria e do hipotireoidismo congênito - 'exame do
pezinho".
Parágrafo único - O exame gratuito do cariótipo é

assegurado:
- ao indivíduo portador da sindrome de Oown;

II - aos pais e irmãos do individuo portador da síndrome de
Down causada por translocação cromossómica.
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Art. 2o - Para o cumprimento do disposto no artigo
anterior, o Poder Executivo celebrará convênios ou contratos
com órgãos ou entidades localizados no Estado, na seguinte
ordem de preferência:

- entidades públicas;
II - entidades filantrópicas;
III - demais entidades privadas-
Art. 3o - O exame do cariótipo será oferecido em, pelo
menos, 1 (um) município de cada macrorregião do Estado.
Art. 4g - O Poder Executivo divulgará amplamente o
significado e a importância dos exames de que trata esta
lei, bem como os locais e as condições para sua realização.
Art. sg - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação-
Art. 6Q - As despesas para a execução desta lei correrão á
conta de dotação orçamentária própria.
Art. 7o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Bg - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei no 8.826, de 5 de junho de 1985.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.756/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.756/93, do Deputado Agostinho Patrus,
que cria o Programa Mineiro de Apoio e Orientação Técnica á
Construção, à Reforma e à Melhoria de Moradia para Famílias
de Baixa Renda - PROMORAR -, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido no lo turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, s 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 1.756193
Cria o Programa Mineiro de Apoio e Orientação Técnica à

Construção, á Reforma e à Melhoria de Moradia para Famílias
de Baixa Renda - PROMORAR.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Programa Mineiro de Apoio e
Orientação Técnica à Construção, à Reforma e à Melhoria de
Moradia para Famílias de Baixa Renda - PROMORAR.

o Art. 2g - O PROMORAR tem por objetivo fornecer assistência

vi técnica gratuita às familias de baixa renda na construção,
w na reforma ou na melhoria de suas moradias.

lQ - Para efeito desta lei, considera-se família de baixa
renda aquela cuja renda seja de até 30 (trinta) UPFMGs

2	(Unidades Padrão Fiscal de Minas Gerais).
§ 2Q - A assistência técnica referida no "caput" deste

artigo destina-se ás famílias que se proponham construir,
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com recursos próprios, moradia de laje não maciça de até
60m2 (sessenta metros quadrados) de área construída.

f 3 - Ficam preservadas as exigências do órgão regional
responsável pela fiscalização do exercício profissional de
engenharia e de arquitetura.
Art. 3c - Compete ao Poder Executivo gerir, administrar e
desenvolver o PROMORAR, sob a coordenação da Secretaria de
Estado da Habitação
Art. 4Q - No planejamento e na execução do PROMORAR, serão

observadas as seguintes diretrizes:
- articulação do Estado com órgãos ou entidades das

administrações públicas federal e municipal
II - incentivo e apoio à participação da comunidade;
III - redução do custo da construção, sem perda das

características de salubridade e funcionalidade.
Art. 6g - Para a execução do PROMORAR, o Estado poderá
celebrar convênios com a União, com o município e com
entidades de direito público ou privado, com vistas à
eliminação de taxas e exigências, à redução de encargos, à
prestação de assistência técnica aos projetos e à execução
destes por arquitetos, engenheiros e técnicos de 2g grau
legalmente habilitados, em suas respectivas áreas de
competência.
Art. 60 - O Poder Execut.i - eilarnentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, € de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Cóssirno Freitas, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.772/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.772/93, do Deputado Roberto Luiz
Soares, que declara de utilidade pública a Associação
Minasnovense de Promoção ao Lavrador e à Infância da Área
Rural - AMPLIAR -, com sede no Município de Minas Novas, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.772/93
Declara de utilidade pública a Associação Minasnovense de

Promoção ao Lavrador e à Infãncla da Área Rural - AMPLIAR -,
com sede no Município de Minas Novas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Minasnovense de Promoção ao Lavrador e à Infância da Área
Rural - AMPLIAR -, com sede no Município de Minas Novas
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de julho de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconce 11 os.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.793/93
Comissão de Redação

De autoria do Deputado Baldonedo Napoleão, o Projeto de Lei
ng 1.793/93, que declara de utilidade pública a Associação
Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves - ARGEL -, com
sede no Município de Coronel Xavier Chaves, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI P19 1.793193
Declara de utilidade pública a Associação Rural e

Comunitária de Coronel Xavier Chaves - ARCEL -, com sede no
Município de Coronel Xavier Chaves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves - ARGEL -, com
sede no Município de Coronel Xavier Chaves.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Mãrcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.799/93

Comissão de Redação
D Projeto de Lei ng 1.799/93, do Deputado Amderson Adauto,
que objetiva dar a denominação de Jerônimo Heitor de
Assunção à estrada que liga a BR-135 ao Distrito de
Aparecida de Minas, no Município de Fruta], 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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.799193
Dá a denominação de Jerônimo Heitor de Assunção à estrada

que liga a BR-135 ao Distrito de Aparecida de Minas, no
Município de Fruta].
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica denominada Jerônimo Heitor de Assunção a

estrada que liga a BR-135 ao Distrito de Aparecida de Minas,
no Município de Frutal
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.892/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.892/94. do Deputado Raul Messias, que
declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Comunidade de Estrela do Sul, com sede
no Município de Tarumirim, 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, Ç l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.892/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos

Produtores Rurais da Comunidade de Estrela do Sul, com sede
no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Estrela do
Sul, com sede no Município de Tarumirim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Márcio Miranda, relator -
Francisco Ramalho.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 16 de setembro de 1994

ATA

ATA DA 580 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência dos Deputados José Ferraz e

Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem ng 510/94 (Veto Total à Proposição
de Lei Complementar ng 37), do Governador do Estado;
Representações Populares ngs 56 a 64/94, do Ministério
Público do Trabalho, 3a Região - Oficios - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ngs 2.185 a 2.192/94 -
Requerimentos nos 5.436 a 5.438/94 - Comunicações:
Comunicação da Comissão de Agropecuária - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral, Baldonedo
Napoleão. Ronaldo Vasconcellos, Kemil Kumaira, Marcos
Helênio, Maria Elvira, Roberto Carvalho e Maria José
Haueisen - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - 2a Fase: Discussão e votação de
proposições: Requerimento do Deputado Roberto
Amaral (alteração na pauta); aprovação - Votação, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.299;
questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto
- Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão
- Bernardo Rubinger - Côssimo Freitas - Dilzon Melo -
Eduardo Brás - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - João Batista -
Jorge Eduardo - José Bonifácio - José Braga - José Renato -
Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - -. Roberto
Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Kemil Kumalra. 2Q-Secretário "ad hoc', procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
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Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, lg-Secretário "ad hoc, lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 510194

Belo Horizonte. 13 de setembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei
Complementar ng 37, que dispõe sobre a organização do
Ministério Público do Estada e dá outras providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

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

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei Complementar ng 37, que
dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e
dá outras providências, sou conduzido, pelos motivos a
seguir expostos, a opor-lhe veto parcial.
Assim é que deixo de acolher os incisos XIII e XIV do
artigo 66 da mencionada Proposição, os quais autorizam o
Ministério Público a receber, Independentemente de despacho
judicial, os inquéritos policiais, em caso de infração de
ação penal pública, bem como a conceder prazo para a
conclusão de inquérito policial, no caso de indiciado solto.
Essas disposições não se acham coordenadas com a diretriz
do Código de Processo Penal, que assegura á autoridade
judiciária o controle jurisdicional do inquérito policial.
Cabe lembrar que dispositivos com os mesmos enunciados,
incluidos no Projeto de Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público, foram vetados pelo Presidente da República, sob
idêntico argumento de preservação da ordem processual penal.
Além do mais, a matéria, sendo eminentemente processual,
inclui-se na competência privativa da União.
Deixo, também, de sancionar o inciso III do artigo 67 da
Proposição, que autoriza o Ministério Público a requisitar
diligências investigatõrias e a instauração de inquérito
policial e inquérito policial militar, podendo acompanhá-los
e produzir provas, e o faço certo de que tal providência não
implicará prejuizo para o desempenho da instituição, que, no
caso, será cumprido com observância e nos termos do artigo
129. VIII. ca Constituição Federal.
o veto se estende, ainda, ao artigo 266, uma vez que a
isenção de pagamento pela publicação de atos no órgão
oficial do Estado não encontra amparo na Lei ng 10.468, de 5
de abril de 1991, que uniformiza procedimento sobre a
matéria, que deve ser preservado.
Esses são os motivos de ordem constitucional e de interesse
público que me levam a excluir da sanção os incisos XIII e
XIV do artigo 66, o inciso III do artigo 67 e o artigo 266
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da Proposição de Lei Complementar ng 37, que devolvo á
egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 12 de setembro

de 1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
* - Publicado de acordo com o texto original.

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 56/94
Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de la Instância, encaminhando cópia
de peças processuais referentes ao Processo nQ 963/93, da

3 1 a JCJ de Belo Horizonte, em que são partes Sebastião
Dárcio de Faria Pimenta e outro (reclamantes) e TRANSMETRO
(reclamada). (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 57/94
Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de Ia Instância, encaminhando cópia
de peças processuais referentes ao Processo nç 1.277/93, da

2 a JCJ de Belo Horizonte, em que são partes Adalberto
veloso Fialho (reclamante) e TRANSMETRO (reclamada). (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 58194
Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho - Coordenadora da Coordenadoria de ia Instância,
encaminhando cópia de peças processuais referentes ao
Processo no 1.310/93, em curso na 13a JCJ desta Capital, em
que são partes Cléber da Silveira (reclamante) e DER-MG
(sucessor da TRANSMETRO) (reclamada). (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 59194
Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho - Coordenadora da Coordenadoria de Ia Instância,
encaminhando cópia de peças procesF'Jes 'eferentes ao
Processo no 1.013/90, em curso na lla JCJ desta Capital, em
que são partes João Carlos dos Santos (reclamante) e DER-MG
(sucessor da TRANSMETRO) (reclamada). (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 60/94
Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho - Coordenadora da Coordenadoria de Ia Instância,
encaminhando cópia de peças processuais referentes ao
Processo ng 2.085/92, em curso na ia JCJ desta Capital, em
que são partes Nivaldo Savergnini Júnior (reclamante) e DER-
MG (sucessor da TRANSMETRO) (reclamada). (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 61/94
Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de la Instância, encaminhando cópia
de peças processuais referentes ao Processo nQ 1.447/90, da
9a JCJ de Belo Horizonte, em que são partes Leda Soares
Pereira Ávila (reclamante) e TRANSMETRO (reclamada). (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NO 62/94
Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte. Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de la Instância, encaminhando cópia
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do parecer da Sra. Júnia Castelar Savaget e da decisão
homologatória de acordo, prolatada pelo MM. Juiz do Trabalho
em exercido perante a 12 JCJ da Capital, nos autos do
Processo ng 1.650/84, em que são partes Ademar de Araújo e
outros (reclamantes) e Instituto Estadual de Florestas
(reclamado). (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR Ng 63194
Ofício da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de Ia Instância, encaminhando cópia
de seu parecer e da decisão homologatória de acordo,
prolatada pelo MM. Juiz do Trabalho em exercício perante a
Ia JCJ da Capital, nos autos do Processo ng 1.749/88, em que
são partes Antônio Cassimiro Campos (reclamante) e Instituto
Estadual de Florestas (reclamado). (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 64/94
Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho - Coordenadora da Coordenadoria de Ia Instância,
encaminhando cópia de peças processuais referentes ao
Processo ng 1.427/90, em curso na 15 JCJ desta Capital, em
que são partes Geraldo Neves Pereira (reclamante) e
TRANSMETRO (reclamada). (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

OFICIOS
Do Sr. Oliviero Rossi, Embaixador da Itália no Brasil,
agradecendo a atenção com que foi recebido pelo Presidente
José Ferraz quando de sua visita a esta Casa.
Do Sr. Airson Bezerra Lócio, Presidente da CODEVASF,
encaminhando cópias dos convênios ngs 1.93.94.0098-00 e
1.21.88.0209-98, firmados com a UFMG. - A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual c/c o art. 101 XV. •do Regimento
Interno.
Da Sra. Maria Eugênia Murta Lages, Secretária de Ciência e
Tecnologia, informando que a liberação de recursos para
pesquisas na área de produção de ferro-gusa da região Oeste
de Minas depende de apresentação de projetos específicos
junto à FAPEMIG.
Do Sr. José da Silva Abrantes, Chefe da Divisão de
Fiscalização do Trabalho da Diretoria Regional do Trabalho
de Minas Gerais, solicitando informações a respeito do
acesso e da localização das fazendas nas quais foi
verificada a ocorrência de trabalho escravo. (- Anexe-se à
CPI - Escravidão.)
Do Sr. José Magela Alves Pereira, Presidente do Sindicato

dos Servidores da Policia Civil do Estado de Minas Gerais,
informando que, em assembléia geral do dia 1Q/9/94, os
funcionários decidiram se reunir novamente no dia 12/9/94
para decidir sobre a greve da categoria, caso o Governo não
satisfaça suas reivindicações. (- A Comissão de Defesa
Social.)
Do Sr. José Augusto Lara. Presidente da Associação

Comercial de Governador Valadares, e outros, enviando
sugestões para alterações no Projeto de Lei ng 2.161/94,
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tendo em vista a melhoria da situação econômica das empresas
mineiras. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 2.161/94.)
Da Sra. Ruth Villamarin Soares. Presidente interino do
rEPHA-MG, informando, em atenção a requerimentos da Comissão
de Justiça, que esse Instituto é contrário ao tombamento da
Escola Estadual Professor Botelho Reis pela Assembléia, uma
vez que a mencionada escola já se encontra listada entre as
prioridades de tombamento do IEPHA-MG. (- A Comissão de
Constituição e Justiça.)
Da Sra. Marlova Jovchelovitch, Presidente do Conselho
Nacional de Assistência Social encaminhando cópia da Lei
Orgânica da Assistência Social e solicitando que a Casa
dedique especial atenção ao orçamento destinado à área de
assistência social para o próximo exercício.
Do Sr. Renê de Oliveira e Souza Júnior, Diretor da

Superintendência da Receita Estadual, informando, a respeito
de requerimento do Deputado Wanderley Ávila (concessão de
crédito presumido de ICMS correspondente a 2% á empresa que
intensificar a produção cultural por meio de doação ou
patrocínio), que esse órgão é contrário ao atendimento do
pleito.
Do Sr. Alcio Ferreira Passos, Superintendente da Estrada de
Ferro Vitória a Minas, comunicando, em atenção a
requerimento do Deputado Marcos Helênio, o restabelecimento
da ligação ferroviária para passageiros entre Vitória e Belo
Horizonte, a conseqüente desativação da linha Governador
Valadares a Vitória e a melhoria dos serviços prestados.
De pais de alunos das escolas estaduais do Município de
Manhuaçu, solidarizando-se com os professores por suas
reivindicações salariais. (- A Comissão de Educação.)
Da Sra. Dalva Barbuto Cabra], agradecendo, a propósito de

expediente do Deputado Tarcisio Henriques, manifestação de
pesar desta Casa pelo falecimento de seu marido, Antônio
Cabral de Mendonça.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NO 2.185/94

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Doresópolis os imóveis que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Doresópolis os seguintes imóveis:
1 - um terreno situado no Distrito de Perobas, no lugar

o denominado Ressacas, naquele municipio, com área total de
10.800m2 (dez mil e oitocentos metros quadrados),
confrontante com imóveis de Higino Pinto Vida], Joaquim
Tomé. Olimpio Gomes de Oliveira e outros, conforme Registro
Imobiliário nQ 17.690, constante na fi. 182 do livro 3-M do

g Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piui;
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ri - um terreno situado na Rua Pio VI, esquina com a Rua
São Francisco, no Municipio de Ooresôpolis, com área total
de 800m2 (oitocentos metros quadrados), confrontante pela
frente, numa extensão de 20m (vinte metros), com a Rua Pio
VI; pelo lado direito, numa extensão de 40rn (quarenta
metros), com terreno da municipalidade; pelo lado esquerdo.
numa extensão de 40m (quarenta metros), com a Rua São
Francisco e pelo fundo, numa extensão de 20m (vinte metros),
com terreno da municipalidade, conforme escritura de doação
registrada em 13 de agosto de 1968, sob o nQ 37.522, na fl.
42 do livro 3-X do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Piui. -
Parágrafo único - Os imóveis descritos nos incisos 1 e ir

deste artigo destinam-se à construção de casas populares-
Art. 2 - Os imóveis objeto da presente doação reverterão
ao património do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a
contar da data da publicação desta lei, não lhes for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 27 de junho de 1994.
Cóssimo Freitas
Justificação: Trata a proposição de promover a construção
de moradias populares, empreendimento de cunho
fundamentalmente social que muito beneficiará a comunidade
doresopol ense.
A doação pretendida possibilitará á municipalidade
implementar os investimentos necessários ao aporte dos
recursos humanos e materiais indispensáveis ao início dos
trabalhos de construção das pleiteadas casas populares.
Pelas justas razões que embasam o projeto de lei em tela,

conto com o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.186/94
Dá a denominação de José Francisco de Queiroz ao aeroporto

de Patrocinio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominado José Francisco de Queiroz o

aeroporto de Patrocinio.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Romeu Queiroz
Justificação: José Francisco de Queiroz, falecido em
12/2/81, dedicou-se com afinco ás atividades pecuárias,
disseminando as raças zebuinas pelas regiões do Alto
Paranaíba, do Triângulo Mineiro e de Goiás, tendo sido seu
plante] constantemente premiado em inúmeras exposições
agropecuárias realizadas nessas regiões.
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Cidadão radicado em Patrocínio desde 1936, José Francisco
de Queiroz exerceu os cargos de Vice-Prefeito desse
município por dois mandatos e de Prefeito Municipal por
nomeação do Interventor Alcides Lins, tendo instalado o
Grupo João Beraldo.
Zé Queiroz. ou apenas Zezé, como era carinhosamente

chamado, destacou-se por sua ação filantrópica na comunidade
com a instalação de postos de saúde, a implementação de
assistência médica e do ensino primário para os mais
carentes.
Provedor da Santa Casa de Misericórdia por mais de 20 anos,
José Francisco de Queiroz conseguiu dotá-la de equipamentos
modernos para a melhoria das condições do atendimento
médico-hospitalar da população.
Entre suas iniciativas de alcance social junto a amigos,
criou e foi o primeiro presidente do aeroclube de
Patrocínio, conseguindo para essa entidade uma aeronave
apropriada ao aprendizado de pilotagem e, por empréstimo, a
área a ser utilizada como campo de aviação que serve á
comunidade patrocinense até a presente data.
Casado com Sensata Sabino de Queiroz, com quem teve 12
filhos. José Francisco Queiroz cultivou a amizade, a
admiração e o respeito de seus concidadãos pela vida proba e
pela peregrina virtude h••iití-ia que sempre presidiu suas
ações.
Em face das razões que fundamentam a proposição, conto com

o apoio dos nobres pares nesta Casa para a sua aprovação.
- 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, 1. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.187/94
Declara de utilidade pública a MACUSOC - Missão Artística,

Cultural e Social, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a MACUSOC -

Missão Artística, Cultural e Social, com sede no Município
de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Antônio Genaro
Justificação: A MACUSOC é uma entidade civil de caráter

filantrópico, sem fins lucrativos, que se propõe promover a
arte, a cultura e o serviço social, em todas as suas formas
de expressão. Para tanto, produz e promove eventos musicais,
teatrais, artísticos e culturais em geral. Produz, ainda,
material artístico e cultural, edita livros e oferece cursos
de educação musical e artística.
A entidade cumpre todos os requisitos legais que

disciplinam a matéria: está em funcionamento há mais de dois
anos e tem sua diretoria composta de pessoas idóneas, que
nada percebem pelo trabalho ali desenvolvido.
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Acreditamos, pois, justa e meritória a pretensão ora
encaminhada ao arguto exame de nossos pares, com os quais
contamos para 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, 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 2.188/94
Declara de utilidade pública a Loja Simbólica Harmonia ng

26, 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
Simbólica Harmonia ng 26, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Wanderley Ávila
Justificação: Fundada em 31/5/45, a Loja Simbólica Harmonia

ng 26 tem como objetivos principais o auto-aprimoramento dos
seus membros e o aperfeiçoamento moral, espiritual e
intelectual da sociedade, a fim de conseguir sua evolução
progressiva e pacifica.
A diretoria da entidade ..c.s1vlve um trabalho de excelente
qualidade com o objetivo de possibilitar maior assistência á
comunidade nos aspectos básicos de educação, saúde, esportes
e demais atividades sociais.
o reconhecimento da entidade como sendo de utilidade
pública facilitará seu acesso a órgãos do Estado que
trabalham em parceria com esse tipo de iniciativa e
fortalecerá os ideais daqueles que se dedicam ao
engrandecimento do ser humano.
- 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 2.189/94
Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de

Homeopatia - IMH.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Instituto

Mineiro de Homeopatia - IMH -, 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 Reuniões, 5 de setembro de 1994.
Elmiro Nascimento
Justificação: A homeopatia, que surgiu como ciência há

aproximadamente 200 anos, é criação de Samuel Hahnemann, que
contrapôs os seus principios àqueles da alopatia.
Hoje, a homeopatia constitui fórmula válida e respeitada,

em vista de sua conotação pragmática que muitas vezes serve
de complemento para o clássico tratamento alopático. Sua
popularidade no Brasil é incontestável, como o demonstra a
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multiplicação do númerb de médicos homeopatas e
estabelecimentos farmacêuticos homeopáticos. Na homeopatia
encontram boa aplicação as substâncias curativas naturais
que a nossa flora, coincidentemente, oferece em abundância.
o Instituto Mineiro de Homeopatia - IMH - foi criado em
Belo Horizonte sob a égide da ciência homeopática; é
instituição sem fins lucrativos, destinada a promover a
pesquisa científica, as atividades culturais e os movimentos
filantrópicos; propõe-se a desenvolver o nobre objetivo
segundo o enfoque médico-filosófico, que torna o projeto
particularmente oportuno.
Com efeito, uma das grandes carências do Brasil atual está
no campo da saúde pública. Aquilo que se refere ao
atendimento médico gratuito, por exemplo, é já absolutamente
caótico. A ação do IMH em nossas comunidades, mesmo que
indireta, só fará aliviar esse quadro negativo.
Por essa razão é que estamos propondo a concessão do titulo
de utilidade pública ao rMH, pois as prerrogativas legais
advindas do diploma só irão aumentar a eficácia e a
eficiência de sua atuação. Pelo exposto, conto com a
aprovação desta Assembléia para esta proposição.
- 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, 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.190/94
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lç - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais, com sede no Município de
Bet i m.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1994.
Ivo José
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Betim, vem
se destacando no trabalho de assistência ao excepcional.
Considera-se excepcional a pessoa abaixo ou acima do nível
médio dos indivíduos em relação a uma ou várias
características físicas, mentais ou sensoriais, que demanda
tratamento especial com referência a sua educação, seu
desenvolvimento e seu ajustamento social.
Por se evidenciar o caráter de utilidade pública de que se
reveste a entidade, esperamos a aprovação deste projeto de
lei.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI No 2.191/94



210

Declara de utilidade pública a Fundação Assistencial
Inconfidência - FAI -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação

Assistencial Inconfidência - FAI -, 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, 26 de agosto de 1994.
Paulo Pettersen
Justificação; A Fundação Assistencial Inconfidência - FAI -
mantenedora do Hospital Inconfidência, um dos mais

tradicionais do Estado, vem prestando ao longo dos anos
relevantes serviços á população da Capital e do interior,
mediante exemplar atendimento aos beneficiários do SUS.
Por meio da Lei nQ 5.952, de lg/8/91, foi a entidade
declarada de utilidade pública municipal. Nada mais justo
que o Estado proceda da mesma forma, reconhecendo-a como de
utilidade pública, razão pela qual conto com o apoio dos
nobres Deputados á 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, 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.192/94
Declara de utilidade pública a Creche Casinha da Vovô, com

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

Casinha da Vovó, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

 

Sala das Reuniões, de de 1994.
Alvaro Antônio
Justificação: A Creche Casinha da Vovô é uma entidade sem
fins lucrativos, que tem por objetivo coordenar e executar
ações visando ao amparo da criança por meio da assistência
educacional, social e nutricional.
A entidade é regida por estatuto próprio, funciona há mais

de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idóneas,
não remuneradas pelo trabalho que desenvolvem, conforme
atesta o Juiz de Direito da Comarca.
A entidade preenche, assim, todos os requisitos para 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 art. 195, c/c o art. 104, inciso 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 5.436/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que se
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crie uma força policial especifica e permanente a fim de
guarnecer as escolas públicas estaduais. (- A Comissão de
Defesa Social.)
NQ 5.437/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Planejamento com vistas á
liberação da primeira parcela de recursos financeiros para
iniciar a implantação do Projeto Minaságua, integrante do
Programa de Saneamento Rural de Minas Gerais. (- A Comissão
de Saúde e Ação Social.)
NQ 5.438/94, do Deputado Mauro Lobo, solicitando seja

formulado apelo à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM
- com vistas á apuração de denúncias feitas pelas
comunidades dos Distritos de Tejuco. no Municipio de
Brumadinho. e Bom Jardim, no Municipio de Iblrité, contra a
empresa Mineral do Brasil Ltda., por infração à legislação e
às normas ambientais. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

COMUNICAÇÕES
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de

Agropecuária.
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, diante do agravamento
da crise social brasileira, provocado pelo desequilíbrio
econômico, não nos resta outra alternativa senão a via do
desenvolvimento. E para lá que devemos caminhar. Não
importam as pressões, as incompreensões, a má vontade e até
o boicote explicito daqueles que desejavam perpetuar neste
Pais um modelo econômico que não só não deu certo, mas que
ameaça criar condições insustentáveis e intoleráveis para a
população brasileira. E por essa razão que é para o
desenvolvimento que devemos caminhar.
E o Norte de Minas - que tenho o privilégio e a honra de
representar nesta Casa -, através da Associação Comercial e
Industrial de Montes Claros, criou o Conselho de
Desenvolvimento do Norte de Minas - CODEN -, que tem como
objetivo discutir, com dirigentes de órgãos governamentais e
lideranças empresariais, o trabalho que cada segmento poderá
implementar visando incrementar o desenvolvimento regional.
Nesta oportunidade, quero comunicar aos companheiros e a
toda Minas Gerais a realização de um seminário, na próxima
sexta-feira, dia 16/9. A intenção do encontro é fazer com
que as lideranças convidadas a participar do seminário
elaborem matriz de responsabilidade a fim de que cada um,
dentro de suas possibilidades, passe a atuar com o objetivo
de ajudar a resolver os problemas da região.
Quero cumprimentar o Presidente da Associação Comercial e
Industrial de Montes Claros, Fernando Deusdará, o Vice-
Presidente executivo, Rui Lage Neto, os Vice-Presidentes
Vitemberg David Alves e Francisco Sérgio Soares e, também,
todos os componentes da diretoria por essa iniciativa. Dessa
forma, associo o meu trabalho ao da Associação e ao do
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Conselho em prol do desenvolvimento e do progresso de todo
o Norte de Minas. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado 8aldonedo

Napoleão.
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhoras e senhores, venho a esta tribuna, hoje,
a fim de fazer um comentário a respeito de um editorial do
jornal Folha de S. Paulo, publicado hoje, sob o titulo: " A
boa noticia que vem de Minas". O editorial é assinado por
Roberto Romano, que é filósofo e professor titular de
Filosofia Política da Universidade Estadual de Campinas.
Antes de fazer os comentários, gostaria de fazer a leitura

de uma parte da matéria: (- Lê:)
** "Formar a cidadania para o voto é o imperativo ético

deste pais. Mas os atuais ocupantes dos Poderes - a sua
porção empenhada na melhoria institucional - podem redimir o
setor a que pertencem.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais dá o exemplo, para
qualquer representante do povo brasileiro - de vereadores a
deputados federais - ao corrigir o , seu modus operandi' . A
Folha poderia trazer a simpática Boa Noticia': ocorre o
aperfeiçoamento democrático, sem concessões populistas, num
Legislativo estadual.
Os deputados mineiros afastam o empirismo na escrita das
leis. A Assembléia Legislativa desloca-se pelo Estado,
detectando problemas coletivos, da educação aos recursos
naturais.
Nos sítios apropriados, e com assessoria técnica, os

parlamentares ouvem o povo - movimentos, associações cívicas
- e discutem os males existentes com os beneficies a serem
implantados.
Feito o diagnóstico, ele é remetido para a Assembléia, onde
recebe ponderação de parlamentares e especialistas.
Este processo ocorre sem privilégio eleitoral deste ou

daquele representante. A Casa das Leis torna-se
interlocutora da coletividade soberana. Garante-se a prática
legislativa moderna que erradica o clientelismo.
Assim, Minas produziu um importante código para
aproveitamento hidrico, documento indispensável aos
legisladores brasileiros e internacionais.
Gravissimo, por exemplo, no contencioso entre Israel e
palestinos, é o aproveitamento das águas. Caso esta política
mineira fosse estudada, projetos imprudentes, como a
alteração no curso do rio São Francisco. não viriam à tona.
A seca cm São Paulo pode ser atenuada por uma legislação
cientitica e eficaz.
A Assembléia de Minas também criou a Escola do Legislativo.
Dirigido por acadêmicos competentes, aquele instituto
aperfeiçoa os conhecimentos dos funcionários, organizando
cursos sobre administração pública.
Tais benefícios são ampliados para os próprios
legisladores, que podem ouvir representantes das diversas
tendências cientificas e aprimorar sua visão social.
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A escola produz textos e vídeos sobre as instituições
democráticas, distribuindo-os nos colégios, melhorando o
jovem voto popular.
Outro serviço permite que as pessoas comuns acompanhem a

gênese de uma lei usando instrumentos multimídia, inclusive
com apoio da rede Internet. As matérias que tramitam pela
Assembléia poderão ser vistas sinoticamente."
E segue, mostrando que vale a pena conhecer a experiência

da Assembléia de Minas Gerais, que exorciza a mentira e
produz um melhor relacionamento entre representantes e
cidadania.
Gostaria, Sr. Presidente, de requerer que essa matéria
fosse transcrita nos anais da Casa e que fosse feita una
manifestação ao Prof. Roberto Romano de agradecimento pelas
suas palavras elogiosas ao trabalho que vem sendo feito na
Assembléia de Minas.
Neste momento, em que o Poder Legislativo, não apenas em
Minas e no Brasil, mas em todo o mundo, tenta buscar novos
rumos e dar respostas efetivas à população, quando é
generalizado o descrédito das classes políticas, quando a
ciência política enfrenta o desafio de fazer com que seus
conceitos, suas metodologias, possam dar respostas efetivas
a uma população, cada vez mais necessitada, com relações
cada vez mais complexas, a Assembléia Legislativa de Minas
consegue avançar na dificuldade desse conceito, consegue
avançar como instituição pública, como nível de poder e
sensibilizar pessoas do gabarito intelectual do Prof.
Roberto Romano, da não menos grandiosa e importante
instituição que é a UNICAMP.
Quero dizer, mais uma vez, do meu entusiasmo por ser membro
desta Casa, que, mesmo tendo de conviver com dificuldades
isoladas, não baliza o seu trabalk.o c o seu perfil
institucional, por mazelas que vêm acontecendo no Brasil e
que denigrem a imagem do político, da política e,
principalmente, do Poder Legislativo.
Quero, mais uma vez, manifestar o meu entusiasmo quanto ás
iniciativas que a Assembléia Legislativa de Minas vem
tomando, no sentido de ir ao interior, a fim de realizar
audiências públicas, de ouvir as lideranças comunitárias
públicas e privadas, oficiais ou informais, com sinceridade,
lealdade, coragem e responsabilidade, trazendo, não só para
o seio do próprio Poder Legislativo, mas para o debate com o
Poder Executivo, as questões mais caras, mais sérias, que
afligem nossa população.
Quero manifestar o meu aplauso à iniciativa da Assembléia
ao aqui realizar os seminários sobre questões das mais
modernas, das mais importantes para o Estado e para o Pais,
trazendo, para dentro da Casa do povo de Minas, as
instituições de todos os niveis, de todas as classes, de
todos os setores e de todas as regiões do Estado para
discutir, como foi mencionada em sua matéria, a questão
hídrica, a questão habitacional, a questão da assistência
social.
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Finalmente, quero dizer que, neste momento, em que estamos
todos empenhados em campanha política. enfrentando as
maiores dificuldades, temos a consciência tranqüila de
estarmos numa Casa de respeito, de estarmos numa Casa que
merece o respeito do povo, que dá exemplo, para toda a
sociedade mineira e brasileira, de compromisso com o
desenvolvimento institucional, com o aperfeiçoamento da
instituição democrática, que é o Poder Legislativo, mantendo
bem alta a bandeira da liberdade democrática, da legalidade,
do respeito ao povo e do compromisso com o desenvolvimento
de Minas Gerais. Muito obrigado.
• - Sem revisão do orador.

- Publicado de acordo com o texto original
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos.
O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, assessoria da Casa, galerias, imprensa, ocupamos
esta tribuna do Plenário Juscelino Kubitschek de Oliveira
para fazer justiça a uma grande emissora de rádio de nosso
Estado, que tem prestado os melhores serviços a Minas
Gerais, não sendo, algumas vezes, reconhecida publicamente.
Como representante de segmentos da população mineira, faço
este singelo pronunciamento para prestar uma homenagem à
nossa querida Rádio Inconfidência, que, felizmente,
encontrou os rumos certos e está produzindo bons programas
tanto na emissora de amplitude modulada, AM, como na de
freqüência modulada, FM. Ela já tem o local fixo para o
funcionamento de suas instalações. Quando digo "nossa Rádio
Inconfidência, faço-o com propriedade, porque se trata, na
verdade, da emissora que mais se confunde com o povo
mineiro, não só pela cultura que desenvolveu em todo o
Estado mas, principalmente, pela histór 1 a qn sta rádio tem
Para com o povo mineiro.
A nossa Rádio Inconfidência completa exatamente 58 anos de
vida, com períodos de apogeu, com dificuldades em alguns
momentos, mas sempre trazendo aos lares de Minas Gerais e do
Brasil a sua comunicação social através do microfone ou da
AM ou da FM. Públicos diversos são atendidos por nossa rádio
nos seus programas tanto infantis como esportivos, musicais
e também nos noticiários políticos e econômicos. Diria que a
gama de diversidade em que atua a nossa Rádio Inconfidência
a credencia como uma das mais competentes rádios de todo o
nosso Brasil
Dizem que esse sucesso vem desde 1936. Quando a emissora
foi inaugurada pelo Governador Benedito Valadares, e q ue ele
se pauta, principalmente, pelo fato de o ouvinte ser a sua
prioridade.
Sr. Presidente, colegas da Assembléia, assumo esta tribuna
para fazer justiça, para homenagear esta grande emissora,
que já prestou e presta os melhores serviços a Minas Gerais.
inclusive dando cobertura a esta Assembléia há muitos anos.
Parabéns ao corpo de direção da Rádio Inconfidência,
parabéns aos seus funcionários e parabéns aos seus
repórteres. Muito obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Kemil Kumaira.
O Deputado Kemil Kumatra - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, toda a política se há de inspirar na moral.
Toda política há de emanar da moral. Toda a política deve
ter a moral por norte, bússola e rota. A advertência é de
Rui Barbosa, que, já á sua época, preocupava-se com a
questão.
Quando, há pouco mais de três anos, fomos conduzidos à
Presidência desta Casa pelos nobres pares, inscrevemos,
entre as metas que nos orientariam o trabalho, a atenção
privilegiada à dimensão ética que deve orientar a ação do
parlamento e a atitude do homem público.
Na época, não poderíamos sequer supor a quão duras provas

seriam submetidas as instituições nacionais. Mal refeito do
doloroso processo que levou à renúncia de um Presidente da
República, o Pais viu-se frente a frente com as graves
denúncias que pesavam sobre o Congresso Nacional.
Entrevistado pela Revista do Legislativo, o filósofo
Roberto Romano falava da inflação Co verbo: "Nós falamos
demais em ética, democracia, justiça, e isso causa um
desgaste da palavra". Entretanto, sobre o que se deve falar
não nos é licito calar. E o momento exige de todos os
brasileiros que detêm alguma responsabilidade perante a
opinião pública que estimulem a reflexão sobre a questão
ética.
Os políticos autênticos, sobretudo aqueles que têm uma
história de luta e compromisso com os valores fundamentais
da liberdade e da democracia, não se podem furtar ao
enfrentamento do magno problema ali onde ele se põe hoje com
especial destaque e urgência: na política.
Ao fazê-lo, porém, os políticos não podem sucumbir à
tentação das respostas afoitas e das soluções fáceis. Em
beneficio da própria reconstrução moral do País, é preciso
que se estabeleçam, com lucidez e coragem, algumas verdades
fundamentais.
Em primeiro lugar, precisamos deixar claro que o apelo

ético não pode virar bandeira ideológica ou partidária-
Trata-se de questão por demais grave e urgente para ser
apropriada por algum partido com fins eleitoreiros. A moral,
por sua própria natureza, é tema universal que repudia
qualquer tentativa de monopólio: diz respeito ao homem todo
e a todos os homens. O indivíduo ou grupo que se quiser
fazer dela arauto único ou defensor exclusivo instalará, de
imediato, insuportável maniqueismo do tipo "nós somos os
puros, e quem de nós divergir é, quando não culpado, pelo
menos suspeito". Assim começam q uase todas as ditaduras.
Ainda no dizer de Roberto Romano: "Os partidos precisam
assumir o papel de educadores coletivos, contribuindo
efetivamente para a construção da cidadania". Entretanto,
não podemos vislumbrar como uma agremiação que se coloque
como dona da verdade possa educar ou contribuir para o
aperfeiçoamento do diálogo democrático.
Outra ilusão a que não pode sucumbir aquele que queira
efetivamente contribuir para a criação da cultura da
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moralidade no Pais é a do fetichismo da lei. A questão
ética não pode ser resolvida com o mero acréscimo ou com a
supressão de normas legais. Ela é mais profunda e exige
mudança radical na própria consciência nacional. O Brasil
precisa de um projeto global de reeducação que reavive, nas
consciências individuais, o sentido dos valores éticos. Um
projeto capaz de sensibilizar e empolgar todos os segmentos
da sociedade, do empresário ao menino de rua. Os
brasileiros, especialmente nossas elites, têm que descobrir,
além do mundo do lucro e da vantagem, o universo do
compromisso e da cidadania. Não, a lei não basta. Razão tem
Jean Dabin quando diz que 'quando a virtude pretende impor-
se pela força, embora seja a força da lei, corre o perigo de
suscitar um estado de espirito hostil à lei e à virtude, o
que significa duplicar o prejuízo para a moralidade e para a
legalidade: nesse caso, a lei moralizadora se converte sob
todos os aspectos em desmoralizante".
Tem o Estado um papel no processo de reconstrução moral do
País? Cremos que sim. Mas não basta reformar códigos e
agravar penas. E, sim, necessário estimular objetivamente a
moralidade assegurando a punição certa do crime e da
corrupção.
Critica-se muito a imunidade conferida ao parlamentar para
assegurar-lhe o pleno exercício do mandato. Entretanto,
pouco se questiona a verdadeira imunidade conferida pelo
capital àqueles que o detém. São empresários que, na mídia,
confessam-se sonegadores na certeza de que estão acima do
comum dos mortais, acobertados pelo manto da impunidade
conferida pelo dinheiro. Já dizia Hobbes que não existe
poder de Estado se os particulares são mais poderosos que o
poder. A promiscuidade entre autoridade e contraventores,
recentemente revelada, assusta e traumatiza a consciência
nacional
Na realidade, verificamos que, entre nós, é imenso o poder
das elites. O capital multinacional e o grande capital
nacional, por diversas vezes, já fizeram demonstrações do
seu poderio, em verdadeiras quedas de braço com o Governo.
Dai uma série de perversas inversões: é comum a prevalência
do interesse particular sobre o universal. Os limites entre
o público e o privado tornam-se cada vez mais nebulosos. No
lugar da privatização de estatais, como prega o credo
neoliberal, temos assistido, no Brasil, á apropriação do
próprio Estado pelos interesses privados.
Pensar em ética e não propor a reversão desse quadro é
fazer mera pregação moralista, superficial e inoperante.
Outra tentação que é preciso evitar a todo custo é o engodo
do líder carismático. Nosso Pais necessita, mais que nunca,
de lideranças fortes e atuantes. E nesse sentido é sempre
bom lembrar que Minas é, historicamente, celeiro de líderes.
Homens públicos da estatura de Teotõnio Vilela, Tancredo
Neves e Ulisses Guimarães seriam indispensáveis nesta quadra
especialmente difícil que a nação atravessa. Entretanto.
Deus nos livre do líder carismático, daquele que se propõe
tudo resolver, daquele que, de um momento para outro



capitaliza todas as esperanças do Pais e se torna alvo de um
consenso unânime. Deus nos livre dos salvadores da pátria
que matam a inflação com um único tiro, espezinham a
Constituição e colocam seus sonhos de poder acima da lei e
do bom senso. Que nunca esta terra caia vitima dos donos da
verdade que trazem na mente uma única resposta para cada
questão e no coração o ódio por todos aqueles que ousam
contraditá-los. Que entre nós não vingue a censura e o
patrulhamento ideológico. A reconstrução moral deste Pais,
se a queremos duradoura, deveremos fazê-la pelo diálogo,
pela formação das consciências, sem renunciar á via
democrática, que é a única legitima
Um perigo que deve ser evitado a todo custo pelos que têm

um compromisso sério com um projeto ético para o Brasil é a
tentação de apontar bodes expiatórios para todas as mazelas.
D recurso ao bode expiatório é muito grato à psicologia
popular. Entretanto, além de dar uma satisfação mediata ao
clamor de justiça emanado do povo, ele em nada contribui
para uma solução efetiva do problema. Condenar alguns
poucos, deixando que no geral prevaleça a impunidade dos
poderosos, é apostar no paliativo. Em médio prazo, isso
significa plantar, na consciência do brasileiro, o ceticismo
e a descrença: não há mal maior que se possa fazer a um
povo.
Finalizando, algumas constatações: como já o notou o
filósofo Roberto Romano, o Brasil tem uma ética que é das
piores do mundo. Nesse contexto, não é de se admirar que
vivamos sob a constante ameaça de ruptura do tecido social.
Nem se pode estranhar a fragilidade das instituições.
A questão se torna tão mais grave quando, às vésperas de
uma eleição praticamente geral, é total a descrença nos
partidos e na classe política. Num tal contexto, è a
democracia que corre sérios riscos. O próprio Roberto Romano
alerta que é péssimo que as pessoas não possam confiar em
partidos.
Entretanto, não existem soluções mãgicas para uma tal
situação. Sob a pena de perturbações de conseqüências
inevitáveis, é preciso que a sociedade brasileira,
especialmente a classe política e as elites econômicas,
acorde para o problema Que a reconstrução ética deste Pais
não seja monopólio de partido nem mera bandeira política;
que ela não se esgote em simples satisfações imediatas para
dar ao povo: que ela seja, isto sim, preocupação constante
de todos aqueles que acreditam neste Pais e têm um
compromisso com a felicidade da gente brasileira.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

He 1 ên i o.
O Deputado Marcos Helênlo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra Deputada e público presente, com relação à reportagem
"A boa noticia que vem de Minas", citada pelo Deputado
Baldonedo Napoleão, gostaríamos de fazer algumas
considerações: também estamos felizes com a boa imagem da
Assembléia mas entendemos que a reportagem poderia ser
completa, uma vez que, lamentavelmente, tal imagem tem sido
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prejudicada por alguns fatores. Não vamos entrar em maiores
detalhes.
Na reportagem diz-se que esta Assembléia Legislativa dá um

exemplo para qualquer representante do povo brasileiro, que
os Deputados mineiros afastam o empirismo na escrita das
leis e que a Assembléia se desloca no Estado para realizar
audiências públicas. Isso teve origem em um projeto do PT.
Na época, insistimos para que realmente procurássemos
detectar, junto à população, quais seriam as prioridades
populares para o Estado. Lamentavelmente, essas propostas
são colocadas no orçamento, mas não são completamente
executadas.
Gostaríamos ainda de falar sobre um artigo publicado no dia
14, também da "Folha de São Paulo", que trata do piquete nas
fábricas e onde se diz que há cerca de dois meses os
metalúrgicos do ABC tentam negociar, dentro da câmara
setorial automotiva, com os empresários, propondo a revisão
de metas de produção acima do previsto no acordo. Partem da
constatação de que houve produção acima do previsto no
acordo. Portanto, nada mais lógico do que rediscutir a
questão do emprego, á qual se vincula a demanda salarial. O
acordo tem uma cláusula de reajuste mensal ajustado à
inflação do mês anterior, apurada pelo IBGE e inclui ainda
uma salvaguarda sobre ''-i 4 sc,'ssão do item em caso de
mudanças na política econômica.
Ora, nada mudou na atual política econômica no que concerne
a preços e impostos. Mudou a política salarial. Tiraram o
reajuste mensal. Os metalúrgicos não querem o aumento dos
preços dos veículos. e a ANFAVEA concorda em antecipar a
data-base de abril para novembro deste ano.
Assim, os trabalhadores comprovam que querem preservar o
Plano Real. O abono reivindicado não seria incorporado
agora, mas só na data-base, e não haveria repasse para os
preços dos veículos. Onde fica a livre negociação tão
proclamada pela atual equipe econômica?
O Governo Federal é responsável pela greve, porque
atropelou metalúrgicos e empresários, criando o impasse. E
um Governo incompetente, que tenta manipular a opinião
pública. Falo sobre a questão do escrúpulo, que estava sendo
esquecida. Infelizmente, a grande maioria da população não
sabe o seu significado, que é a falta de moral e de ética
que esse Governo pratica. Ele é responsável pela greve dos
metalúrgicos, pois não aceitou o entendimento que estava
programado.
Desde 1992 os metalúrgicos do ABC já tinham firmado um
acordo na câmara setorial automotiva, O Qual fez aumentar a
produção nacional de veículos e a arrecadação dos Estados e
da União. O nível de empregos manteve-se estável. Esse
acordo beneficiava tanto os empresários quanto os
trabalhadores.
A greve é um direito proclamado na Constituição. Torna-se
um recurso legitimo e legal, quando esgotadas todas as
outras formas de negociação. Houve uma tentativa, e o
Governo, através da sua equipe econômica, não fez a
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negociação. Então, os metalúrgicos partiram para a greve
que, neste momento, não era a melhor solução. Queremos
lamentar isso.
Quero, também, enaltecer a matéria que enfocou a mudança da
imagem desta Casa e realização de audiências públicas
regionais. Infelizmente, essa imagem precisa ser melhorada
ainda mais.
Gostaria que a nossa colega. Deputada Elisa Alves,

dissesse, realmente, o que ela falou no Tribunal de Justiça.
sobre Deputados desta Assembléia depositarem dinheiro em
suas contas pessoais. Gostaria que ela confirmasse isso e
citasse que Deputados fazem isso com o dinheiro da
subvenção, pois isso é muito grave e a Assembléia tem que
tomar uma providência. Nós, do PT, temos certeza de que não
fazemos isso e de que a maioria dos Deputados também não.
Gostariamos que isso fosse provado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
Deputada Maria Elvirat - Sr. Presidente, companheiras

Deputadas presentes, Srs. Deputados, senhoras e senhores das
galerias, tenho dois assuntos a tratar desta tribuna.
Em primeiro lugar, queria comentar um requerimento antes de

apresentá-lo à Mesa. (- Lê:)
"A Deputada que este subscreve requer, nos termos

regimentais, seja formulado apelo ao Sr. Prefeito de Belo
Horizonte para que sejam observadas estritamente as leis e
regulamentos municipais, especialmente no que diz respeito à
legislação ambiental e á realização de audiência pública com
a comunidade envolvida na implantação da usina de reciclagem
de material de construção, prevista para o bairro Buritis,
nesta Capital.
Requer, ainda, que se faça acompanhar essa correspondência

da justificação abaixo redigida."
A justificativa que apresentamos é a seguinte:
"Justificativa: E com profunda preocupação que vimos
recebendo de moradores do bairro Buritis inúmeras
manifestações de descontentamento e até mesmo de repúdio
pela programada instalação, em terreno marginal ao córrego
Cercadinho, próximo à avenida Barão Homem de Meio, da usina
de reciclagem de material de construção."
Tais manifestações são, Sr. Presidente, justas e
procedentes, já que a comunidade do bairro desconhece
totalmente o projeto e o porte da obra. Reciclar material de
construção implica, sem dúvida, a utilização de processo
altamente gerador de residuos, com a emissão de pó de alto
teor de silica, carbonatos e argilas, elementos naturais nos
materiais empregados na construção civil.
A implantação da usina acarretará, também, um intenso fluxo
de caminhões na área, alterando significativamente a
intensidade do tráfego em ruas de topografia difícil e
aumentando excessivamente a poluição sonora.
Só essas Interferências ambientais são razões mais que
suficientes para se ouvir a comunidade envolvida, em
especial, os moradores do Bairro Buritis e da Avenida Barão
Homem de Melo e para, possivelmente, sustar-se o projeto. 0
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respaldo da população a obras dessa natureza é de
fundamental importância. Não havendo esse apoio, deve-se
buscar soluções alternativas e a relocação da usina'em zona
mais apropriada.
E necessário, portanto, alertar o Sr. Prefeito quanto a

essas Importantes questões.
Assim, Sr, Presidente, estamos apresentando um requerimento
á Mesa desta Casa, para que sejam tomadas as devidas
providências.
Dentro do debate que hoje acontece nesta Casa, que começou

com o Deputado Baldonedo Napoleão, passou pelas palavras do
Deputado Marcos Helênio e sei que a Deputada Maria José
também falará a respeito, quero tecer algumas considerações
sobre o artigo da "Folha de S. Paulo, na página "Opinião,
na coluna "Tendências/Debates", onde Roberto Romano,
Filósofo e Professor da UNICAMP - Universidade de Campinas -
SP, tece considerações sobre o processo que se vive no
Legislativo, hoje, e especificamente sobre a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Gostaria de dizer que o artigo para mim é um primor. E um
primor, porque faz considerações importantes na área da
filosofia. Quando Frederico II promoveu, em 1788. portanto
no século XVIII, um concurso para saber se era útil enganar
o povo, naquela época, alguém já se preocupava em enganar o
povo de uma forma útil para si mesmo.
Infelizmente, vivemos há poucos dias um episódio muito

desagradável, e quero deixar de público colocado, que não
envolvo a pessoa do candidato do PMDB, Fernando Henrique, no
processo. Mas não falei, e ainda quero falar, que a passagem
da entrevista do ex-Ministro Ricupero, que as parabólicas
colheram, seriam terríveis se faladas com sua esposa no seu
quarto, só os dois. Na minha opinião, o Ministro deu prova
de estar inteiramente despreparado emocionalmente para
ocupar esse cargo. Mostrou seu deslumbramento, sua vaidade
pessoal, dando provas de "mau-caratismo". Uma pessoa que
pensa daquela forma não merece o respeito nem do seu
partido, nem do povo brasileiro. Foi importante e oportuna a
tomada de posição do Presidente Itamar Franco ao aceitar a
sua exoneração. Quanto à entrada do novo Ministro, ainda não
vou analisá-la, mas o episódio mostra que o povo não aceita
mais ser enganado. E era o que estava acontecendo nas
palavras do ex-Ministro.
Bom, Hegel já dizia que "a multidão, em pontos essenciais,

só é ludibriada porque assim o quer'. E verdade. As vezes o
povo pede uma mentira. O povo pressiona o parlamentar, o
político, para que ele prometa o q ue não pode cumprir, ou o
que ele não sabe se vai poder cumprir.
Na minha carreira, que não é tão longa, são oito anos de
vida parlamentar, sempre acariciei e levei muito a sério a
idéia de não fazer promessas. A verdade, Sr. Presidente, é
que os politicos não têm a chave do cofre. Não temos o poder
de executar. Temos, sim, o poder de legislar, ou tentar
fazer leis, que correspondam aos anseios da comunidade.
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Mesmo assim, ás vezes, não conseguimos. Basta que sejamos
minoria no Congresso.
Então, este artigo do Roberto Romano aborda de forma muito
interessante esse assunto: "a vontade que o povo tem ás
vezes de ser enganado, unido á demagogia esperta e dai vem
o chamado charlatanismo oficial". Quer dizer, as pessoas
fingem que governam, e o povo pensa que eles governam, e
fica tudo como antes no 'quartel de Abrantes" - Essa é uma
triste realidade que nós constatamos no nosso cotidiano.
Bom, depois vem aqui o que ele também falou, e que o

Ministro Ricupero disse na entrevista: "Aos particulares',
ou seja, aos que não estão com o Governo, "como afirmou com
arrogância o ex-Ministro da Fazenda, só resta o banditismo".
Isso é terrivel, é uma afirmação horrorosa, que a mim
preocupa, que os particulares sejam olhados como bandidos,
ou seja, todo empresário é bandido. Isso não é verdade. Nós
temos empresários bandidos, como temos políticos bandidos,
como temos funcionários públicos bandidos, como temos
fiscais bandidos. Agora, dizer que todo empresário é
bandido, isso realmente cheirou a paranóia do Sr. Ministro
Ri cupero.
Eu queria também comentar que ele chega a uma conclusão
importante, que é o processo de formação da cidadania. Hoje,
o básico na sociedade brasileira é a gente formar a
cidadania do povo, das nossas crianças, dos nossos jovens.
Esta é a única solução para o Brasil. Não há outro caminho.
Não adianta querer tirar dinheiro em banco internacional,
achar que construir hospitais, cadeias, fazer saneamento
básico, fazer pontes, vai resolver os problemas dos
brasileiros, porque não vai. A única coisa que pode resolver
o futuro do Brasil é a construção do ser humano, é o
processo de cidadania. Isso se faz por meio, naturalmente,
da educação fora do lar e dentro do lar e de um processo de
valorização do ser humano, em que este seja respeitado na
integra e seja preparado para construir a nação que nós
queremos. Então, para mim, isso ficou muito claro no artigo
do Roberto Romano, e parece que, inclusive, a Maria José
também vai comentar.
Então ele diz aqui: "...é preciso mudar a prática
legislativa existente. Urge recompor a confiança nos Poderes
da República.' Tanto urge que, de fato, tem-se falado, em
todos os lugares, em fazer uma Assembléia separada com a
finalidade única de se fazer a revisão constitucional,
porque, no fundo, o povo não está acreditando no Parlamento
Nacional e. tampouco, nos Parlamentos Estaduais, tal é o
desgaste da imagem do Legislativo. Então, o que se sugere e
que é considerado importante é que haja uma Assembléia
formada só para aquele processo, escolhida pela sociedade.
Para terminar, quando o Sr. Roberto Romano fala

Assembléia Legislativa de Minas, eu quero concordar e não
concordar com o Deputado Marcos Helênio. Quando ele fala que
há muito para melhorar, concordo, plenamente. Tudo na vida
tem de melhorar. Já dizia o famoso psicólogo Roberto Karkufi
que viver é crescer. Para esta Assembléia ficar cada dia
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melhor, ela tem de crescer ela tem de se aperfeiçoar, ela
tem de se democratizar, ela tem de se tornar mais eficiente.
Então, dentro desse processo, acredito que a Assembléia de
Minas tem feito um importante trabalho, e temos de
reconhecer isso e relevar isso, num momento de reflexão.
Mas, acho importante que um professor universitário de São
Paulo, como Roberto Romano, que é um homem respeitado,
venha á imprensa, venha de público, reconhecer - e isso aqui
não é matéria paga - que a Assembléia de Minas tem, sim,
dado um exemplo quanto ao aspecto de melhoria da qualidade
de seu trabalho, de aperfeiçoamento, inclusive de
democratização, quando se realizam as audiências públicas.
Agora, quando o Deputado Marcos Helênio fala que a gente
resolve as coisas nas audiências públicas, e isso não vira
obra, é um outro problema. A obrigação nossa é ouvir o povo,
é estar em sintonia com o povo. Se o Governo não tem
dinheiro, não decide e não resolve o problema do povo,
isso, efetivamente, não faz com que tenhamos total
responsabilidade sobre isso. Eu não poderia opinar
debaixo das audiências públicas. Quer dizer: nós
diagnosticamos, mas cabe ao Governo fazer, e a nós.
fiscalizar. Se o Governo diz que não tem recursos, não cabe
aos Deputados fabricar o dinheiro, até porque não temos a
chave do cofre.
Então, termino dizendo que o artigo é muito bom. Há
motivos, é claro. para discuti-lo, mas, na sua sintese, na
sua essência, ele é um artigo extremamente lúcido, válido e
que muito bem retrata a situação da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais. Muito obrigada.
• - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Carvalho.
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, colega
Romeu Queiroz. Lider do Governo, demais colegas presentes,
pessoas presentes nas galerias. A Bancada do PT propôs a
eleição de uma comissão, que foi eleita por este Plenário,
para acompanhar os trabalhos de negociação entre os
servidores públicos e o Governo do Estado. Tivemos duas
reuniões com o Governador do Estado. Acertou-se que até o
dia 15/8 haveria negociações para resolver a questão das
reposições salariais. Estou, realmente, perplexo. Como o
Carlão tem dito várias vezes no programa de televisão e nos
comicios, as diferenças entre os partidos existem muito
intensamente na hora da eleição. Depois dela, o grande
blocão une todns os parlamentares para apoiar o Governo, O
Governacor Hélio Garcia sempre se disse opositor e inimigo
do Sr. Hélio Costa, embora este o tenha visitado neste
processo eleitoral. Agora, que o Governador Hélio Garcia
tenha decidido ser o maior cabo eleitoral do Sr. Hélio
Costa, disso não sabiamos. O Governador disse, em julho, que
o servidor público ficaria surpreso, que ele tinha uma
surpresa. Pelo que me consta, aliás, desde criança, surpresa
é sempre um presente agradável. Pois bem, o servidor na
miséria. com salários aviltantes em todas as áreas, esperou
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a surpresa. Cobramos, aqui, desta tribuna, toda a Bancada
cobrou, Insistentemente. do Governador, nem que fosse ao
apagar das luzes, que houvesse seriedade, que ele cumprisse
com a sua promessa de campanha de resgatar a dignidade dos
servidores públicos e negociasse. Os servidores públicos, a
coordenação, o SINO-UTE e as demais entidades não iriam, de
forma alguma, concordar em ser apenas participes do anúncio.
Infelizmente, o Governador anunciou. As entidades foram
chamadas, sexta-feira, apenas para cumprir o ritual, pois as
tabelas seriam divulgadas nos jornais de Minas. Parecia que,
realmente, o que tinha sido indicado não era que o
Governador Hélio Garcia fosse apoiar o candidato Hélio
Costa, mas só nos resta essa conclusão, como diria o nosso
amigo e companheiro Adelmo Carneiro Leão. Então, eu disse o
seguinte: queríamos que o Governador tratasse os servidores
públicos como ele prometeu em campanha, ou seja, sentasse,
negociasse, estabelecesse um diálogo de respeito, aliás,
como é obrigação de todo governante, mas parece que o
Governador Hélio Garcia está querendo apagar as luzes e sair
pela porta dos fundos, o que é lamentável.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haue 1 sen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores das galerias, hoje, já se falou, aqui,
em ética de maneira bem genérica e teórica. O problema
ético, o problema moral já foi, de certa maneira, abordado e
discutido. Entendemos que, quando se fala em moral, as
pessoas devem ser observadas até na sua vida particular,
mas, sobretudo. na sua vida pública. Mas, quando as pessoas
exercem cargos públicos, mandatos políticos. entendemos que
o que deve ser cobrado dessas pessoas é a sua vida pública.
As coisas públicas devem ser discutid"s ,m -público. Por
isso, não consideramos que haja falta de ética em fazermos
acusações e citarmos nomes, em darmos nomes aos bois,
envolvendo a vida pública de qualquer parlamentar ou de
qualquer cidadão que exerça um cargo público.
Em setembro de 1993, nós mostramos, nesta tribuna, algumas
irregularidades que, então, já percebíamos: pedidos de
recibo em branco, para distribuição de verbas de subvenção,
e conversas de que cheques eram passados com assinatura de
Deputados. Entendemos que isso era uma irregularidade. Nós
sabíamos como era feita a distribuição das verbas de
subvenção. Nós, do PT, nunca fizemos a distribuição das
verbas de subvenção através da ASFAS. Naquela época,
dissemos claramente que não estávamos fazendo acusações á
Presidente da ASFAS. Mas achávamos que havia ali
irregularidades que deveriam ser apuradas. Estourou, depois,
o escândalo da ASFAS, em que alguns Deputados eram citados,
e, explicitamente, citava-se a Deputada Elisa Alves, Depois
de desaparecer, durante algum tempo. desta Assembléia, ela
reapareceu e fez aqui acusações gravissimas. Disse ela que
não aceitava ser fritada sozinha; que, também. haveriam de
ser fritados "traíras, robalos e dourados". Nós ficamos sem
saber quais eram as traíras, os robalos e os dourados. Disse
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ela que o que fez havia aprendido nesta Casa, com Deputados
mais experientes, que aqui estavam há mais tempo.
Achamos gravissimas as acusações. O PT fez requerimento no
sentido de que fosse cassada a Deputada Elisa Alves. Nada
havia contra a pessoa de Elisa Alves, mas sim, contra a
mulher pública q ue fazia acusações graves para se defender.
A Mesa da Assembléia achou por bem que não devia haver
cassação. Entendi que isso era corporativismo. Mas a
Assembléia Legislativa achou que seria melhor encaminhar a
questão para o Tribunal de Justiça. Ontem, estarrecidos,
vimos, no jornal, que a Deputada Elisa Alves renovava, de
maneira clara, perante a autoridade, as acusações já feitas,
ou seja, 'que o que eia aprendeu foi nesta Casa";que a Mesa
da Assembléia sabia disso e aceitava que as pessoas
assinassem cheques e que o dinheiro fosse depositado nas
contas particulares. E disse mais - o que para mim é
gravissimo, e eu não aceito - "que todos os outros 76
Deputados fazem o mesmo'.
Tenho a certeza de que não foi só a Bancada do PT que não

usou essa prática de corrupção. Tenho certeza de que outros
Deputados, de outras Bancadas, merecem respeito e não podiam
ser acusados abertamente pela Deputada Elisa Alves.
Claramente, ela também acusa a instituição, quando diz que
aquilo é uma prática da Casa. A lama cai em todo mundo, e
acho que não é hora de se consentir nisso, quando tanto se
fala no desrespeito à instituição e aos Deputados. O
respeito não é imposto, mas conquistado. E nós temos que
conquistar esse respeito.
Quero deixar bem claro para a Deputada Elisa Alves, aqui
presente, que não aceitamos estar entre esses 76 Deputados.
E acredito que não somos só nós, do PT, que não aceitamos.
Então, que a Deputada Elisa Alves ter'i2 a coragem de dar
nome aos bois, para que não haja mancha em cima de quem nada
tem a ver com isso. Já passou a hora de aceitarmos que a
Assembléia Legislativa seja enxovalhada, a cada dia, por
quem não participa dos trabalhos, por quem não está aqui. E
isso é mais grave ainda quando a pessoa que enxovalha a
Assembléia faz parte desta instituição.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase

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

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

da comunicação apresentada nesta reunião pela Comissão de
Agropecuária - aprovação, na 60a Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei ng 1.891/94. do Deputado Raul Messias, e dos
Requerimentos ngs 5.389/94, do Deputado Roberto Amaral,
5.401194, do Deputado Geraldo Rezende, e 5.400 e 5.407/94,
do Deputado Elmiro Nascimento (Ciente. Publique-se.).
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o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem á Mesa Requerimento do Deputado
Roberto Amaral solicitando alteração na ordem do dia de
maneira que o Veto Parcial á Proposição de Lei ng 12.306,

que dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais e
dá outras providências, seja apreciado após o Veto Parcial à
Proposição de Lei no 12.352. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. H
Pausa.) Aprovado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 12.299, que cria assessoria de comunicação social na
estrutura das secretarias de Estado e da Policia Militar do
Estado e no gabinete do Vice-Governador do Estado e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Adeimo Carneiro Leão - Sr. Presidente, tendo em
vista que é necessário o "quorum" de 39 Deputados para
votação do veto e que não há esse minimo necessário,
solicito o encerramento, de plano, da reunião.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado Adelmo

Carneiro Leão.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos,
encerra a presente reunião, convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 15, 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.). Fica
sem efeito a convocação para as extraordinárias de hoje á
noite, ás 20 horas, e de amanhã, dia 15, ás 9 horas.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.297/93

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

A proposição em tela, da Deputada Maria Elvira, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Fundação Cultural da
Associação de Professores Públicos de Minas Gerais -
Fundação Cultural APPMG -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
A proposição foi enviada preliminarmente á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda ng
1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lo turno de

deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
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Fundamentação
A referida entidade é uma associação de caráter cultural e
educacional, sem fins lucrativos, que atua na assistência ao
numeroso quadro do magistério público de Minas Gerais,
prestando relevantes serviços.
Consideramos, pois, pertinente a declaração de utilidade
pública q ue a proposição pretende outorgar à entidade.

Conclusão
Á vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.297/93, no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.829/93

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
epigrafe declara de utilidade pública a Associação dos
Congados Terno Cor-de-Rosa, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Publicado, o projeto foi submetido á apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
D projeto vem, agora, a esta Comissão para o lg turno de

deliberação conclusiva.
Fundamentação

Trata-se de entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo
primordial consiste em promover o ser humano, sobretudo no
que se refere aos aspectos religioso e sócio-cultural da
comunidade que assiste.
O caráter fundamentalmente assistencial da entidade a torna

merecedora de ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação Co Projeto de
Lei nQ 1.829/93 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.841/93

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo. o projeto de lei
em apreço propõe seja declarada de utilidade pública a
Corporação Musical Santa Terezinha, com sede no Município de
Cambuí.
Publicada, foi a matéria encaminhada preliminarmente à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem a matéria, agora, a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, em obediência ao que dispõe o
Regimento Interno.
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Fundamentação

A Corporação Musical Santa Terezinha tem como propósito
principal a manutenção de uma banda de música, por
intermédio da qual desenvolve seus objetivos de incentivo e
difusão da arte musical, promovendo aulas teóricas e
práticas e mantendo, assim, instrumentistas sempre á altura
de um bom conjunto.
Por desenvolver um trabalho de nobres objetivos, a entidade

merece ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, sonos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.841/93 no lo turno, na forma original.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.860/93

Comissão de Defesa do Consumidor
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Marcos Helênio,
dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de energia
elétrica a unidades residenciais.
Publicada em 18/12/93, a proposição foi distribuida ás
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública, que perderam o :-zo egimental para apreciação da
matéria.
Na sessão plenária de 10/3/94, foi aprovado requerimento do
autor, por meio do qual foi solicitada audiência desta
Comissão, nos termos do art. 245, XV, do Regimento Interno.
Vem, portanto, o projeto a esta Comissão para exame de
mérito, o que é feito na forma da seguinte fundamentação.

Fundamentação
O Estado não tem competência para legislar sobre serviços
de energia elétrica, consoante a norma mandamental do art.
22. IV, da Constituição Federal, que atribui privativamente
á União tal competência.
No que diz respeito à forma de fornecimento de energia

elétrica aos consumidores, a Carta Magna, em seu art. 21,
XII, "b". dispõe que os serviços dessa natureza devem ser
determinados por meio de exploração mediante autorização,
concessão ou permissão.
Ainda, em se tratando da matéria enfocada - consumo de

energia elétrica -, há necessidade de relacioná-la com as
disposições contidas na Portaria nQ 222. de 22/12/87, do
DNÂEE, que trata das condições gerais de fornecimento de
energia elétrica.
Vê-se, pois, que o caráter obrigatório buscado pela
proposição em tela não tem a menor razão de ser, uma vez que
o serviço público de fornecimento de energia elétrica,
justamente por se originar de um contrato de adesão e por se
pautar pela impessoalidade, já se encontra assegurado a
qualquer consumidor de unidade residencial, desde que
atendidos os requisitos previstos no art. 2Q da
supramencionada portaria.

Conclusão
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do Projeto de
Lei ng 1.860/93.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1994.
Marcos Helénlo, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Bernardo Rubinger

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.927/94

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

De autoria do Deputado Antônio Fuzatto, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o Instituto
Histórico e Geográfico da Cidade de Tiradentes, com sede no
Município de Tíradentes.
Publicada, foi a proposição distribuída para exame
preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice á sua tramitação.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lQ turno de

deliberação conclusiva, cumprindo as normas regimentais.
Fundamentação

o Instituto Histórico e Geográfico da Cidade de Tiradentes
presta importante serviço à memória de nosso povo, pois tem
como finalidade estudar, preservar e divulgar o acervo
histórico-geográfico da região, incentivando a cultura e o
turismo.
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja

declarada de utilidade pública,
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.927/94 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 14 de setembro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.952/94

Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária
Relatório

O Projeto de Lei nQ 1.952/94, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
Estadual de Incentivo à Indústria de Ferro-Gusa e dá outras
providências.
Após publicação, foi a matéria distribuída, nos termos
regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça e de
Política Energética, Hidríca e Minerária. A Comissão de
Justiça concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade da proposição na forma do Substitutivo ng
1.
Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito do
projeto

Fundamentação
Minas Gerais tem uma produção de ferro-gusa que oscila
entre 4.0000001É e 6.000.000t por ano, proveniente de suas
usinas siderúrgicas não integradas. Isso significa que o
Estado é, de longe, o maior produtor de ferro-gusa do Pais.
Uma característica marcante dessa indústria é ser ela
constituída por pequenas unidades, com produção média de



60.000t, localizadas em regiões próximas ás das grandes
aciarias. Assim, o ferro-gusa ali obtido é comercializado
com esses grandes clientes, no mercado interno, ou destinado
á exportação.
Os principais insumos utilizados por essas siderúrgicas são
os minérios de ferro, a sílica, o manganês, o calcário e o
carvão vegetal
Se, por uni lado, é uma indústria que emprega grande
contingente de mão-de-obra, gera divisas e receitas -
principalmente ICMS -, é, por outro, a principal responsável
por uma peculiar distorção na matriz energética mineira. E
que, sendo forte consumidora de carvão vegetal, faz com que
a biomassa seja a principal fonte de energia do Estado. Isso
se traduz em grande impacto ambiental, com a retração da
cobertura vegetal, extraída para a produção de carvão
destinado aos altos-fornos.
Reveste-se, pois, de excepcional importância a criação de
um programa estadual de incentivo e desenvolvimento
tecnológico á produção de gusa. Principalmente agora, pois,
com a oferta de gás natural proveniente da bacia de Campos,
haverá necessidade de adaptação da indústria à nova fonte
de energia.
Assim, somos de opinião que o Projeto de Lei no 1.952/94 é
oportuno e trata de matéria de alta relevãncia para o
Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.952/94 na forma do Substitutivo no 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1994.
Ailton Vilela, Presidente e relator - Francisco Ramalho -

Márcio Miranda
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 2.085/94
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Anderson Adauto, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Escola Profissional
São Vicente de Paulo, localizada no Município de Sacramento.
Enviada preliminarmente à Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, vem a
proposição a esta Comissão para o lo turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão realiza importante trabalho junto á
comunidade em que atua, notadamente no que se refere à
promoção, à educação e à defesa dos direitos da criança e do
adolescente. Orienta, ainda, as famílias de crianças e
adolescentes carentes.
Pelo notável trabalho desenvolvido, a entidade faz jus ao
titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
A vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 2.085/94 no lo turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 14 de setembro de 1994.
Ambrõsio Pinto, relator.

ERRATA

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 27/93

Na edição de 26/8/94, pág. 40, 001. 3, no art. 110,
parágrafo único, do projeto em epigrafe, onde se lê:
"incisos XVII, XIX E XX", leia-se:
"incisos XVII. XVIII, XIX E XX".
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rBelo Horizonte, sábado, 17 de setembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 15 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".
COMPARECIMENTO

- Ás 14h16min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmo Braz - Antônio Pinheiro - Glycon Terra

Pinto - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Raul Messias -
Ronaldo Vasconcel los.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de amanhã, dia 16, às 9 horas.

ATA DA 303 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Roberto Amaral (alteração da
pauta); aprovação; verificação de votação; inexistência de
"quorum para votação; anulação da votação; chamada para
recomposição de número regimental; inexistência de "quorum
para votação - Suspensão e reabertura da reunião; chamada
para verificação de número regimental; inexistência de
"quorum para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h13mln. comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto

Carvalho - Bené Guedes - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar
Machado - Homero Duarte - Jaime Martins - João Batista -
José Bonifàclo - José Braga - José Laviola - José Renato -
Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Milton Salles - Raul Messias - Roberto
Amara] - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Wellington de Castro-
0 Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
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palavra, o Sr, 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos ternos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Roberto Amara], em que.

na forma regimental, solicita alteração da pauta, de modo
que o Veto Parcial à Proposição de Lei flQ 12.306, que dispõe
sobre a UEMG e dá outras providências, seja apreciado em
último lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à verificação requerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 17 Deputados:

abstiveram-se de votar 3 Deputados. Torna-se, portanto, sem
efeito a votação do requerimento. A Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda á chamada para recomposição de
"quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 30 Deputados.
Portanto, não há" quorum" para votação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai suspender a reunião
por 20 minutos, até que o "quorum" seja recomposto. Estão
suspensos os trabalhos ordinários.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para recomposição de 'quorum".
O Sr. Secretário - (Procede á chamada).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados.
Portanto, não há" quorum" para a continuação dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e

convoca os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia
14, às ? horas e às 20 horas, e de quinta-feira, dia 15, às
9 horas, nos termos do edital de convocação; e para a
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3044 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE SETEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - ig PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Roberto Amara]; aprovação
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Questão de ordem - Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e votação de proposições: Votação, em turno único,
do Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.299; chamada de
recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 91h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Cõssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Jaime Martins - João Batista - Jorge Eduardo -
José Bonifácio - José Braga - José Maria Pinto - José
Renato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Paulo Pettersen - Raul Messias - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - 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. Solicito ao
Sr. Secretário que proceda à leitura da ata da reunião
anterior.

Ia PARTE
Ata

- O Deputado Antônio Pinheiro, 2g Srcratirio "ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Roberto Amaral, Líder
do PTB, que solicita que o veto à Proposição de Lei ng
12.306 seja apreciado em último lugar. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam queiram permanecer
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, solicito a
suspensão dos trabalhos por 30 minutos para que possamos
chegar a um entendimento.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Tendo em vista a solicitação do ilustre
Deputado Agostinho Patrus, a Presidência suspende os
trabalhos por 30 minutos. Estão suspensos nossos trabalhos.

Reabertura da reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos nossos trabalhos.

Discussão e votação de proposições
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O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial
à Proposição de Lei ng 12.299, que cria assessoria de
comunicação social na estrutura das secretarias de Estado e
da Policia Militar do Estado e no gabinete do Vice-
Governador do Estado e dá outras providéncias.A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto,A Presidência vai
submeter a matéria a votação por escrutinio secreto, nos
termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes lembra aos
Deputados que aqueles que desejarem manter o veto deverão
votar "sim" e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar
"não".Tendo em vista a importância da matéria, a Presidência
vai determinar que se proceda à chamada dos Deputados para
recomposição do "quorum". Com a palavra, o Deputado Bernardo
Rubi nger.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 23 Deputados.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e
para as extraordinárias de hoje, às 20 horas, e de amanhã,
dia 15, às 9 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 1? REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e nove de junho de mil novecentos
e noventa e quatro, comparecem no Salão Nobre os Deputados
José Ferraz, José Militão, Rêmolo Aloise, Roberto Carvalho e
Amilcar Padovani, membros da Mesa da Assembléia; Célio de
Oliveira, Baldonedo Napoleão, Roberto Pme'a', -Jaime Martins
e Antônio Pinheiro (substituindo este ao Deputado José
Renato, por indicação da Liderança do BRO), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificando a existência de número regimental, o
Presidente, Deputado José Ferraz, declara abertos os
trabalhos do dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião
anterior. O Presidente informa que a reunião tem por
finalidade apreciar os processos sobre aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais e deliberar sobre decisão
conjunta da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária concernente á matéria mencionada. Encerrada
essa fase, passa-se à lçá fase da Ordem do Dia. O Presidente
procede à leitura da decisão supracitada. Submetida a
discussão e votação, é ela aprovada. Logo após, a
Presidência solicita aos Deputados presentes que a
subscrevam. Prosseguindo, designa o Deputado Roberto
Carvalho para relatar os processos de aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais das seguintes entidades;
Educandário São José, de Mateus Leme; Associação Comunitária
de Desenvolvimento Social de Barroso, de Barroso; Associação
de Desenvolvimento Comunitário São José de Pedra Redonda, do
Serro; Associação Comunitária dos Amigos e Vizinhos de
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Cabeceiras de Mandins, de Januãria; Conselho de
Desenvolvimento da Meia Laranja, de Cristais: Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Pimenta: Caixa
Escolar Interventor Alcides Uns, de Curvelo; Sala de Música
Heitor Villa-Lobos, de Barbacena; Sindicato Rural de
Barbacena, de Barbacena; Clube Atlético de Curvelo, de
Curvelo; Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias
Siderúrgicas Metalúrgicas e Material Elétrico de Barbacena,
de Barbacena; Ho Shin Sul Tae kwon do Clube, de Barbacena, e
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Sede do Município
de Divino, de Divino (dois processos). A Presidência designa
o Deputado Antônio Pinheiro para relatar os processos de
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades: Caixa Escolar Santo Antônio de lQ grau,
de Itapagipe; Associação Muda Matozinhos, de Matozinhos;
Instituto Recanto de Paz, de Governador Valadares; Sociedade
dos Amigos do Loteamento Bairro Santa Tereza, de Barbacena;
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Bairro
Calçaras, de Barbacena; Consórcio Entidades de Assistência e
Promoção Social - CEAPS -, de Manhuaçu, e Sociedade
Esportiva Primeiro de Maio, de Ponte Nova. A Presidência
designa o Deputado Célio de Oliveira para relatar os
processos de aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais das seguintes entidades: Creche Lar Carolina de
Jesus, de Serra do Salitre; Grupo Espirita Corações Unidos,
de Prata; Associação Beneficente Nosso Lar, de Carmo do
Paranaiba; Associação Comunitária Nossa Senhora Conceição da
Vila São Rafael do Bairro Esplanada, de Belo Horizonte;
Caixa Escolar Nossa Senhora das Graças, de Campina Verde;
Ação Social Filadélfia da 7a Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte, de Belo Horizonte; Associação Comunitária Setor
Nossa Senhora Aparecida, de Esmeraldas; Obra Social do
Educandário Senhora das Graças, de São João da Ponte;
Associação Concreta dos Amigos e Moradores de Palmital dos
Carvalhos, de Senhora dos Remédios; Fundação Assistencial
Portofirmense, de Porto Firme; Associação Comunitária dos
Quartéis, de Inhaúma; Centro Assistencial Comunitário André
Luiz, de Itatiaiuçu; Hospital de Gimirim, de Poço Fundo;
Santa Casa de Caridade, de Machado; Machado Esporte Clube,
de Machado; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE -, de Prados; Associação das Mulheres de Raposos -
AMUR -, de Raposos; Sindicato dos Trabalhadores da Indústria
de Construção e Mobiliário de Divinópolis, de Divinôpolis;
Coral Santa Clara, de Divinõpolis; Aliança Divinopolitana de
Assistência e Promoção - ADAP -, de Divinópolis; Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, de Bom Sucesso;
Associação de Garantia ao Atleta Profissional do Estado de
Minas Gerais - AGAPE -; Castelo Esporte Clube, de Rio Pomba;
Giramundo Teatro de Bonecos, de Belo Horizonte; Associação
Mineira de Proteção á Criança, de Belo Horizonte; Sociedade
Esportiva Primeiro de Maio, de Ponte Nova (dois processos);
Associação Pequenos Produtores Rurais da Comunidade Setor
Canjuru, de Caratinga; Obras Sociais Nossa Senhora do
Rosário de Pompéia, de Belo Horizonte; Associação Rural e



236

Comunitária de Coronel Xavier Chaves, de Coronel Xavier
Chaves; Recanto São Sebastião, de Igarapé; Associação
Comunitária Vila Risonha. de São Romão. e Associação
Comunitária do Bairro Alto Santa Cruz, de Itinga. A
Presidência designa o Deputado Baldonedo Napoleão para
relatar os processos de aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais das seguintes entidades: Movimento
Primavera 2000, de Fellxlándia; Núcleo Assistencial de Santa
Bárbara do Tugúrio, de Santa Bárbara do Tugúrio; Associação
de Desenvolvimento Comunitário da Colônia Rodrigo Silva, de
Barbacena; América Futebol Clube, de Antônio Carlos; Núcleo
Assistencial e de Desenvolvimento Comunitário Bom Jardim, de
Rio Pomba; Núcleo Assistencial Central dos Amigos de Antônio
Carlos, de Antônio Carlos; Clube de Serviços dos Amigos da
Parada Araújo, de Antônio Carlos, e Associação de Caridade
Hospital São Sebastião. de Sabinápolis. A Presidência
designa o Deputado Jaime Martins para relatar os processos
de aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais das
seguintes entidades: Sindicato do Comércio Varejista de
Barbacena, de Sarbacena; Associação Barbacenense de
Assistência aos Excepcionais - ABAE -, de Barbacena;
Independente Futebol Clube, de Passa Tempo, e Conselho
Comunitário da Vila Serrana, de Buritis. Com  a palavra, os
relatores emitem seus pareceres, mediante os quais concluem
pela aprovação dos processos de aplicação de recursos
oriundos de subvenções sociais das entidades mencionadas.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. Em seguida, nos termos do art. 7q da
Resolução nQ 5.129, de 28/12/92, os processos são apreciados
pela Mesa . Os Deputados José Militão, 2g-Vice-Presidente, e
Rêmolo Aloise. 30-Vice-Presidente, relatores da matéria,
emitem seus pareceres, mediante os quais concluem pela
aprovação dos processos. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Parlamentares, convoca os membros das Comissões para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Salão Nobre, 5 de julho de 1994-
José Ferraz, Presidente - Rêmolo Aloise - José Renato -

José Militão,
ATA DA 493 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Márcio Miranda, Jaime
Martins (substituindo este ao Deputado Bernardo Rubinger,
por indicação da Liderança do BRD) e Ajalmar Silva, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Miranda, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Jaime Martins que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência leva
ao conhecimento dos Deputados a indicação do Deputado
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Bernardo Rubinger como membro efetivo da Comissão, em
substituição à Deputada Maria Olivia. O Presidente distribui
o Requerimento ng 5.395/94 ao Deputado Ajalmar Silva e
redistribui os Projetos de Lei ngs 1.855 e 1.856/93 ao mesmo
Deputado. Passa-se à 2a parte da reunião, com a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Ajalmar
Silva emite pareceres, mediante os quais conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.855/93 no lg turno, na
forma do Substitutivo ng 1; pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.856/93 no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça; pela aprovação da Emenda ng 3 a este
projeto, na forma da Subemenda ng 1, e pela rejeição da
Emenda ng 2. Submetidos a discussão e votação, são os
pareceres aprovados. Na seqüência dos trabalhos, a
Presidência passa à discussão e à votação de proposições
sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O Deputado
Ajalmar Silva emite parecer pela aprovação do Requerimento
nQ 5.395/94. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
O Presidente submete a votação, nos termos da Deliberação da
Mesa ng 497, o Requerimento ng 5.397/94, que é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião .'s-ia, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1994.
Marcos Relênio, Presidente - Márcio Miranda - Bernardo

Rubinger.
ATA DA 21 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE POLITICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e três de agosto
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados José Maria Pinto, Roberto Luiz Soares
e Antõnio Genaro, membros da Comissão supracitada. Na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado José
Maria Pinto assume a Presidência e, havendo número
regimental, declara abertos os trabalhos. Em seguida,
solicita ao Deputado Antônio Genaro que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. O Presidente esclarece que a
finalidade da reunião é apreciar o requerimento do Deputado
Roberto Amaral. o qual solicita que a Presidência desta Casa
se manifeste contrariamente à forma como o projeto de
transposição das águas do rio São Francisco vem sendo
conduzido pelo Governo Federal. Com a palavra, o Deputado
Roberto Luiz Soares faz a leitura da proposição. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. 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. 14 de setembro de 1994.
Ailton Vilela, Presidente - Francisco Ramalho - Márcio

Miranda.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

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

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Martins, o Projeto de Lei ng
1.968/94 pretende declarar de utilidade pública a Creche
Menino Jesus de Dores do rndaiá, com sede no Município de
Dores do Indalá.
Publicado, foi o projeto submetido ã apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria, conforme prescreve o art. 104. 1, "a, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada tem por objetivo amparar crianças de
até 12 anos pertencentes a famílias carentes, em regime de
internato ou semi-internato, a fim de possibilitar que seus
pais trabalhem fora do lar.
Pelas atividades desenvolvidas, a entidade merece ser

declarada de utilidade pública.
c

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.968/94.
Sala das Comissões. 15 de setembro de 1994.
José Leandro, relator.
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Belo Horizonte, terça-feira, 20 de setembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 16 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".
COMPARECIMENTO

- 4s 9h15rnin, comparecem os Deputados:
Homero Duarte - Maria Olivia.

Falta de "Quorum'
O Sr. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de segunda-
feira, dia 19, às 20 horas.

ATA DA 14 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL
Ás quinze horas do dia cinco de julho de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Wilson Pires e Péricles Ferreira,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Péricles Ferrelra que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, o Presidente passa á discussão e
à votação de proposições da Comissão- O Deputado Péricles
Ferreira procede á leitura de requerimentos em que pede seja
enviado oficio ao Superintendente Regional do INCRA em Minas
Gerais, solicitando o empenho daquele órgão na busca do
estabelecimento de negociações com os proprietários das
Fazendas Tabocas, no Município de Unai, e Catoni, no
Municipio de Joaquim Felicio; aos Senadores e Deputados
Federais por Minas Gerais, para que atuem no sentido de se
alterar o montante dos recursos previstos no orçamento da

r União de 1994 para aquela Superintendência, de modo a
assegurar a plena execução do programa de assentamento de
trabalhadores rurais do Estado; ao Presidente da CEMIG, a
fim de que seja analisada a possibilidade do atendimento de
reivindicação da FETAEMG, relativa a trabalhadores rurais

2 sem terra do Município de Santa Vitória; e ao Presidente do
INCRA, solicitando a liberação dos recursos necessários ao
cumprimento do cronograma de vistoria de imóveis rurais do
Estado, estabelecido entre a FETAEMG. a Comissão Pastoral da
Terra - CPT - e a Superintendência Regional do INCRA em
Minas Gerais. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
os requerimentos aprovados. Em seguida, a Presidência
solicita ao relator, Deputado Wilson Pires, que proceda à
leitura da Mensagem nQ 476-A/94. 0 Deputado Wilson Pires
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emite parecer, concluindo pela aprovação da matéria na forma
de projeto de resolução que inclui anexo, e solicita sejam
convertidos em diligência à RURALMINAS os processos -q ue têm
os seguintes beneficiários, com os respectivos códigos de
posseiro: Antônio Carlos de Oliveira (137.0450071.2);
herdeiros de Francisco Comes de Souza (065.16.50452.6): Heli
Severino de Souza e irmãos (618.20.50058.7); Mário Jacob
Liquer (417.06.50123.1); Oraci Ferraz Lopes (047.04.503095);
Rosinéia Maria do Nascimento (453.04.50092.4); Sebastião
Barbosa dos Santos (392.04.50409.4); Hélio Gomes Silva e
outros (017.09.50571.1); José Rodrigues Maciel
(716.19.50133.2); Nagib Vaz Nogueira (453.19.50783.1); Maria
Edna Tens Sobral (017.09.50620.6); Rogério de Oliveira
Zanardi (045.17.50071.8); Sebastião Augusto Nunes
(194.02.50020.1) e Sebastião Ferreira dos Santos
(545-18.50424.3). A seguir, a Presidência passa à discussão
e à votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. O relator. Deputado Wilson Pires,
emite parecer favorável á aprovação do Projeto de Lei flQ
1.799/93 no 2Q turno. O relator, Deputado Arnaldo Canarinho,
emite parecer favorável á aprovação do Projeto de Lei n
1.892/94 no 2g turno. Submetidos a discussão e votação, cada
um por sua vez, são os projetos aprovados. O relator,
Deputado Péricles Ferreira, emite parecer favorável à
aprovação do Requerimento ng 5.373/94. Colocado em votação,
é o requerimento aprovado. 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, 13 de setembro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Jorge Eduardo - Jaime Martins.

ATA DA 112a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta
de agosto de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, José Renato
(substituindo este ao Deputado Clãuber Carneiro, por
indicação da Liderança do BRD). Geraldo Rezende, Antônio
Pinheiro e Ermano Batista, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Antônio
Júlio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Antônio Pinheiro que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Passa-se á 2a parte da reunião, com a discussão e
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 2.078/94,
por meio do qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria com a Emenda ng 1.
Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. O
Presidente suspende a reunião por alguns minutos. Reabertos
os trabalhos, encontram-se presentes os Deputados Antônio
Júlio, Baldonedo Napoleão (substituindo este ao Deputado
Antônio Pinheiro, por indicação da Liderança do PSDB),
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Geraldo Rezende e Ermano Batista. Continuando, o Presidente,
Deputado Antônio Júlio, passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Com  a
palavra. o Deputado Ermano Batista procede à leitura dos
pareceres do Deputado Célio de Oliveira, mediante os quais
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei nos 1.276/93. 2.119 e
2.084/94, este último com a Emenda nQ 1. Postos em
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Com a
palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão procede à leitura dos
pareceres do Deputado Antônio Pinheiro, mediante os quais
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.577. 1.829, 1.830/93,
2.045/94 e 1.840/93, este último com a Emenda ng 1. Postos
em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado Ermano
Batista procede á leitura dos pareceres do Deputado Ivo
José, por meio dos quais conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs
1.721, 1.816, 1.817/93, 1.927, 2.103, 2.104 e 2.106/94.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado Ermano
Batista emite parecer, mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 2.102/94. Posto em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende procede á leitura dos pareceres do Deputado Clêuber
Carneiro, por meio dos quais conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 2.091 e 2.118/94. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite pareceres.
mediante os quais conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs 2.098
e 2.115/94. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro - Geraldo
Rezende - Ermano Batista.

ERRATA

ATA DA 4339 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE SETEMBRO DE 1993

Na publicação da ata em epigrafe, verificada na edição de
18/9/93, na pág. 36, col. 2, na ia Fase da 2a PARTE (ORDEM
DO DIA), sob o subtítulo Requerimentos, na 4a linha, onde se
lê:
'que teria completado 91 anos de idade no dia 12 do

corrente.', leia-se:
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1	Belo Horizonte, quarta-feira, 21 de setembro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- As 20h16min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrus - José Laviola - Maria Olivia - Tarcisio

Hen r i ques -
Falta de "Quorum"

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, bem como para a ordinária da mesma data, ás 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pela Sra. Presidente é a publicada na
edição anterior.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.721/93

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

O Projeto de lei em epígrafe, do Oeç'ut ad ntónio Carlos
Pereira, visa a declarar de utilidade pública a Caixa
Escolar da Escola Municipal de Ensino Especial, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade tem como finalidade a assistência

social aos alunos carentes, bem como a promoção da melhoria
do ensino, por meio da execução de uma política educacional
voltada para a ação comunitária.
Nada mais oportuno, portanto, que a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.721/93 no lQ turno.
Sala das Comissões, 19 de setembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No- 1.830/93
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Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, tem por objetivo declarar de utilidade
pública a Associação dos Congados Terno Amarelo, com sede no
Município de Monte Alegre de Minas.
Publicada em 10/2/93, a proposição foi encaminhada para
exame preliminar à Comissão de Constituição e Justiça, que
não identificou impedimento que obstasse a sua tramitação.
Vem a matéria a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, em obediência ao que prescreve o
art. 195, c/c o art. 104. 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade visa ao desenvolvimento de conhecimentos
musicais folclórico-religiosos, à viabilização do acesso de
todos a esses conhecimentos, buscando integrar povo, poderes
públicos e entidades privadas ao esforço que empreende para
a realização de seus objetivos.
A presença da associação na vida da comunidade se

caracteriza pelos serviços relevantes que lhe presta, o que
a torna merecedora do titulo de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.830/93 no lg turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Ambrõsio Pinto, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.835/93

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

De autoria do Deputado Roberto Amaral. o projeto de lei em
referência tem por finalidade dar a d'r. jrtYnrtção de Escola
Estadual Plácido Alves de Oliveira à Escola Estadual de
Vargem da Casa, no Município de São Francisco.
Apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem, agora, a proposição a esta Comissão para o
lo turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Sr. Plácido Alves de Oliveira marcou sua passagem pelo
Município de São Francisco com atuação ímpar, que fez dele
uma das pessoas mais queridas da região. Doou o terreno,
construiu a escola, assumiu, com recursos próprios, o
transporte de professores e a merenda escolar.
Dar o seu nome à Escola Estadual de Vargem de Casa é a mais

simples homenagem que se lhe poderia prestar, eternizando a
imensa gratidão de seus conterrâneos.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à
aprovação do Projeto de Lei ng 1.835/93 no lg turno, na
forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA 0 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
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NO 1.974194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei
em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a encampar a
escola municipal localizada no Município de Itamarati de
Minas,
Publicada no "Diário do Legislativo de 8/4/94, foi a
proposição distribuída a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos juridico, constitucional e legal, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Objetiva-se com o Projeto de Lei nQ 1.974/94 autorizar o
Poder Executivo a firmar contrato com o Município de
Itamarati de Minas, tendo como objeto a transferência para a
rede estadual de ensino da Escola Municipal Vigorito Lamas
da Silva, que ministra ensino de 5 a 8a série do lQ grau,
conforme a justificação que acompanha o projeto.
O nosso entendimento de que se trata de contrato se
justifica porque o art. IQ do projeto apresenta a palavra
integrar no sentido de passar a ser parte, de juntar, de
incorporar e o termo encampar, em direito, significa,
usualmente, rescindir contrato de arrendamento.
A Constituição Federal estabelece, no 2Q do art. 211, que

os municípios atuarão prioritariamente no ensino
fundamental
Observe-se que o norte traçado pelo Texto Maior Federal não
impede tanto o Estado-membro de atuar nessa área como o
município de oferecer ensino de 2Q e 3g graus. O que a norma
constitucional não permite é o município priorizar o ensino
de 2g e 3Q graus, atuando supletivamente no ensino
fundamental. O mesmo ocorre em relação ao Estado, em ordem
inversa.
A matéria, por implicar alteração na estrutura orgânica da
Secretaria de Educação, deve receber tratamento em lei,
tendo em vista o disposto no art. 61, XI, da Constituição
Estadual, que diz ser da competência da Assembléia
Legislativa dispor sobre estruturação de secretaria de
Estado.
Quanto á iniciativa legislativa, preceitua o art. 66, III,
"e". da Carta Estadual, textualmente:
"Art. 66 - São matérias de Iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição;

III - do Governador do Estado;

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de
Estado, órgão autônomo e entidade da administração
indireta;".
A matéria em apreço apresenta-se sob a forma de projeto
autorizativo. Esse fato não lhe retira o vicio de
Inconstitucionalidade. Vale lembrar que a Carta Estadual, ao
dispor sobre o processo legislativo, adotou, como regra
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geral, no art. 65, o principio da iniciativa concorrente,
conferindo a mais de uma pessoa ou órgão a faculdade de
apresentar proposição. Porém, a esse principio de iniciativa
concorrente a Constituição opõe algumas exceções em relação
a determinadas matérias, como é o caso da que, é tratada no
art. 66, entre outras previstas em seu bojo.
Isso posto, uma proposição que versa sobre matéria de

competência privativa, mesmo que se apresente sob a forma de
projeto autorizativo, está maculada na sua origem.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei ng
1.974/94.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

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

NO 2.103194
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto em exame, do Deputado Francisco Ramalho, objetiva
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Montsalvat,
com sede no Município de Selo Horizonte,
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
Fundada em 1989, a Loja Maçônica Montsalvat tem por
finalidade promover o aperfeiçoamento moral, intelectual e
social do homem, bem como a prática da beneficência, com
base nos preceitos maçônicos. Nesse sentido, julgamos
oportuna a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.103/94 na forma proposta, rio IQ turno.
Sala das Comissões. 19 de setembro de 1994.
Ambrõsio Pinto, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.143/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Romeu Queiroz. tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Hospital Vale
do Jequitinhonha - HVJ -, com sede no Município de Itaobim.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição, cabe-
nos deliberar conclusivamente sobre a matéria no lg turno.

Fundamentação
O Hospital Vale do Jequitinhonha vem cumprindo
rigorosamente suas finalidades estatutárias desde 1978,
constituindo importante centro de atendimento médico-
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hospitalar para a comunidade de Itaobim, em especial para os
que não dispõem de recursos financeiros.
Portanto, achamos oportuna e justa a declaração de
utilidade pública dessa entidade, que se dedica à melhoria
das condições de saúde do povo sofrido do vale do
Jequitinhonha.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei no 2.143/94 no lo turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Wilson Pires, relator.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 22 de setembro de 1994

ATA

ATA DA 584 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Ofícios - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei ns 2.200 a 2207/94 - Requerimentos ngs
5.439 a 5.446/94 - Requerimentos da Deputada Maria Elvira
(3) e dos Deputados Ronaldo Vasconcel los e Clêuber Carneiro

Comunicações: Comunicações da Comissão de Defesa do
Consumidor e dos Deputados Simão Pedro Toledo, Márcio
Miranda (2). Jaime Martins, Baldonedo Napoleão e José
Militão - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Questões de
ordem; chamada para recomposição do número regimental
inexistência de "quorum" questões de ordem; suspensão e
reabertura da reunião; chamada para verificação de "quorum";
existência de número regimental para continuação dos
trabalhos - Designação de comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o J ••.o Pircial á Proposição de Lei
Complementar ng 37 - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento da Deputada Maria Elvira;
deferimento - 2a Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, em turno único, do Veto Total á Proposição de Lei
nQ 12.342; discurso do Deputado Raul Messias: questões de
ordem; chamada para recomposição de 'quorum"; existência de
número regimental para continuação dos trabalhos;
prosseguimento do discurso do Deputado Raul Messias;
encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei no 12.343; discurso do
Deputado Raul Messias; questões de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Laviola -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Olivia -
Mauri Torres - Milton Sailes - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Simão Pedro Toledo - Tarcisio
Henriques - Wellington de Castro.



O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus eem nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2-Secretário, para proceder à leitura das
atas das reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Tarcisio Henriques, 2o-Secretário "ad hoc",
procede à leitura das atas das 4 reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Simão Pedro Toledo, 1Q-Secretário "ao hoc". lê

a seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Vice-Diretor-Geral do
DER-MO, Informando, a propósito de requerimentos do Deputado
Geraldo da Costa Pereira (liberação de equipamentos para a
Associação dos Municípios da Microrreglão do Vale do
Itapecerica), que, além dos equipamentos já de posse da
Associação, foram cedidas à entidade mais uma moto
niveladora e uma camirihoneta.
Do Sr. Emane Barbosa Neves, Juiz de Direito da Comarca de
Prados, solicitando providências para a nomeação de um
Defensor Público para a citada Comarca. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Da Sra. Maria Luzia Lamounier, Chefe do ESUF/MG, do Centro
Brasileiro para a Infância e Adolescência, informando os
convênios firmados pela entidade e os valores de recursos
liberados. (- A Comissão de Fiscalização Financeira para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 101,
XV, do Regimento Interno.)
De moradores dos Bairros Tiro], Olaria, Vale do Jatobá,
Vila Pinho, Castanheira, Diamante e Santa Cecilia,
solicitando providências para solucionar os problemas de
saneamento básico dos mencionados bairros. (- A Comissão de
Saúde e Ação Social.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.200/94

Autoriza o Poder Executivo a doar aos municípios as
ambulâncias cedidas pela Coordenadoria de Defesa Civil -
CEDEC.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar aos

municípios as ambulâncias a eles cedidas pela Coordenadoria
de Defesa Civil - CEDEC - antes da publicação desta lei.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de de 1994-
Reinaldo Lima
Justificação: Há muito tempo as Prefeituras vêm utilizando
as ambulâncias cedidas pela CEDEC, por via de convênio, para
transporte de pacientes.
Ocorre que grande parte dessas ambulâncias se encontra em
péssimo estado de conservação, demandando vultosos recursos
para sua recuperação e sua manutenção.
A transferência da propriedade definitiva desses bens para
as prefeituras que detêm sua posse, conforme é previsto no
projeto em discussão, dará a elas legitimidade para utilizar
os recursos próprios necessários ás reformas dos veículos,
bem como, em muitos casos, para substitui-]os por outros
mais modernos.
Acrescente-se que há, atualmente, uma tendência de
descentralizar os serviços de saúde, transferindo-se tais
atribuições aos municípios. Com efeito, o projeto de lei em
epigrafe vem ao encontro desse movimento, desencadeado,
principalmente, pela entrada em vigor da Lei flQ 8.080, de
l/9/90 (lei orgânica da saúde).
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.201194
Acrescenta o inciso XVI ao art. 59 do Estatuto Mineiro de

Licitações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 59 da Lei nQ 9.444. de 1987, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 59 - ....................................
XVI - prazo de garantia oferecido pelo fornecedor do bem ou
pelo executor de obra ou serviço.".
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de setembro de 1994.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: A Constituição Federal de 1988 fixou, em seu

art. 22, inciso XXVII, a competência da União para editar
normas gerais de licitação e contratação.
O Congresso Nacional votou, em 1993, a Lei ng 8.666, de 21
de junho, que contém o novo Estatuto de Licitações e
Contratos Administrativos.
Há muito aguardado, esse novo diploma legal veio a tornar
efetivos os princípios adotados pela Carta Magna de 1988
para a condução da vida pública do Pais, especificamente no
que concerne à normatização dos procedimentos licitatórios e
contratuais em que tome parte a administração pública, em
todas as suas esferas.
Em Minas Gerais, entretanto, a matéria permanece regulada
pela Lei nQ 9.444, de 1987, anterior á atual Constituição
Federal e contemporânea do já revogado Decreto-Lei nQ 2.300,
de 1986 (antigo Estatuto Federal de Licitações).
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Nossa realidade já não comporta limites e regras
ultrapassados daquela lei. Ocorre que, no território
mineiro, vivemos hoje situação esdrúxula que está a exigir
solução definitiva: a edição de uma nova lei estadual sobre
licitações, adaptada à nova ordem jurídica inaugurada em
5/10/88 e á norma geral consubstanciada pela Lei ng 8.666.
de 1993.
Porém esta tarefa é complexa e demorada. Pugnamos, pois,

até que se elabore a nossa lei devidamente atualizada, pela
adoção de alguns acréscimos, que adaptem a citada Lei n
9444, ainda vigente no Estado, à realidade presente.
Esse o espirito do dispositivo ora sugerido. Sua inclusão
no corpo da lei mineira de licitações pretende dar a esse
repositório legal sõbrevida, até que nova legislação seja
promulgada.
O inciso em acréscimo vem a preencher lacuna comumente
verificada nos contratos administrativos firmados pelo
Estado de Minas Gerais. Finda a obra ou a prestação de
serviços, o contratado dá por satisfeitas todas as suas
obrigações, recusando-se, muitas vezes, a realizar reparos
ou consertos decorrentes da má execução dos trabalhos.
A afirmação da responsabilidade contratual por prazo
subseqüente ao encerramento do contrato é comum entre
particulares, que declaram sempre um período dentro do qual
o realizador da obra ou serviço responde por eventuais
problemas verificados. Nada mais oportuno q ue estender aos
ajustes da administração essas garantias, uma vez que se
trata de empenho de dinheiro público, em relação ao qual
deve o administrador agir com zelo e cuidado redobrados.
Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares à

aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103 e o art. 201
do Regimento Interno-

PROJETO DE LEI No 2.202194
Acrescenta o parágrafo 4g ao art. 22 do Estatuto Mineiro de

Licitações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - O art. 22 da Lei ng 9.444/87 passa a vigorar com

a seguinte redação:
"Art. 22 - ...............................................

- Sempre que o valor estimado para uma licitação ou
para um conjunto de licitações simultãneas ou sucessivas for
superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no inciso 1,
"c", aesce artigo, o inicio do procedimento licitatório
dependerá da aprovação prévia da obra ou serviço licitando
pela comunidade afetada, que se reunirá em audiência pública
concedida pela autoridade responsável pelo certame, com
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data
prevista para a publicação do edital, e divulgada com
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua
realização, pelos mesmos meios previstos para a publicação
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da licitação, á qual terão acesso e direito às informações e
à deliberação todos os interessados."
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 12 de setembro de 1994.
Antônio Carlos Pereira
Justificação: A Constituição Federal de 1988 fixou em seu
art. 22, inciso XXVII, a competência da União para editar
"normas gerais de licitação e contratação".
O Congresso Nacional votou a Lei ng 8.666, de 21/6/93, com

o novo Estatuto de Licitações e Contratos Administrativos.
Há muito aguardado, esse novo diploma legal veio a tornar
efetivos os principios adotados pela Carta Magna de 1988
para a condução da vida pública do Pais, especificamente dos
procedimentos licitatórios e contratuais em que tome parte a
Administração Pública, em todas as suas esferas.
Em Minas Gerais, entretanto, a matéria permanece regulada
pela Lei ng 9.444/87, anterior á Constituição e
contemporãnea do já revogado Decreto-Lei ng 2.300/86 (antigo
Estatuto Federal de Licitações).
Nossa realidade não comporta mais os limites e regras
ultrapassados daquela lei. Ocorre que, no território
mineiro, vivemos hoje situação esdrúxula, que está a exigir
solução definitiva: a edição de uma nova lei estadual sobre
licitações, adaptada á nova ordem juridica inaugurada em
5/10/88 e á norma geral consubstanciada pela Lei nQ
8.666/93.
Porém, essa tarefa é custosa e demorada. Pugnamos, pois,

até que se elabore a nossa lei devidamente atualizada, pela
adoção de alguns acréscimos, que adaptem a Lei no 9.444/87,
ainda vigente no Estado, à realidade presente.
Esse o espirito do parágrafo ora sugerido: sua inclusão no
corpo da lei mineira de licitações pretende dar a esse
repositório legal sobrevida, até que nasça a nova
legislação.
O dispositivo proposto, basicamente, repete o conteúdo do
art. 39 da Lei ng 8.666/93. de aplicação já obrigatória em
toda a Federação. Inova, na medida em que torna a consulta
popular obrigatória nos casos de realização de grandes
obras.
A aprovação deste projeto representará um salto na
regulamentação das licitações de grandes empreendimentos.
Indicará, ainda, o reconhecimento, pelo poder público, dos
anseios populares na escolha de obras prioritárias em Minas
Gerais.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103 e o art. 201
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.203/94
Autoriza a reversão á Prefeitura Municipal de Acaiaca de
imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



;;;fl

Art. lg - Fica autorizada a reversão à Prefeitura Municipal
de Acaiaca de terreno com 570m2 (quinhentos e setenta metros
quadrados), nas seguintes confrontações: frente com Rua São
Gonçalo, de um lado com terreno do patrimônio municipal, de
outro com Paulo Pereira de Souza, junto com terreno de
Geraldo Salvador Gonçalves, situado nesse município.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de setembro de 1994.
José Renato
Justificação: Em 31/7/79, por meio da Lei no 4, de 1979, a
título de doação, a Prefeitura Municipal de Acaiaca
transferiu ao Estado a posse de um terreno de 570m2,
desmembrado de uma área de mais ou menos 1.600m2, ficando
com um remanescente de área de 1.030n2, nas confrontações
seguintes: frente com a Rua São Gonçalo, de um lado com
terreno do patrimônio municipal, de outro com Paulo Pereira
de Souza, fundo com Geraldo Salvador Gonçalves. Entretanto,
decorridos mais de 15 anos, segundo informações da
Prefeitura Municipal e da comunidade, o Estado não assumiu
as responsabilidades previstas na emenda da referida lei.
Considerando q ue a atual administração pretende construir,
na supracitada área, prédio para instalação de uma agência
do BEMGE, promovendo assim o incremento das relações
socioeconômicas de toda a comunidade, acreditamos que nossa
iniciativa encontrará apoio junto aos-nobres Deputados desta
Casa e conseqüente acatamento das autoridades estaduais.
- 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 2.200IFI
Declara de utilidade pública a Tenda de Umbanda Pai Xangô

de Alafim, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Tenda de
Umbanda Pai Xangô de Alafim, com sede no Município de
Uber 1 ãnd ia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões,
Geraldo Rezende
Justificação: A Tenda de Umbanda Pai Xangô de Alafim
desenvolve um trabalho de grande importância social,
atendendo às necessidades espirituais e materiais da
comunidade, por meio de campanhas para coleta de vestuário e
alimentos, doação de cestas básicas às famílias carentes,
etc.
Entre os objetivos da entidade está a construção de creche

e escola profissionalizante, visando a colaborar com o bem-
estar e a valorização da população do Bairro Vallée.
Sendo, portanto, uma entidade com objetivos e atuação
definidos, dirigida por pessoas idôneas, espero de meus
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pares a aprovação deste projeto de lei, que dará á Tenda de
Umbanda Pai Xangô de Alafim a declaração de sua utilidade
pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, dc O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 2.205/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Niterói, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Niterói, com sede no Município de
Bet im.
Art. 2ç - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de
Geraldo da Costa Pereira
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Niterói é

uma sociedade civil sem fins lucrativos, com sede e foro em
Betim. Constituída por tempo indeterminado, tem como
objetivo a promoção do bem comum, conforme atesta o Bel.
Antônio Saraiva Rios, na documentação anexada ao processo.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI Ng 2.206/94
Declara de utilidade pública o Lar, Trabalho e Escola do
Menor Perdoense - LATEMP -, com sede no Município de
Perdões.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Lar,
Trabalho e Escola do Menor Perdoense - LATEMP -, com sede no
Município de Perdões.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 1994.
Célio de Oliveira.
Justificação: O LATEMP tem por finalidade promover a
integração da criança orientando-a para o trabalho, a
educação e os princípios fundamentais da família. A entidade
está devidamente registrada no Cartório de Registro de
Títulos e Documentos da Comarca de Perdões e atende ás
demais exigências da Lei ng 5.830, de 6/12/71, que dispõe
sobre a declaração de utilidade pública de entidades.
Nada mais oportuno que a aprovação deste projeto, para a
qual contamos com o apoio dos membros desta Casa
Legislativa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.207/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Perdões.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Assodiaçao
dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no
Município de Perdões.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de setembro de 1994.
Célio de Oliveira
Justificação: A Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Perdões, é
uma sociedade civil de caráter assistencialista, sem fins
lucrativos, que tem por objetivo a educação, o
desenvolvimento e o ajustamento social da criança
excepcional, ou seja, portadora de uma ou de várias
características físicas, mentais ou sensoriais fora dos
padrões normais.
Como atesta a Juiza da Comarca, a entidade funciona há mais
de dois anos, sendo seus dirigentes pessoas idóneas. que não
percebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Nada mais oportuno que a aprovação deste projeto, para a
qual contamos com o apoio dos membros desta Casa
Legislativa.
- 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, 1, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.439/94, do Deputado Baldonedo Napoleão, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Antônio Straus Marques, e,ç-Vice-Prefeito de Barroso e
Gerente da Fábrica de Cimento Barroso. (- A Comissão de
Administração Pública.)
Ng 5.440/94, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
liberação de verba para construir o prédio da Escola
Municipal do Bairro João XXIII, no Município de Muriaé. (- A
Comissão de Educação.)
ND 5.441/94, do Deputado Marcos Helênlo, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Transportes eObras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG
com vistas â construção do anel rodoviário, no Município de
Bom Despacho. (- A Comissão de Administração Pública.)
No 5.442/94. do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretária da
Educação com vistas à inclusão do turismo corno atividade
letiva nas escolas de lg e 2g graus.
NQ 5.443/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
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congratulações com a Escola Estadual Juscelino Kubitschek
pela passagem do seu lOQ aniversário. (- Distribuídos à
Comissão de Educação.)
NQ 5.444/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado e
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à construção de uma
passarela ligando o Bairro Teresópolis á FIAT, no Município
de Betim. (- A Comissão de Administração Pública.)

 

NQ 5.445/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando se consigne nos anais da Casa voto de
congratulações com a Fundação Jenipapo. do Município de
Francisco Badarô, pela passagem do seu 40g aniversário. ( A
Comissão de Saúde e Ação Social
NQ 5.446/94, do Deputado João Batista, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente do CREOIREAL com vistas a que
seja revisto o processo de demissão de funcionários dessa
instituição. (- A Comissão de Administração Pública.)
Da Deputada Maria Elvira, solicitando seja transformada em
especial a IA parte de reunião ordinária a fim de se
homenagear a Casa Arthur Haas pelo centenário de sua
fundação. (- A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento
Interno.
Da Deputada Maria Elvira (2), solicitando a tramitação em
regime de urgência dos Projetos de Lei ngs 1.297/93 e

965/94.
Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando que o Projeto
de Lei no 1.952/94 (criação do Programa Estadual de
Incentivo á Indústria de Ferro-gusa) seja apreciado também
pela Comissão de Meio Ambiente.
Do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da Companhia Vale do Rio Doce a fim de
que se inicie a exploração da jazida de minério de ferro
existente na Serra de Catumbi . no Município de São Gonçalo
do Rio Abaixo.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Defesa do Consumidor e dos Deputados Simão Pedro Toledo,
Márcio Miranda (2), Jaime Martins, Baldonedo Napoleão e José
Mil itão.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lã Fase

O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2a parte da
reunião, com a 12 fase da Ordem do Oia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

Questões de Ordem
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
verificar, de plano, não existe "quorum" para a continuação
dos nossos trabalhos. Por esse motivo, solicito o
encerramento da presente reunião.
0 Deputado Romeu Queiroz - Peço a recomposição de "quorum'.
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O Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência vai
determinar a recomposição de 'quorum" e convida o Deputado
Simão Pedro Toledo para proceder á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados.

Questões de Ordem
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, solicito a V.
Exa. , dada a importância das matérias em pauta, que suspenda
a presente reunião por 30 minutos para que possamos obter o
"quorum" necessário. Estão, hoje, na pauta, não somente
vários vetos do Sr. Governador como também o projeto de
maior importância, que é o da anistia fiscal que o Governo
propõe. Dentro desse tenpo, certamente, os Deputados poderão
descer dos seus gabinetes ou mesmo chegar de viagem do
interior do Estado, e, então, poderemos prosseguir os nossos
trabalhos e cumprir a nossa obrigação, que é a de votar a
matéria em pauta. Temos q ue levar em consideração o momento
pré-eleitoral, pois faltam cerca de 14 dias para as
eleições. Portanto, é o tempo de que necessitamos para
completar esse 'quorum".
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, quando o nobre
Deputado Agostinho Patrus pediu a palavra a V Exa. , já
havia sido anunciada a presença de apenas 25 Deputados no
Plenário, número que não «'-ui;iente para a continuação dos
nossos trabalhos. Julgo a Questão de ordem do Deputado
Agostinho Patrus extemporânea e gostaria que V. Exa
confirmasse o encerramento da reunião.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr Presidente, estamos
verificando, em Plenário, a presença de 27 Deputados.
Portanto, há 'quorum" para continuidade dos nossos
trabalhos.
O Deputado Raul Messias - Gostaria de esclarecer ao Ilustre
Deputado Romeu Queiroz que a primeira matéria em votação
exige a presença de 39 Deputados. Por Isso. o "quorum" de
26, 27 Deputados não autoriza a continuação dos nossos
trabalhos.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre
Deputado Raul Messias que ainda estamos na Ia fase da
reunião. Não houve nenhuma matéria apreciada pelo Plenário.
Verificando, de plano, a existência de número para
continuação de nossos trabalhos, a Presidência dá
prosseguimento à reunião.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 30 minutos Estão suspensos os trabalhos ordinários.

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

o Presidência solicita ao Sr. 2-Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum". (-
Pausa.) Na sua ausência, convida a Deputada Maria Olivia
para fazer a chamada dos Deputados.
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)



258

O Sr. Presidente - Responderam á chamada 32 Deputados, foi
constatada a presença de mais 6 parlamentares nas comissões.
Portanto, há"quorum" para continuação dos trabalhos.

Designação de Comissões
o Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial á
Proposição de Lei Complementar no 37, ex-Projeto de Lei
Complementar nQ 27/93, de autoria da Procuradoria-Geral de
Justiça, que dispõe sobre a organização do Ministério
Público e dá outras providências. Pelo BRO: efetivos -
Deputados Geraldo Rezende, Oilzon Melo, Francisco Ramalho e
Ibrahim Jacob; suplentes - Deputados José Renato, Bernardo
Rubinger, Péricles Ferreira e José Braga; pelo PP: efetivo -
Deputado Wilson Pires; suplente - Deputado Antônio Genaro.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Defesa do Consumidor - aprovação, na SOQ Reunião Ordinária,
do Requerimento ng 5.419/94, do Deputado Marcos Helênio
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Simão Pedro Toledo
- falecimento da Sra. Maria Chiarini Machado, em Pouso
Alegre; Márcio Miranda (2) - falecimento da Sra. Domitilde
de Oliveira Barreto, em. 'ntc-4ntõnio dos Campos, e do Sr,
Jésus José de Souza, em Divinõpolis; Jaime Martins -
falecimento do Sr. Joaquim de Barros Filho, em Martinho
Campos; Baldonedo Napoleão - falecimento da Sra. Ida Maria
Braga, em Barbacena; e JoséMilitão - falecimento de
Alderico Coelho, em Francisco Sá (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria Elvira
que solicita, na forma regimental, a transformação em
especial da 1 Parte da reunião ordinária, a fim de se
homenagear a Casa Arthur Haas pelo centenário de sua
existência. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXII do art. 244, do Regimento
Interno. -

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total
á Proposição de Lei ng 12.342, que assegura ás entidades sem
fins lucrativos legalmente constituídas o direito à
utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais
e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Para discutir, com a palavra, o Deputado
Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Eu aguardo receber o processo que
contém o veto em minhas mãos para poder iniciar a discussão.
(- Pausa.)
Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais pessoas presentes na
Assembléia, este veto vem a demonstrar, mais uma vez, a
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absoluta falta de sensibilidade do Sr. Governador do Estado
de Minas Gerais, o Sr. Hélio Garcia, para com os movimentos
sociais; vem, ainda, a demonstrar, mais uma vez, a sua total
intransigéncia, seu total desprezo, por este Poder. Não sei
se todos os Deputados. aliás, poucos aqui presentes neste
Plenário, têm consciência de qual é o veto que está sendo
apreciado. Vou lê-]o para que os senhores saibam o que
estamos votando. (- Lê:)
"Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de

Lei ng 12.342, que assegura ás entidades sem fins lucrativos
legalmente constituídas o direito à utilização do espaço
físico das unidades de ensino estaduais e dá outras
providências.".
Muito bem. O que acontece, hoje, no Estado de Minas Gerais,
é o seguinte: existem várias organizações não governamentais
que se constituem, vão se constituindo, como prova da
participação, da construção da cidadania em nosso Estado.
como prova do interesse da nossa população em se organizar
em entidades, em associações comunitárias, em conselhos
comunitários, enfim, o nome não importa, o que importa é o
espirito da coisa: a organização da sociedade civil
autônoma, independente. E público e notório que essas
entidades, que estão se constituindo, ainda não tiveram
tempo, ainda não tiveram recursos para construírem as suas
sedes, os seus prédios, onde possam se organizar, onde
possam se reunir com seus associados. Pois bem, foi nesse
sentido que esta Assembléia aprovou projeto permitindo a
utilização do espaço físico das nossas escolas estaduais
para essas reuniões. E público e notório, também, as
dificuldades que são criadas, artificialmente, por diretoras
insensíveis, por professores insensíveis, ou mesmo
autoritários, que não querem a organização popular. Essas
autoridades negam às entidades o direito de usarem esse
espaço físico. Foi para assegurar-lhes o direito que esta
Assembléia aprovou, salvo melhor juizo, por unanimidade,
este projeto permitindo a utilização do espaço físico
público por essas entidades. E o que o Sr. Governador do
Estado fez? O que esse herdeiro da ditadura de 1964 fez? O
que esse Líder do Governo de 1964 que, aqui, nesta
Assembléia, comandou a cassação de Dazinho. de Riani e de
outro Deputado na época da ditadura, fez? Continuou com o
mesmo rigor, o mesmo ranço autoritário e vetou a utilização
desse espaço pelas entidades populares. E, depois, vêm os
Srs. Deputados e dizem que pertencem ao BRD. Gostaria de
saber que reconstrução democrática é esta que não permite ao
povo utilizar as instalações que são do povo, que são
construidas e mantidas com o dinheiro do povo, com o imposto
popular. E. no entanto, esse Governador nega a essas
entidades o direito de utilizarem esse espaço físico, o que
demonstra total falta de sensibilidade do Governo para com a
democracia, falta de compromisso, mas esclarece para a
população seu caráter profundamente autoritário. Na verdade,
esse Governo teme a organização do povo.



260

Na verdade, a maioria daqueles que apóiam esse Governo
também temem a organização do povo e se curvam diante do
tacão do Palácio da Liberdade. Isso é inadmissível. A
população de Minas Gerais precisa saber disso; precisa saber
por que nós, do nosso PSB, nós, que defendemos a Frente
Minas Popular, sonos oposição nesta Casa. E porque aqui
dentro, durante quatro anos de governo despótico de Hélio
Garcia, reina o autoritarismo, reina a Intransigência, reina
a falta de sensibilidade para com os movimentos e para com
os direitos do povo.
Sr. Presidente, é com tristeza que vejo este Plenário vazio
e, como a matéria é importante, solicito o encerramento, de
plano, desta reunião para q ue possamos continuar a discussão
desse veto com mais Deputados neste Plenário.
Como eu ia dizendo, esse veto demonstra o posicionamento
inequívoco do Sr. Governador contra a organização popular,
contra os movimentos comunitários, contra a organização do
povo de Minas Gerais. Enquanto o nobre Secretário fazia a
chamada, eu li o relatório da Comissão Especial e li,
também, as razões do veto apresentadas pelo Governador. E
interessante notar que, quando se trata de convencer a
organização popular, vem o Sr. Governador invocar o
argumento da autonomia das direções das escolas no nosso
Estado. Ora, nós não queremos, de forma alguma, influir nem
cercear a autonomia das escolas. Queremos apenas que o
espaço seja aberto ao público, á organização popular. Diz o
Sr. Governador, nas suas razões do veto, que as reuniões
poderiam comprometer as, atividades extracurriculares
promovidas pelas escolas. E risível esse argumento. Ninguém
teria a cara-de-pau ou a falta de senso de propor a
utilização da comunidade em desacordo com interesses da
comunidade escolar, seja dos professores, seja dos alunos.
Na verdade, como eu disse, o veto deixa bastante clara a
intransigência do Governador. E, lendo também o histórico do
projeto, nós encontramos seu autor, o nobre Deputado Antônio
Fuzatto. Ai vamos encontrar as razões do veto do Sr.
Governador. Nós sabemos que nesses quatro anos, quase todos,
senão todos os projetos dos Deputados de oposição, dos nove
Deputados de oposição nesta Casa, foram vetados pelo Sr
Governador. E continuamos o questionamento que sempre
fizemos: onde está a autonomia dos partidos que se dizem
independentes do Sr. Governador do Estado? Onde está o
caráter oposicionista do PT, do partido do outro Hélio, que,
na verdade, é idêntico ao Hélio atual? Nas votações
ocorridas nesta Casa, nas manifestações dos Deputados desta
Casa que apóiam o Sr. Hélio Costa, fica claro, fica nitido,
fica transparente que são exatamente a mesma coisa, são
exatamente do mesmo grupo, são exatamente representantes do
mesmo projeto, projeto autoritário, projeto das elites,
projeto que não quer a organização popular.
Nós sabemos que o eleitor vai saber, no dia 3 de outubro,
dar o troco a esse comportamento de V. Exas. comportamento
de absoluta insensibilidade com a causa popular e com a
causa pública. Nós sabemos, e as pesquisas mostram que o
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alto índice de indecisão do eleitor de Minas Gerais
demonstra sua sabedoria. Isso será surpresa para multa
gente. A renovação desta Casa, a renovação do Congresso
Nacional, o número imenso de votos brancos e nulos, o
protesto a essa falta de sensibilidade, principalmente da
Assembléia Legislativa, do Plenário da Assembléia
Legislativa para com os movimentos populares vai receber a
confirmação das urnas. Tenho certeza disso. Temos andado por
todo este Estado, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, e o que
vemos é exatamente esse sentimento de indignação e de
revolta. Nós, da Minoria, infelizmente, não temos espaço na
midia, não temos espaço nos grandes veículos de comunicação
para mostrar o nosso trabalho, para mostrar a que viemos
aqui. E, infelizmente, desta tribuna poucos se utilizam.
Aqueles que defendem o Governo não têm coragem de vir aqui
para apresentar suas razões para estar ao lado desse déspota
que não tem nada de déspota esclarecido, haja vista sua
total insensibilidade em relação á área cultural. Nós
poderíamos, aqui, desfiar uma série de comportamentos de
falta de sensibilidade desse Governo para com a cultura do
nosso Estado. Infelizmente; essa legião de gênios que temos
em Minas Gerais, espalhada por todos os cantos, não encontra
apoio do Governo, não encontra apoio do poder público para o
desenvolvimento de seus talentos. E essa a triste realidade
de Minas Gerais.
A pauta mostra. São 15 vetos, nobre Deputado Agostinho
Patrus, nobre representante do Poder Legislativo junto ao
Governo autocrata do Sr. Hélio Garcia. São 15 vetos, vetos
de projetos de Deputados que compõem, com V. Exa. , o Bloco

que dá sustentação ao Governo nesta Casa.
Como V. Exa. explica esses IS vetos? Nem á época do Governo
Newton Cardoso foi assim. Essa é que é a verdade, a triste
verdade.
Infelizmente. Deputados que sentavam conosco, que discutiam

conosco, que faziam oposição ao Governo Newton Cardoso,
aqui, na legislatura passada, corno o nobre Deputado que
preside os trabalhos desta reunião, Deputado José Militão,
hoje se curvam diante do déspota Hélio Garcia. Isso é um
absurdo, isso é uma falta de coerência.
Se V. Exa. . Deputado Agostinho Patrus, desejar me apartear,

será uma honra conceder-lhe um aparte-
0 Deputado Agostinho Patrus - Nobre Deputado Raul Messias,

gostaria de fazer una intervenção nesta fala de V. Exa. , no
seu direito regimental de obstrução, para dizer que foi
muito nítida a muito clara a intenção do Governador ao vetar
essa proposição. V. Exa. talvez não tenha tido o tempo
necessário, pelo entusiasmo em atacar o Governo, de ler
detidamente as razões do veto. Talvez mais preocupado em
atacar a figura nacional desse estadista - e não autocrata,
como V. Exa. está chamando nosso Governador - não tenha tido
o tempo necessário para analisar as suas razões. Se analisá-
las, Deputado Raul Messias, V. Exa. há de concordar que o
nosso Governador não quis retirar a autonomia do colegiado,
esse colegiado tão decantado pelo PT e pelo PSB, partido do
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qual V. Exa. faz parte. O colegiado da escola deve ter
autonomia para decidir sobre o que deve e o que não deve
ocorrer dentro da escola. Dai a razão do Governador do
Estado opor veto a essa proposição.
Quanto a esse grande número de vetos que o Governador envia
á Assembléia Legislativa, isso demonstra, Deputado Raul
Messias, o cuidado da Procuradoria-Geral do Estado em
verificar aquelas proposições que ferem, principalmente, a
Constituição, ou que ferem a autonomia das escolas, ou que
ferem os direitos adquiridos dos cidadãos.
Peço, portanto, que V. Exa. , Deputado Raul Messias,

analise, com a cabeça mais fria, com o coração mais aberto,
as razões do veto do Sr. Governador Hélio Garcia, esse homem
que tanto tem feito pelo Estado de Minas Gerais, esse homem
que tem aberto nossas fronteiras através da duplicação da
Fernão Dias, esse homem que tem trazido tantas e tantas
indústrias para o Estado. Esse homem será o Juscelino
Kubitschek dos novos tempos, levando Minas Gerais a ser o
Estado da indústria automobilística brasileira.
Portanto, meu querido amigo Deputado Raul Messias, homem

que prezo pelas qualidades de parlamentar sério, solicito a
V. Exa. que peça ao Presidente pelo menos 10 minutos de seu
tempo para que V. Exa. possa analisar friamente e com o
coração aberto as razões do veto e, assim, possa votar,
também, por sua manutenção.

Questões de Ordem
O Deputado Raul Messias - Sr Presidente, é com tristeza

que vejo este Plenário vazio e, como a matéria é importante,
solicito o encerramento, de plano, desta reunião para que
possamos continuar a discussão desse veto com mais Deputados
neste Plenário.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, solicito
recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado Romeu
Queiroz. A Presidência solicita ao Deputado Ailton Vilela
que proceda à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 29 Deputados. Não
há" quorum" para votação, mas o há para discussão. Continua
com a palavra o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Agradeço o aparte de V. Exa.
Deputado, e gostaria de comentá-lo. Acredito que a dimensão
de estadista nacionalmente reconhecido que V. Exa. atribui
ao Dr. Hélio Garcia é atestada pela sua participação no
processo eleitoral, em nível nacional. V. Exa. sabe que esse
Governador mendigou um lugar na chapa dos atuais postulantes
á Presidência da República e não conseguiu. V. Exa. sabe que
o candidato do Governador à Presidência da República, o qual
V. Exa defende, é também apoiado pelo outro Hélio, que se
diz adversário desse seu Hélio. Só esses dois fatos mostram
a estatura do estadista ao qual V. Exa. se referiu.
Mas, nobre Deputado, quando votamos a favor do projeto de
lei do Deputado Antônio Fuzatto, não estávamos querendo
ferir a autonomia das escolas. Queríamos garantir o direito
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de todas as associações, e não apenas daquelas agremiações
do agrado da direção das escolas ou do agrado de uma ou de
outra corrente política. E V. Exa. sabe que, no interior do
Estado de Minas Gerais, esta é a realidade: temos várias
correntes políticas. Espero que a democracia aumente ainda
mais essas correntes para que possamos, realmente, ter um
debate democrático em nosso Estado. Não seria justo
penalizar uma entidade beneficiando outra. E necessário que
não ocorra esse tipo de problema, seja com entidades ligadas
ou simpáticas aos partidos de esquerda, seja com entidades
ligadas ou simpáticas aos partidos de direita.
E com este objetivo, nobre Deputado, que apoiamos e

aprovamos o projeto, e V. Exa. também votou favoravelmente
a esse projeto, assim como todo o Plenário desta Casa: para
garantir direitos iguais a todos, independentemente de
corrente política e independentemente de a associação ser ou
não afeta a qualquer pessoa - diretor de escola ou membro de
colegiado. E por isso que defendemos esse projeto, para
garantir o direito de reunião, assegurado pela nossa
Constituição. Mas, como disse no inicio do nosso
pronunciamento, infelizmente as nossas associações estão
engatinhando; a nossa democracia é muito tenra. A
organização autônoma, independente e livre do povo de Minas
Gerais ainda terá muito pela frente; o nosso caminho ainda é
muito longo e árduo, porque não é fácil organizar. Não é
fácil suplantar o interesse dos poderosos. Não é fácil
libertar o povo do coronelismo que sempre imperou e continua
imperando em nosso Estado pela absoluta falta de
sensibilidade e pela intransigência do atual Governador.
Esperamos que até o dia 3 de outubro o povo de Minas Gerais

acompanhe o debate em torno das eleições. Ontem, em Ibiá,
cidade da companheira do nosso queridc a,i:o e candidato a
Governador do Estado Antônio Carlos Pereira, fui perguntado
pelo repórter - e hoje, novamente, na CBN, em entrevista, o
repórter me fez a mesma pergunta: onde está a militância da
esquerda, onde está a militância do PSB e do PT nestas
eleições?
E a resposta é muito clara e simples: nossa militãncia

continua, apesar de tudo, apesar do massacre ao qual tem
sido submetida, sistematicamente, pelos Governos Federal e
Estadual e pela grande maioria dos Governos municipais deste
Pais, a nossa militância continua lutando.
Mas a nossa militãncia não é paga, a nossa militância não
recebe cesta básica comprada com subvenção social desta
Assembléia ou dos Governos, Estadual ou Federal A nossa
militância não é composta de cabos eleitorais que recebem
dinheiro para vestir uma camiseta de um candidato "a" ou
".b", mas que nos procuram e declaram: estamos aqui na
campanha de 'a" ou "b" porque precisamos de dinheiro, mas o
nosso voto não é desse "a" ou "b", é da Frente Brasil
Popular, é do Lula e do Carlão.
E essa a constatação que temos sentido em toda Minas
Gerais Sabemos que, em lugares como Caeté, que é a terra
onde moro, os funcionários públicos são obrigados, são
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intimados a vestir a camiseta do Sr. José Alencar. No caso
de outros municípios, é a camiseta de outros candidatos. E
por que são intimados? Porque, se não fizerem isso, perdem o
emprego, e sabemos que, numa situação de penúria, de
recessão, numa situação de arrocho salarial, a perda de um
emprego por um pai de família é muito triste.
Então, é por isso que a nossa militância ainda não está na
rua, ou, talvez, porque a nossa militância está sendo
bastante discreta, porque existe uma dificuldade econômica
enorme, graças ao brutal arrocho salarial, que tem
maltratado o trabalhador brasileiro até hoje.
Então, esses militantes não recebem pelo seu trabalho como
os cabos eleitorais dos outros candidatos, mas fazem esse
trabalho gratuitamente, fazem esse trabalho em nome de
princípios, em nome de uma esperança e em nome de um
programa, de um ideal de divisão de riquezas, de um ideal de
socialismo democrático. Essa militância vai virar esse
quadro até o dia 3 de outubro, e vamos ter muita surpresa
nessas eleições.
Sr. Presidente, agradeço o tempo de que dispus para
discutir esse veto e conclamo os Deputados desta Casa a
serem coerentes com o voto que deram quando aprovaram esse
projeto e. no momento de votação, votem contra o veto do Sr.
Governador. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência encerra a discussão.
Discussão, em turno (mico, do Veto Total á Proposição de
Lei ng 12.343, que torna obrigatória a utilização de papel
reciclado pelos órgãos e pelas entidades da administração
pública estadual. Em discussão, o veto. Para discuti-]o, com
a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Preside-it, 5's. Deputados,

companheiros e companheiras, mais uma demonstração de total
insensibilidade do Sr. Governador.
Vejam bem: discussão em turno único, do Veto Total á
Proposição de Lei no 12.343, que torna obrigatória a
utilização de papel reciclado pelos órgãos e pelas entidades
da administração pública estadual. Sabemos quanto recurso,
quanto papel, quanto do meio ambiente, quanta madeira se
desperdiça, hoje, no mundo. Enquanto todos os países do
mundo, a Europa inteira, a América inteira, se preocupam com
essa questão, um projeto desta Casa, aprovado por
unanimidade, que visa a recuperação ambiental, que visa á
proteção das nossas florestas, é vetado pelo Sr. Governador.
Vejam bem, Srs. Deputados, veja bem, povo de Minas Gerais,
até onde chega a intransigência do déspota do Palácio da
Liberdade. Esta é a realidade.

Questões de Ordem
O Deputado Raul Messias - Como V. Exa. verifica de plano.

Sr. Presidente, não temos "quorum" para continuação da nossa
discussão, motivo pelo qual solicito o encerramento desta
reunião.
O Deputado Bernardo Rubinger - Sr. Presidente, peço
recomposição de "quorum".
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solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados. Não
há" quorum" para a continuação dos nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para as extraordinárias de logo mais.
às 20 horas, e de amanhã, dia 21, às 9 horas, nos termos dos
editais 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.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO NQ 41/94

Comissão Especial
Relatório

De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo
como primeiro signatário o Deputado Cóssimo Freitas, a
proposição em epigrafe objetiva dar nova redação ao inciso
II do art. 31 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a
concessão de férias-prêmio aos servidores públicos civis do
Estado.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 19/8/94, a
matéria ficou sobre a mesa durante o prazo legal para
receber emendas, nos termos regimentais.
Esgotado o prazo sem apresentação de emenda, a proposta foi

encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer,
conforme dispõe o art. 210 do Regimento Interno,

Fundamentação
A proposta em tela tem por objetivo reduzir o período
aquisitivo de férias-prêmio do servidor público civil de dez
para cinco anos, com a proporcional redução da sua duração
de seis para três meses.
A matéria tem fulcro no art. 64, 1, da Carta mineira, que

prescreve:
"Art. 64 - A Constituição pode ser emendada por proposta:
- de, no minimo, um terço dos membros da Assembléia

Legislativa;".
Tal dispositivo foi reproduzido pelo art. 208, 1, do
Regimento Interno, em harmonia com o art. 60. 1. da Carta
Federal de 1988. Sob esse aspecto, a proposição atende aos
ditames da legislação vigente, pois vem subscrita por mais
de 1/3 dos Deputados mineiros.
O beneficio em questão já vem sendo concedido da forma
proposta aos servidores da União e de outras unidades da
Federação, como os Estados de São Paulo e do Rio Grande do
Sul.
A redução do tempo de gozo das férias-prêmio somente trará

benefícios para a administração e para os servidores, já que
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aquela não se privará dos seus servidores por um período tão
longo, e estes não sofrerão com a perda do ritmo de
trabalho, de modo a não afetar a continuidade do serviço.

Conclusão
Em facedo exposto, somos pela aprovação da Proposta de
Emenda á Constituição ng 41/94 no lg turno.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Roberto Amara], Presidente - José Renato, relator - Antônio
Júlio - Cóssimo Freitas - Geraldo Rezende - Ajalmar Silva -
Péricles Ferreira - Márcio Miranda - Bernardo Rubinger.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.276/93

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

A proposição em tela, do Deputado Elmiro Nascimento,
pretende seja dada a denominação de Professora Carmem Celina
Nogueira de Castilho à Escola Estadual do Bairro Planalto,
no Município de Presidente Olegário.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á sua tramitação, vem_a
matéria a esta Comissão para o ig turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A insigne Carmem Celina Nogueira de Castilho, cidadã
olegariense, dedicou-se com afinco e carinho às atividades
do magistério por longos anos, fazendo-se admirar e estimar
pelas sucessivas gerações de conterrâneos que educou; esposa
e mãe de família exemplar, seu nome é, hoje, símbolo de
integridade na memória do município.
Pelos relevantes benefícios de uma vida dedicada ao
trabalho permanente, consideramos oportuno e merecido o
presente preito de reconhecimento, com a atribuição do nome
da professora Carmem ao estabelecimento oficial de ensino de
Presidente Olegário.

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

Lei ng 1.276/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.154/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o projeto de lei
em apreciação propõe seja alterada a denominação do prédio
em que funciona a Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais, o qual passaria a chamar-se Ayres da Matta Machado
Filho.
Examinada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramltação,
vem a matéria a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva, na forma regimental.

Fundamentação
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Ayres da Matta Machado Filho foi personagem exponencial da
cultura mineira, destacando-se como filólogo, escritor,
professor, folclorista e jornalista, ramos em que deixou uma
vasta contribuição literária.
Diplomado em Humanidades e Música, doutorou-se
posteriormente em Filologia Românica pela antiga
Universidade de Minas Gerais - UMG - e participou da
fundação de importantes centros de educação do Estado, tais
como o Instituto de Cegos São Rafael e a Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras Santa Maria, mais tarde
Incorporada à Universidade Católica de Minas Gerais.
Várias outras funções de destaque no ambiente cultural e
literário mineiro e nacional exerceu o professor Ayres da
Matta Machado Filho, entre as quais a de Chefe do Serviço de
Orientação Técnica de Ensino da Língua Portuguesa, da
Secretaria da Educação. Chefe do Serviço de Redação do
Conselho Administrativo do Estado, membro de bancas
examinadoras para concursos de cátedra e de livre-docência
de instituições de ensino superior de outros Estados da
Federação e professor dos mais renomados centros de ensino
superior de Minas Gerais, nos quais lecionou Filologia
Românica, Língua e Literatura Portuguesa e Brasileira.
Italiana, Espanhola, Francesa. Inglesa e outras disciplinas
afins.
Paralelamente aos estudos de Filologia, dedicou-se o
ilustre coestaduano ao folclore e à cultura popular e, como
jornalista, colaborou regularmente em vários jornais e
revistas de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e de São
Paulo, além de haver traduzido obras de referência nas áreas
de Educação, História e Lingüistica. Aposentou-se como
redator do jornal "Minas Gerais", publicação da Imprensa
Oficial do Estado, circunstância que vem reforçar a
oportunidade da homenagem que se pretende prestar-lhe dando-
se o nome de Ayres da Matta Machado Filho ao prédio em que
funciona o referido órgão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei flQ 1.754/93 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de setembro de 1994.
José Renato, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.812193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o Projeto de Lei ng
1.812/93 tem por escopo dar a denominação de Escola Estadual
Ione Silveira Mendes à Escola Estadual de 2Q Grau do
Município de Mato Verde.
Publicado em 2/12/93. foi o projeto encaminhado a esta
Comissão, •para exame preliminar quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cumprida a diligência solicitada pelo relator da matéria, a
fim de que a Secretaria de Administração se pronunciasse a
respeito, cabe a esta Comissão examinar o projeto para o
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cumprimento do disposto no art. 103. V, "a" do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Lei no 5.376, de 13/12/69, modificada pela Lei ng 7.621,
de 13/12/79, determina que a denominação de próprios
públicos recaia sobre nomes de pessoas falecidas que se
tenham destacado por relevantes serviços prestados à
coletividade; estabelece, ainda, que, no mesmo município não
poderá haver mais de um estabelecimento, instituição ou
próprio público com igual denominação.
Ao analisar a proposição, constatamos nada haver que possa
impedir a sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.812/93.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Ailton Vilela - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.836193

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

De autoria da Deputada . r tr 4 a -fllivia, o projeto de lei em
referência tem por finalidade dar a denominação de Escola
Estadual Lívio Beneduzzi à Escola Estadual do Cafundó, no
Município de Bueno Brandão.
Apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem, agora, a proposição a esta Comissão para o
lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A pessoa que se pretende homenagear com a nova denominação
a ser dada à Escola Estadual do Cafundó, no Município de
Bueno Brandão, não mediu esforços para a concretização de um
grande ideal o de tornar a educação acessível ao maior
número possível de crianças, doando parte do terreno de sua
fazenda para a construção da escola.
E justa, portanto, a homenagem que se lhe pretende prestar.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à
aprovação do Projeto de Lei ng 1.836/93 no lQ turno, na
forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Maria José Hauelsen, relatora.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.889/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei em epigrafe, do Deputado Sebastião Costa,
visa a declarar de utilidade pública o Hospital São João
Batista de Itamogi com sede no Município de Itamoj i
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Publicado em 26/2/94, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 103. V. "a". c/c O art.
195, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Hospital São João Batista de Itamogi tem personalidade
jurídica e funciona há mais de dois anos. Sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não percebem remuneração
pelo exercício de suas funções.
Acham-se, pois, atendidos os requisitos previstos pela Lei
ng 5.830. de 6/12/71, que regula a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.889/94.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro, relator -

Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Ailton Vilela.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.911/94
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, o Projeto de Lei ng
1.911/94 visa a dar a denominação de Dr. Geraldo Perlingeiro
de Abreu ao Fórum da Comarca de Timóteo.
Publicada em 5/3/94. foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
A matéria vem agora a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito.
Fundamentação

A proposição em exame visa a dar a denominação de Dr.
Geraldo Perlingeiro de Abreu ao Fórum da Comarca de Timóteo.
Conforme se encontra na justificação do projeto, o
homenageado estabeleceu-se nessa cidade em 1951, onde se
casou e permaneceu até sua morte, em 1986.
Advogado militante, notabilizou-se pela luta em defesa dos
interesses do Vale do Aço, sobretudo de Timóteo. Quer como
Presidente da OAB seccional, quer como professor da PUC-MG
ou Superintendente da ACESITA, destacou-se por suas notórias
qualidades profissionais e humanas e pelos relevantes
serviços que prestou ao longo de sua vida.
Nada mais justo e oportuno que ao Fórum da Comarca seja

dado o nome desse profissional, que ali militou, deixando
para a posteridade seu exemplo de vida a ser seguido.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.911/94 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 20 de setembro de 1994.
Dilzon Melo. relator.

PARECER PARA O lg TURNO 00 PROJETO DE LEI
NO 2.005/94

Comissão de Administração Pública
Relatório
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De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
tela dá a denominação de Dr. Elias Jorge Chain ao Fórum da
Comarca de Novo Cruzeiro.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/4/94, foi a
matéria encaminhada á Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade-
Vem, agora, o projeto a esta Comissão nos termos
regimentais, para que a matéria nele contida possa ser
submetida a exame de mérito.

Fundamentação
O Dr. Elias Jorge Chain, de saudosa e perene lembrança,
exerceu a advocacia de forma exemplar, vindo a se tornar o
Presidente da 72a Subseção da OAB.
Possuidor de caracteristicas próprias de um grande homem
público, foi conduzido à Câmara Municipal de Novo Cruzeiro,
destacando-se como Vereador e Presidente dessa Casa
Legislativa.
Inscreveu, ainda, o homenageado seu nome no rol de cidadãos
ilustres do municipio ao fundar e dirigir o Ginásio
Comercial de Novo Cruzeiro.
Tendo sido o Dr. Elias Jorge Chain um dos mais dedicados

advogados e um dos mais incisivos batalhadores pela elevação
de Novo Cruzeiro á condição de comarca, achamos justa,
oportuna e merecida a homenagem pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 2.005/94 na forma proposta, no lg turno.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Antônio Fuzatto, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.106/94

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

A proposição em tela, de autoria do Deputado Ailton Vilela,
objetiva declarar de utilidade pública o Colégio
Providência, com sede no Municipio de Mariana.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á sua normal tramitação,
vem a matéria a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
O Colégio Providência é uma sociedade civil com
personalidade juridica de direito privado, sem fins
lucrativos, dirigido pelas Filhas de Caridade de São Vicente
de Paulo.
Fundado em 1850, vem o educandário, desde então,

desenvolvendo programas de educação e de assistência social.
Hoje, a extensão de suas responsabilidades engloba a
administração e a manutenção de um colégio, de um
dispensário, de um lactário e de uma central de habitação.
os quais têm a finalidade de socorrer material, moral e
espiritualmente os pobres e inválidos.



Pelo seu caráter educativo e assistencial, a entidade
merece ter reconhecida a sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 2.106/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.111/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei ng
2.111/94 objetiva conferir a servidor público efetivo de
qualquer dos Poderes do Estado o direito de passar a
integrar o quadro de outro Poder, se nomeado para ocupar
cargo em comissão em sua secretaria.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 7/7/94, foi a
proposição encaminhada a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a"
ambos do Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
O projeto de lei em exame trata de matéria relativa ao
regime jurídico do servidor público estadual, a qual, em
virtude do comando do art. 66, III, "c". da Constituição do
Estado, é conteúdo legislativo de iniciativa privativa do
Governador do Estado.
Vê-se, pois, que a proposição padece de vicio de
Inconstitucionalidade, já que sua apresentação coube a um
parlamentar.
Não bastasse o óbice de natureza formal que cerceia a
normal tramitação da matéria nesta Assembléia, notamos
outro, de ordem material, a inviabilizá-lo, conforme
passaremos a demonstrar.
A Constituição da República, ao dispor sobre o provimento

de cargos públicos, admite-o apenas sob duas modalidades: em
caráter efetivo e em comissão. A primeira dá-se mediante
nomeação, seguindo-se a ordem de classificação de candidato
aprovado em concurso público de provas ou de provas e
títulos. A segunda depende da discriciomariedade da
autoridade competente, uma vez que a Carta Magna prescreve
que os cargos em comissão são declarados, em lei. "de livre
nomeação e exoneração".

E	Nada impede que o servidor público nomeado em caráter
o efetivo venha a exercer as atribuições de cargo de

provimento em comissão. Nesse caso, deverá afastar-se do
cargo aé provimento efetivo para que se produzam os efeitos
da investidura em comissão, pois o art. 37, XVI. da
Constituição Federal, ao estabelecer exceções ao principio
da Inacumulabilidade de cargos, empregos e funções públicas,

5	mão previu a acumulação de cargo de provimento efetivo com

2 cargo de provimento em comissão. Nessa hipótese, ao ser
exonerado da investidura em comissão, retornará o servidor a
seu cargo de origem - o efetivo.
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Ressalte-se também que a simples nomeação para cargo de
provimento em comissão, por si s6, não enseja ao servidor,
quando dele exonerado, independentemente do tempo de serviço
prestado, o direito de efetivar-se no mesmo quadro do órgão
de Poder em que se havia verificado a investidura
comissionada-
Ressalte-se, ainda, que o STF, em decisão recente, entendeu
estarem banidas do ordenamento jurídico instaurado com a
Constituição da República de 1988 quaisquer formas de
provimento de cargos públicos como mecanismo de
desenvolvimento funcional, que não se atenham a critérios
rigidamente disciplinados em planos de carreira e que não
impliquem mudança do nível de escolaridade do cargo a ser
provido pelo agente, tais como a ascensão e o enquadramento.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 2.111/94.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Ailton Vilela - Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
112 2.126/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, a proposição
em exame propõe seja declarada de utilidade pública a Creche
e Centro de Formação Pequeninos de Jesus, com sede no
Município de Frutal
Publicado, veio o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, em cumprimento ao que dispõe o art. 195, c/c o
art. 103, V, 'a", do Regimento Interno,

Fundamentação
Aentidade em questão tem personalidade jurídica, funciona
há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que
ocupam. Estão, portanto, cumpridas as condições legais para
que a entidade seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.126/94.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Ailton Vilela.
PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2,129/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Costa, visa o projeto de
lei em estudo a declarar de utilidade pública a Fundação de
Desenvolvimento Regional - FUNDER -, com sede no Município
de Juiz de Fora.
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Publicado em 4/8/94, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos ternos do art. 195, c/c O art. 103, V,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Pela documentação que instrui o projeto em tela, verifica-
se que a entidade satisfaz a todos os requisitos da Lei ng
5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades, fazendo-se oportuna a sua
aprovação.

Conclusão
Avista do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeta de Lei ng
2.129/94.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
António Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Ajiton Vilela - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.130/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei n
2.130/94 objetiva criar linha de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal ligando os municipios de Casa
Grande, Gueluzito e Barbacena, determinando ainda outras
providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/8/94, foi a

proposição distribuida a esta Comissão, para receber parecer
preliminar quanto à juridicidade, à constitucionalidade e à
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V. "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A criação de linha de transporte co l tivj ntermunicipa1
encontra amparo no art. 10, IX, da Constituição do Estado,
q ue preceitua, "in verbis":
"Art. 10 - Compete ao Estado:

IX- explorar, diretamente, ou mediante concessão, os
serviços de transporte ferroviário e aquaviário que não
transponham os limites do seu território e o rodoviário
estadual de passaqeiros;". (Grifo nosso.)
Com efeito, o projeto sob comento ajusta-se aos termos do
mencionado dispositivo, ao criar linha de transporte
interligando os Municipios de Casa Grande, Queluzito e
Barbacena -
No que tange à iniciativa legislativa quanto a essa

matéria, a Carta Estadual não a reserva ao Governador, órgão
ou Poder, podendo o parlamentar exercitá-la, consoante o
disposto no art. 61 da Constituição mineira.
Não existe, portanto, óbice de natureza constitucional que
possa inviabilizar a normal tramitação da matéria nesta Casa
Legislativa.
Por outro lado, entendemos que a redação do art. lg da
proposição deve ser alterada, visando-se ao aperfeiçoamento
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do comando inserido naquele dispositivo, motivo pelo qual
apresentaremos a Emenda ng 1, ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
2.130/94 com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. lg - Fica autorizada a criação da linha de transporte

coletivo intermunicipal, com sede em Casa Grande, ligando os
municípios de Casa Grande, Queluzito e Barbacena.
Parágrafo único - O edital de licitação para a concessão de

serviço público relativo á exploração da linha de transporte
de que trata este artigo deverá ser publicado no prazo de 30
(trinta) dias, e nele constará que a prestação de serviço
dar-se-á, no mínimo, 2 (duas) vezes por semana."-
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -
Geraldo Rezende . - Aliton Vilela - Antônio Pinheiro,

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.137/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Elmiro
Nascimento, tem por escopo dar a denominação de Escola
Estadual Antônio Pereira de Lima ao estabelecimento de
ensino existente em Mata dos Fernandes (Arraial dos
Afonsos), no Município de Patos de Minas
Publicada no 'Diário do Legislativo de 6/8/94, foi a

matéria distribuída a esta Comissão para exame preliminar
quanto á juridicidade, á constitucionalidade e à legalidade,
nos termos do art 195, c/c o art. 103, V, "T'." - do Regimento
Interno.

Fundamentação
0 art. 61, XIV, da Constituição Estadual estabelece que
cabe à Assembléia Legislativa dispor sobre bens do domínio
público.
A Lei nQ 5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei ng 7.621, de
13/12/79, no art. lg, dispõe que a escolha da denominação de
próprios públicos só poderá recair em nomes de pessoas
falecidas que se destacaram por suas notórias qualidades e
relevantes serviços prestados â coletividade. O nome do Sr.
Antônio Pereira Lima, (falecido em 1989), indicado para a
denominação oficial da referida escola, atende a todos esses
requisitos-
Não se inserindo a matéria objeto da proposição sob comento
na competência privativa estabelecida no art. 66 da
Constituição mineira, a iniciativa de projeto de lei cabe a
qualquer membro ou comissão desta Casa, conforme o art. 65
do mesmo texto legal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.137/94 na forma proposta.
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Sala das Comissões. 20 de setembro de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Ailton Vilela - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Nq 2.150194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
o projeto em tela, do Deputado Raul Messias, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação da Comunidade do
Povoado de Bananal de Baixo, com sede no Município de
Tarumirim.
Publicada em 20/8/94, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei nQ 3.373, de 12/5/65, com
redação dada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre
a declaração de utilidade pública de entidades.
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a entidade
não possui fins lucrativos, e os membros de sua diretoria
são pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelos seus
cargos, conforme atestam os documentos anexados ao processo.
Atendidas estão, portanto, as exigências da lei acima
citada.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.150/94.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Ailton Vilela - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.158/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, da Deputada Maria Olivia, objetiva

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos
Bairros Unidos do Alto de Guaranêsia - AMAG -, com sede no
Município de Guaranésia.
Publicado em 25/8/94, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades. A referida associação atende
às condições da citada lei, tendo em vista a documentação
apresentada, razão pela qual não encontramos óbice à
tramitação do projeto.
No entanto, torna-se necessário emendar a proposição em
tela para acrescentar ao nome da entidade a devida sigla.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.158/94 com a Emenda no 1, redigida a seguir.

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

dos Moradores dos Bairros Unidos do Alto de Guaranesia -
AMAG -, com sede no Município de Guaranésia.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Ailton Vilela - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.159/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em estudo, do Deputado Cõssimo Freitas,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Piumhi, com sede no Municipio
de Piumhi.
Publicada em 25/8/94, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
o exame dos documentos juntados ao projeto comprova que a
APAE de Piumhi é uma entidade civil, com finalidade
beneficente, que funciona regularmente há mais de dois anos
e cuja diretoria é constituída por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo trabalho que executam. Foram,
portanto, satisfeitos os requisitos estabelecidos pela Lei
ng 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a matéria.
No entanto, apresentamos a Emenda nQ 1, com vistas a

adequar o nome da instituição ao que reza seu estatuto.
Conclusão

Pelos motivos apresentados, concluímos pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
ng 2.159/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
O art. lg passa a ter a seguinte redação:
'Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Piumhi - APAE - de
Piumhi. com sede no Município de Piumhl.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994-
António Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Ailton Vilela - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.745193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o Projeto de Lei
nQ 1-745/93 visa a dar a denominação de José Silva Martins à
rodovia estadual que liga o Município de Brumadinho ao de
Bonfim.
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Aprovado o projeto no lQ turno, cabe, agora, a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno.

 Fundamentação
o projeto em análise objetiva homenagear cidadão que se
notabilizou no Município de Bonfim, o Sr. José Silva
Martins, atribuindo o seu nome à rodovia estadual que liga o
Município de Brumadinho ao de Bonfim.
0 ilustre homenageado foi pessoa de destaque profissional e
intelectual, sobressaindo-se por seus altos méritos e
relevantes trabalhos dedicados á comunidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.745/93 no 2g turno.
Sala das Comissões. 20 de setembro de 1994.
José Renato, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.769193

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei em epigrafe objetiva dar a denominação de Dr. Clemente
Vieira de Araújo ao trecho da Rodovia MG-190 que liga o
Municiplo de Sacramento à "-'6
Aprovada no lg turno, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 196, c/c o art. 104, 1, "b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Entendemos que o projeto em análise é de grande significado

para a comunidade de Sacramento.
A homenagem que se presta ao médico e ex-Prefeito de
Sacramento, Dr. Clemente Vieira de Araújo, ao se dar o seu
nome ao trecho da Rodovia MG-190 que liga o referido
município á BR-262, estabelecerá como referencial para os
moradores alguém que muito fez pelo desenvolvimento local,
notabilizando-se por dedicar sua vida a ajudar o próximo.
Sabe-se que o Estado presta homenagens dessa natureza
buscando atingir um objetivo maior, que é o de estimular e
valorizar princípios do mais alto nível junto aos jovens e
adultos.
Por essas razões, achamos que o projeto deve prosperar

nesta Casa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.769/93 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 20 de setembro de 1994.
Dilzon Meio, relator.

PARECER PARA ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.975/94

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Alves, o projeto de lei em
tela tem por finalidade dar a denominação de Geraldo Gomes
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de Menezes à Rodovia MG-341, que liga a cidade de Tapira à
Rodovia MG-428.
Aprovada no 1Q turno, a proposição retorna a esta Comissão
para receber parecer para o 2Q turno, nos termos do art. 196
do Regimento Interno.

Fundamentação
Quando a matéria em questão foi objeto de exame no lQ
turno, tivemos a oportunidade de constatar que o projeto de
lei em epigrafe se encontrava em plena sintonia com os
dispositivos legais atinentes à matéria.
Com efeito, encontra-se nos autos a comprovação exarada
pela Secretaria de Transportes e Obras Públicas de que o
referido trecho de estrada não possui denominação oficial.
Em razão do elevado conceito de que gozava o homenageado

enquanto viveu, e das marcas indeléveis de suas realizações
como Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito de Tapira,
reiteramos ser justa e oportuna a homenagem pretendida.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.975/94, no 2Q turno.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1994.
Antônio Fuzatto. relator.
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1	Belo Horizonte, sexta-feira, 23 de setembro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 21 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Ibrahim Jacob

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de ' quorum " - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Roberto Carvalho - Arnaldo Canarinho -

Cóssino Freitas - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Glycon Terra Pinto - Ibrahim Jacob - José Renato -
Milton Salles - Ronaldo Vasconcellos.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ibraflini Jacob) - 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 reunião especial de
amanhã, dia 22, às 19 horas, destinada a homenagear a
memória do ex-Presidente Juscelino Kubitschek, bem como para
a ordinária, na mesma data, 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.)-

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA D 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 684/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto
de lei em epigrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel
ao Município de Leandro Ferreira.
Publicado no "Diário do Legislativo' de 25/2/92, o projeto
vem a esta Comissão para exame preliminar, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Nos âmbitos jurídico e constitucional, a proposição está
respaldada pelo art. 18, 'caput', da Carta mineira e pela
Lei nQ 8.666, de 21/6/93, alterada pela Lei ng 8.883, de
8/6/94, a qual, em seu art. 17. "caput", condiciona a
alienação de bens da administração pública à existência de
um interesse público devidamente justificado.
Instruído o processo com certidão passada no Cartório de

o Registro de Imóveis da Comarca de Pitangul e com informação
prestada pela Superintendência Central de Bens Imóveis da
Secretaria de Recursos Humanos e Administração, favorável á
doação, entendemos não existir qualquer impedimento à
tramitação da matéria.
Todavia, a. redação do art. lg da proposição mostra
incorreções no que se refere aos dados do registro que
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identificam o terreno. Além disso, a hipótese de reversão do
imóvel foi omitida no projeto.
Desse modo, objetivando sanar as imperfeições apontadas e
buscando atender à melhor técnica legislativa, apresentamos
o Substitutivo nQ 1.

Conclusão
Pelas razões argüidas, opinamos pela juridicidade, pela
legalidade e pela constitucionalidade do Projeto de Lei ng
684/92 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 684192
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Leandro Ferreira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Leandro Ferreira o imóvel situado na Praça São
Sebastião, nesse município, com a área total de 1.855m2 (mil
oitocentos e cinqüenta e cinco metros quadrados),
confrontando, por todos os lados, com terrenos pertencentes
à Paróquia de São Sebastião de Leandro Ferreira, conforme
transcrição nQ 23.764, a fls 121, do livro de transcrição e
transmissões ng 3-L-1 do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pitangui.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo
destina-se a abrigar uma agência do BEMGE, a biblioteca
pública, a delegacia de policia e a agência fazendária.
Art. 2o - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao
patrimônio do Estado se. no prazo de 3 (três) anos a contar
da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente Célio de Oliveira - Ajalmar Silva
- Jaime Martins - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 684/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, visa autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Leandro Ferreira imóvel para abrigar uma
agência do 8EMGE, a biblioteca pública, a delegacia de
policia e a agência fazendária.
Publicada em 27/5/92. foi a proposição encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou o
Substitutivo no 1. Cabe agora a esta Comissão emitir parecer
sobre a matéria para o lg turno, nos termos do art. 195. c/c
o art. 103, X, °d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei objeto deste parecer propõe medida de
relevante interesse da comunidade, não acarretando sua
efetivação repercussão no orçamento do Estado.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 684/92 na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Tarcisio Henriques - José

Renato - Saldonedo Napoleão.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.551193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em
exame dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos
vencimentos e dos proventos dos servidores dos Quadros de
Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público
referentes aos meses de maio e julho de 1993 e dá outras
providências.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela

sua aprovação, na forma original
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em comento não encontra óbice, do ponto de
vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação.
O projeto está de acordo com a legislação vigente e é
procedente, pois visa a estender aos servidores em causa o
reajuste já concedido aos demais servidores do Estado.
Ressalte-se que as despesas decorrentes da execução do
projeto correrão à conta de dotações orçamentárias
consignadas ao Ministério Público, razão pela qual
apresentamos a Emenda no 1, redigida ao final deste parecer.
Em atendimento à solicitação da Procuradoria-Geral de
Justiça, aproveitamos a oportunidade para também estender
aos seus servidores a conversão de vencimentos em URV, de
forma análoga à concedida aos demais servidores do Estado.
Para tanto, apresentamos a Emenda no 2, adiante redigida.
Tendo em vista o disposto no art. 57 da Lei no 11.406. de
29/1/94, o qual autoriza a Procuradoria-Geral de Justiça a
estender a seus servidores, mediante resolução, os
reajustamentos e a antecipação de que trata a Lei nQ 11.115,
de 16/6/93, torna-se desnecessário o art. Sg do projeto em
exame. Em conseqüência, apresentamos a Emenda ng 3.
Visandoa dar tratamento isonômico aos Quadros Permanente e
Especial co Ministério Público e em atendimento à
solicitação do órgão, propomos a Emenda no 4, adiante
redigida.

Conclusão
Em face do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.551/93 com as Emendas nos 1 a 4, que se seguem.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art . 4g

 
seguinte redação:
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"Art. 4Q - As despesas decorrentes da execução desta lei
correm á conta das dotações consignadas no orçamento ao
Ministério Público.".

EMENDA P4Q 2
Acrescente-se onde convier:
"Art .....-Aplica-se, no que couber, ao Quadro Permanente

dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e ao Quadro
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público o
disposto na Lei nQ 11510, de 7/7/94."

EMENDA Nç 3
Suprima-se o art. S.

EMENDA NQ 4
Substituam-se no art. 6Q os termos "Quadro Permanente dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público por "Quadro
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e
Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1994.
Roberto Amara]. Presidente e relator - Baldonedo Napoleão -
José Renato

PARECER PARA O lp TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.789193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Martins, o Projeto de Lei n
1.789/93 autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Cláudio terreno urbano destinado á construção de um centro
cultural.
Publicado em 18/11/93, o referido projeto foi distribuído 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
Entretanto, em virtude danatureza do projeto, a matéria

foi baixada em diligência á Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, a fim de que fossem prestadas a esta Casa
informações sobre a situação cadastral do imóvel e sobre a
existência ou não de afetação pública sobre ele incidente.
Cumpridas as diligências, passamos á análise do projeto nos
limites de nossa competência-

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Cláudio um lote de terreno
urbano, sem benfeitorias, de propriedade do Estado, situado
nesse municipio.
Trata-se de um terreno com área total de 2.073,50m2, que

será cestinaco a construção de centro cultural do município.
Analisando a matéria á luz das normas constitucionais

vigentes, verificamos que ela visa a atender ao disposto no
art. 18. 'caput", da Carta mineira, que estabelece a
exigência de autorização legislativa para a alienação de bem
imóvel, dispensada a licitação para os casos de permuta e
doação.
No tocante ás exigências de ordem pública, também imexiste

óbice à doação do imóvel ao Município de Cláudio, em virtude
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das informações prestadas pelos órgãos estaduais
competentes, que se manifestaram favoráveis à medida ora
proposta.
Examinando, pois, os dispositivos da nossa Carta Estadual
e, especialmente, o disposto no art. 61. XV, q ue atribui a
esta Casa Legislativa competência para dispor sobre
alienação de bem imóvel do Estado, verificamos que a matéria
não encontra óbice de natureza jurídico-constitucional.
Objetivando adequar o projeto à técnica legislativa,
propomos, ao final deste parecer, a Emenda ng 1.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.789/93 com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

Emenda ng 1
Dê-se ao "caput" do art. lg a seguinte redação:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

município de Cláudio imóvel de propriedade do Estado situado
nesse município, constituído de terreno com área total de
2.073,50m2 (dois mil e setenta e três virgula cinqüenta
metros quadrados), confrontando, pela frente, na extensão de
39,00m (trinta e nove metros), com a Rua Curitiba; pela
direta, na extensão de 95,80m (noventa e cinco vírgula
oitenta metros), com o Cemitério Paroquial e a Prefeitura;
pela esquerda, na extensão de 79,80m (setenta e nove virgula
oitenta metros), com imóvel de propriedade de Ciro Martins,
Emilio Senra Martins, Jair Martins da Fonseca, Jesus Martins
da Fonseca e Elias Teles de Melo e, pelos fundos, na
extensão de 10,00m (dez metros), com a Prefeitura, conforme
escritura pública no 8.221, registrada a fls. 268 do livro
3-F do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Claudio. " . -
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Ajalmar Silva - Célio de Oliveira - António Pinheiro - Jaime
Martins.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.789193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado Jaime
Martins, visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Cláudio terreno urbano destinado à edificação
de um centro cultural.
Publicada, foi a proposição submetida ao exame preliminar
da Comissão de Constituição e Justiça, que apresentou a
Emenda no 1. Vem, agora.a matéria, a esta Comissão para
receber parecer para o lg turno, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, X, "d". do Regimento Interno-

Fundamentação
A proposição em análise não encontra óbice, do ponto de
vista financeiro-orçamentário, á sua aprovação.
Trata-se de transmissão do direito de propriedade sobre
imóvel existente, não envolvendo qualquer desembolso
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financeiro. Além do mais, a medida é de relevante interesse
para a comunidade de Cláudio.
Na oportunidade, propomos a revogação da Lei ng 11.476, de
26/5/94, que previa a doação de terreno do Estado ao
Municipio de Três Pontas para a instalação de um parque
industrial. Isso porque, conforme dispõe o art. lQ da Lei no
9.674, de 20/9/88, ratificada pela lei anteriormente
mencionada, no terreno em questão já se localiza o aeroporto
dessa cidade, e a prioridade do municipio é manter e
melhorar as condições desse aeroporto.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.789/93 no lg turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com a Emenda no 2, que
apresentamos a seguir.

EMENDA NQ 2
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica revogada a Lei ng 11.476, de 26 de maio de
1994, que ratificou a Lei ng 9.674. de 20 de setembro de
1988.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

Tarcisio Henriques - José Renato.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.929/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o Projeto

de Lei nQ 1.929/94 dispõe sobre a criação do Programa de
Incentivo á Indústria de Calçados - PRÓ-CALÇADOS.
A proposição foi distribuida à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por SLa -juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo ng
1, e à Comissão de Defesa do Consumidor, que opinou pela
aprovação do projeto.
Nos termos regimentais, vem agora a proposição a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos
orçamentários.

Fundamentação
D projeto em tela tem por finalidade incentivar a indústria
de calçados em Minas Gerais, por meio da implantação de
programa especifico, q ue não terá repercussões orçamentárias
a curto prazo.
A proposição enumera as diretrizes que deverão orientar a
ação do Executivo e, nesse sentido, trata-se de iniciativa
louvável. Além do mais, a situação do setor calçadista em
Minas e no Brasil é de crise. A propósito disso, o Governo
Federal está atento à falta de competitividade da Indústria
nacional do couro no mercado internacional e ao desafio que
lhe impõe a paulatina e inevitável abertura da economia
brasileira ao fluxo do comércio internacional.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.929/94 na forma do Substitutivo ng 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Tarcisio Henriques, relator -

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

NQ 1.953/94
(Nos Termos do Art. 138, 2g, do Regimento Interno)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques. o Projeto de Lei
nQ 1.953/94 objetiva dar nova redação aos arts. lg a 4g da
Lei ng 9.532. de 30/12/87.
Publicada em 26/3/94, a proposição em epigrafe foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer sobre os

as pectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.
Rejeitado o parecer pela inconstitucionalidade da matéria.
o Presidente designou novo relator para emitir parecer
conforme o disposto no art. 138. f 2, do mesmo Regimento,
fundamentado nos termos abaixo.

Fundamentação
O projeto em tela visa a alterar dispositivos da Lei ng

9.532, de 30/12/87, que dispõe sobre a remuneração de cargo
de provimento em comissão para fins de apostilamento e
aposentadoria.
Trata a referida lei, especialmente, de assegurar ao
funcionário público que for afastado do exercício de cargo
de provimento em comissão, sem que a causa do afastamento
seja pedido, penalidade ou aposentadoria, o direito de
continuar percebendo a remuneração do cargo, desde que seu
exercício compreenda período igual ou superior a dez anos,
consecutivos ou não.
A proposição em exame visa a estabelecer um novo período
para aquisição do direito de apostilamento.
Por meio do projeto em pauta, o direito de apostilamento,
reconhecido constitucionalmente nos temos do art. 32. #
da Constituição mineira, ficará assegurado ao funcionário
público, desde que o período de exercício no cargo de
provimento em comissão seja igual ou superior a cinco anos,
consecutivos ou não.
Examinando-se a matéria à luz dos preceitos constitucionais
pertinentes, verificamos que ela não encontra óbice de
natureza juridico-constitucional à sua tramitação.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.953/94.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista. relator - Célio

de Oliveira - António Pinheiro - Jaime Martins.
PARECER PARA 0 lg TURNO DO PROJETO DE LEI
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14Q 1.953/94
Comissão de Administração Pública

Relatório
o projeto de lei em epigrafe.do Deputado Tarcisio
Henriques, tem como objetivo dar nova redação aos arts. lQ,
2, 3Q e 4Q da Lei nQ 9.532, de 30/12/87.
Publicada em 26/3/94, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, para atender ao que dispõe o art. 193, c/c o art.
103. 1, "b", do Regimento Interno, vem a matéria a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em exame objetiva alterar os critérios para

apostilamento dos servidores públicos estaduais, reduzindo
para cinco anos o prazo previsto no art. lQ da Lei flQ 9.532.
de 30/12/87.
o projeto exprime com fidelidade os anseios dos servidores
públicos estaduais, que há muito tempo reivindicam
alterações nos critérios para apostilamento. Essa assertiva
pode ser confirmada, até pelo elevado número de propostas
com o mesmo objetivo - 88 - encaminhadas á Assembléia
Legislativa por via das audiências públicas regionais.
A lei em vigência adotou o prazo de dez anos para o

apostilamento, enquanto o projeto cogita de sua redução para
cinco anos, conservando os critérios da proporcionalidade
para os casos em que haja cumprimento de parte desse tempo.
Entendemos que o projeto procura, ainda, dotar a

administração pública estadual de instrumento legal e capaz
de racionalizar o exercício de cargo em comissão.
O prazo de dez anos, previsto na Lei ng 9.532, de 1987, é
longo o suficiente para desestimular os servidores aptos a
ocupar cargo em comissão, bem como é por demais injusto com
aqueles que o exercem atualmente, dado o estresse natural
decorrente dessas funções.
A acolhida do projeto e sua conversão em lei iriam
proporcionar novas oportunidades a servidores que estejam
habilitados a exercer cargo em comissão, com a vacância
decorrente do apostilanento dos que já cumpriram o seu papel
e contam o tempo necessário para requerer o beneficio.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.953/94 na forma proposta, no lQ turno.
Saia das Comissões. 31 de agosto de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Emano Batista, relator -
Ibrahim Jacob - José Laviola.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.953194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, a proposição em
análise objetiva dar nova redação aos arts. lQ a 4Q da Lei
nQ 9.532, de 30/12/87, que dispõe sobre a remuneração de
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cargo de provimento em comissão para fins de apostilamento e
aposentadoria.
Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, esta

emitiu parecer pela admissibilidade do projeto de lei sob os

as pectos da juridicidade, da constitucionalidade e da
legalidade.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou,

quanto ao mérito, pela sua aprovação.
Agora, vem o projeto de lei em tela a esta Comissão a fim

de ser examinado para o lg turno.
Fundamentação

Com relação ao impacto orçamentário, este será variável de
acordo com o número de cargos de recrutamento limitado de
cada órgão e dependerá também da política de pessoal
adotada, que pode tender ao principio da continuidade
administrativa ou do aproveitamento de novos servidores
aptos a ocupar cargos em comissão.
Por outro lado, o projeto objetiva valorizar a classe
funcional, assegurando o acesso de novos servidores que
estejam em condições de exercer cargo em comissão e dando a
oportunidade do apostilamento àqueles que cumpriram com o
seu dever e já sofreram o desgaste natural decorrente do
exercício dessas funções.

Pelo exposto, somos pela aprovação, no lg turno, do Projeto
de Lei ng 1.953/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

José Remato - Tarcisio Henriques.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 775/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado Bené

Guedes, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar
imóvel à Liga Esportiva Leopoldinense, com sede no Município
de Leopoldina.
Aprovada a proposição no lg turno, na forma do Substitutivo
ng 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,
cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria para o
2Q turno.
Conforme prescreve o art. 196, § lg, do Regimento Interno,
elaboramos a redação do vencido, q ue integra este parecer.

Fundamentação
O imóvel em questão já vem sendo utilizado pelo donatário,
e o Governo do Estado, por intermédio do Secretário da
Educação, opinou favoravelmente à doação pretendida.
Esta Comissão já havia se manifestado, no lg turno, pela
aprovação do projeto, por ele não acarretar repercussão no
orçamento do Estado. Analisando novamente a questão,
ratificamos tal posicionamento.

Conclusão
Em razão do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 775/92 na forma do vencido no lg turno.



288

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

Tarcísio Henriques - José Renato.
Redação do Vencido no iQ Turno

PROJETO DE LEI Ng 775/92
Autoriza o Poder Executivo a doar á Liga Esportiva
Leopoldinense imóvel situado no Município de Leopoldina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar á Liga
Esportiva Leopoldinense o imóvel de propriedade do Estado de
Minas Gerais, situado no Município de Leopoldina,
constituído de área de 13.665,13m2 (treze mil seiscentos e
sessenta e cinco vírgula treze metros quadrados) desmembrada
de área maior, confrontando pela frente, numa extensão de
121,00m (cento e vinte e um metros), com a Rua Elias Matos;
pela direita, numa extensão de 109,10 (cento e nove vírgula
dez metros), com a Rua Tancredo Neves e com a Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB -; pela
esquerda, numa extensão de 104,50m (cento e quatro vírgula
cinqüenta metros), com o Asilo Santo Antônio e com terrenos
do Seminário Diocesano, e medindo 119,80m (cento e dezenove
virgula oitenta metros) de fundos, conforme escritura de
compra e venda lavrada em 7/12/55, no 6g Ofício de Notas de
Belo Horizonte, e registr '3 S'D O flQ 12.042, a fls. 120 do
livro 3-h do Cartório de Registro de Imóveis de Leopoldina,
em 30/1/56.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste
artigo destina-se á prática das atividades sociais e
esportivas da Liga Esportiva Leopoldinense, bem como da
Escola Estadual de 2o grau Prof. Botelho Reis.
Art. 20 - O imóvel reverterá automaticamente ao patrimônio
do Estado se não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.323/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o projeto em
tela estende a todos os servidores públicos estaduais do
Poder Executivo o vale-transporte e o vale-alimentação.
Aprovado no lQ turno na forma do Substitutivo nQ 1, retorna
o projeto a esta Comissão a fim de ser examinado no 2g
turno.
Nos termos do art. 196, § lo, do Regimento Interno,

apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
O projeto objetiva seja dispensado tratamento igual aos
servidores públicos estaduais do Poder Executivo, estendendo
a todos o vale-transporte e o vale-alimentação. Em seu
aspecto financeiro, estimamos que tais gastos vão
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representar incremento da despesa do Estado no montante de
R$120.000.000.00 por ano. Tal despesa será atendida por cada
órgão do Poder Executivo, por meio de créditos adicionais
abertos para essa finalidade.
Ressalte-se que beneficios concedidos referentes a

alimentação e transporte contribuem para amenizar a situação
financeira daqueles que prestam serviços à administração,
revertendo a satisfação dos servidores em beneficio do
próprio Estado.

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

Lei ng 1.323/93 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 21 de setembro de 1994.
Roberto Amara]. Presidente - José Renato, relator -

Baldonedo Napoleão - Tarcisio Henriques.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI Ng 1.323/93
Estende a todos os servidores públicos estaduais do Poder
Executivo o vale-transporte e o vale-alimentação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - O vale-alimentação e o vale-transporte ficam
concedidos a todos os servidores públicos estaduais do Poder
Executivo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.833/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Reinaldo Lima, a proposição em
epígrafe dispõe sobre o livre ingresso de pessoas com idade
acima de 65 anos nos estádios e nas praças de esporte sob a
administração da ADEMG - Administração de Estádios de Minas
Gerais, nos casos que menciona.
No lg turno, foi o projeto aprovado com a Emenda nQ 1,

apresentada pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer. Retorna, agora, a esta Comissão para
receber parecer no 2g turno e para que seja elaborada a
redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
Como já foi salientado, o projeto em tela não encontra
nenhum impedimento de ordem financeiro-orçamentária à sua
aprovação, pois não acarreta ônus para o Estado nem provoca
impacto no orçamento.
Resta considerar, ainda, que a medida apresentada é de
longo alcance social, beneficiando sobremaneira a população
mais idosa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.833/93 no 2g turno, na forma do vencido no Ig
turno.
Sala das Comissões, 21 de setembro de 1994.
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Roberto Amaral, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -
Tarcisio Henriques - José Renato.

Redação do Vencido no ig Turno
PROJETO DE LEI NO 1.833/93

Dispõe sobre o livre ingresso de pessoas com idade acima de
65 (sessenta e cinco) anos nos estádios e nas praças de
esporte sob a administração da ADEMG - Administração de
Estádios de Minas Gerais, nos casos que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica assegurado ás pessoas com idade acima de 65
(sessenta e cinco) anos o direito a ingressar gratuitamente
em todos os estádios e praças de esporte sob a administração
da ADEMG - Administração de Estádios de Minas Gerais, quando
da realização de qualquer evento esportivo, cultural ou de
lazer.
Art. 2Q - A divulgação do direito de que trata esta lei
será feita pelo Poder Executivo, que determinará, entre
outras providências, a afixação, nas partes externas dos
estádios, em locais visiveis, de placas alusivas ao
beneficio.
Art. 3g - Será exigida do beneficiário desta lei, para
Ingresso nos estádios, a apresentação de documento que
comprove sua idade-
Art. 4 - Os organizadores de eventos de que trata o art.
lg reservarão local adequado para a acomodação dos idosos
beneficiários desta lei.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Selo Horizonte, sábado, 24 de setembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Agostinho Patrus

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum'.
COMPARECIMENTO

- Às 141h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrus - Elisa Alves - José Laviola - Mauro Lobo
- Reinaldo Lima

Falta de 'Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrus) - 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 especial de hoje, ás
19 horas, destinada a homenagear a memória do grande ex-
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, e para a
ordinária de debates de amanhã, dia 23. ás 9 horas.

ATA DA 137a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênlo, Baldonedo
Napoleão, Ailton Vilela, Antônio Júlio e Francisco Ramalho
(substituindo os três últimos aos Deputados Célio de
Oliveira, Roberto Amaral e José Renato, respectivamente, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Deputado Marcos
Helênio assume a Presidência, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Saldonedo Napoleão que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, esclarece ter
a reunião a finalidade de se apreciarem as matérias
constantes na pauta. Encerrada a 1 parte dos trabalhos,
passa-se a discussão e votação de parecer sobre proposição
sujeita á apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência retira de pauta o Projeto de Lei nQ 2.161/94. no

2Q turno, de autoria do Governador, e passa a palavra ao
Deputado Antônio Júlio, que emite parecer pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 2.108/94, no 2g turno. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de setembro de 1994.
Roberto Amara], Presidente - Baldonedo Napoleão - José
Renato - Tarcisio Henriques.
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ATA DA 113a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de
setembro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Julio, Geraldo
Rezende, Antônio Pinheiro e Ermano Batista, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Pinheiro que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se à 2
parte da reunião, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede á leitura dos
pareceres do Deputado Célio de Oliveira, mediante os quais
conclui pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng
1.974/94 e pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei ng 2.030/94 com a Emenda no
1. Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. Na fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário, o
Deputado Antõnio Pinheiro emite pareceres, por meio dos
quais conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade dos Prc'J to' .e Lei ngs 1.828 e 1.831/93 e
2.125/94. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra o Deputado
Ermano Batista emite pareceres, mediante os quais conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 1.826 e 1.685/93.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende emite pareceres, por meio dos quais conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 2.113, 2.114, 2.127, 2.139, 2.148, 2.151
e 2.153/94 e os Projetos de Lei nos 710/92 e 2.116/94 com
emendas que receberam o ng 1. Postos em discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Com a
palavra, o Deputado Ermano Batista procede à leitura dos
pareceres do Deputado Cêlio de Oliveira, mediante os quais
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 2.038. 2.140. 2.142 e
2.143/94 e do Projeto de Lei ng 2.144/94 com a Emenda ng 1.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
pareceres aprovados. Com a palavra, o Deputado Ermano
Batista procede à leitura dos pareceres do Deputado Ivo
José, por meio dos quais conclui pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs
2.105 e 2.107/93 com emendas que receberam o ng 1 e do
Projeto de Lei ng 1.823/93. Postos em discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões. 20 de setembro de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Ailton Vilela - Ant6nio

Pinheiro - Geraldo Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

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

Minas Gerais:
0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa. , na forma
regimental, seja atribuído regime de urgência á tramitação
do Projeto de Resolução no 2.208/94, da Mesa da Assembléia,
que concede licença ao Governador do Estado para Interrupção
de suas funções, do dia 24/9/94 até, no máximo, o dia
5/10/94.
Sala das Reuniões. 23 de setembro de 1994.
Alvaro Antônio

PARECER SOBRE A MENSAGEM Ng 518/94, DO
GOVERNADOR DO ESTADO
Mesa da Assembléia

Relatório
Por meio da Mensagem no 518/94, o Governador do Estado
solicita a esta Assembléia Legislativa, nos termos do art.
62, inciso XI. da Constituição do Estado, licença para
interrupção do exercício de suas funções, do dia 24/9/94
até, no máximo, o dia 5/10/94.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 23/9/94, a mensagem
foi encaminhada à Mesa a fim de receber parecer, para os
fins do art. 80, inciso VII. alínea "g", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A concessão de licença ao Governac'n To- Estado para
Interromper o exercício de suas funções é prevista no art.
62, inciso XI, da Constituição do Estado como matéria de
competência privativa da Assembléia Legislativa, sendo
formalizada por meio de projeto de resolução de iniciativa
privativa da Mesa da Assembléia, nos termos do art. 80,
inciso VII, alínea "g", do Regimento Interno.
Segundo esclarece o Chefe do Executivo, o afastamento
temporário do cargo "funda-se em razões de ordem ética, a
fim de que possa participar livremente, de forma insuspeita
e induvidosa", da campanha eleitoral que antecede o pleito
de3 de outubro próximo.
E de considerar justificável a licença pleiteada, que
permitirá ao Governador do Estado desvincular-se
temporariamente do exercício das funções de Chefe de Estado
e de Governo para, sem nenhuma influência que lhe possa ser
atribuída em razão do cargo, engajar-se na campanha
eleitoral.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer, em favor da licença

solicitada, conclui pela apresentação do seguinte projeto de
resolução.
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 23 de setembro de
1994.
José Ferraz, Presidente - José Militão, relator - Elmiro

Nascimento - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2.208/94

Concede licença ao Governador do Estado para interromper o
exercício de suas funções.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l - Fica concedida ao Governador do Estado licença
para interromper o exercido de suas funções, de 24 de
setembro de 1994 até 5 de outubro de 1994-
Aru 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de setembro de
1994.
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Mflitão - Roberto

Carvalho - Sebastião Helvécio.
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para

parecer.
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Belo Horizonte, terça-feira, 27 de setembro de 1994

ATAS

ATA DA 5829 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lê Fase:
Atas - Apresentação de Proposições: Pro j eto de Resolução n

2.208/94 - Requerimento do Deputado Alvaro Antônio -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Fiscalização
Financeira e dos Deputados Milton Salles, José Militão,
Roberto Luiz Soares e Márcio Miranda - 2a Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 9h11min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José MilItão - Roberto

Carvalho - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Homero Duarte - João Batista - José Bonifácio - José Laviola
- José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -. Maria
Olivia - Milton Salles - Romeu Queiroz - Wanderley Ávila -

Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura das
atas das reuniões anteriores.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
lê Fase
Atas

- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede á
leitura das atas das quatro reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para a lê fase do Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2.208/94

(- O Projeto de Resolução ng 2.208/94 foi publicado na
edição anterior.)

REQUERIMENTO
(- O Requerimento do Deputado Alvaro Antônio foi publicado

na edição anterior.) -
COMUNI CAÇOU
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- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão
de Fiscalização Financeira e dos Deputados Milton Salles,
José Militão, Roberto Luiz Soares e Márcio Miranda.

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Fiscalização Financeira - aprovação, na 121 Reunião
Ordinária, dos Requerimentos ns 5.390/94, do Deputado
Anderson Adauto, e 5.422/94, do Deputado Jaime Martins
(Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Milton Sanes -
falecimento do Sr. Euler Marques Andrade, em Belo Horizonte;
José Militão - falecimento da Sra. Juraci Valente, em
Conquista; Roberto Luiz Soares - falecimento do Sr. Antônio
Euzéblo da Silva, em Tarumirim; Deputado Márcio Miranda -
falecimento do Sr. José Tavares, em Santo Antônio do
Monte.(Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas. Lideres inscritos nem oradores inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, sábado, dia
24, e de domingo, dia 25. ás 9 horas, ás 14 horas e ás 20
horas, e de segunda-feira, dia 26, ás 9 horas e às 14 horas,
nos termos do edital de convocação. Convoca ainda para a
ordinária de debates, também de segunda-feira, ás 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 305a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Romeu Queiroz (alteração da
pauta); aprovação; verificação de votação; inexistência de
"quorum" para votação; anulação da votação; chamada para
recomposição do número regimental; existência de "quorum"
para discussão - Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.343: discurso
do Deputado Raul Messias; questões de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; existência de número regimental;
conclusão do discurso do Deputado Raul Messias; questões de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de
número regimental; encerramento da discussão - Discussão, em
turno único, do Veto Parcial á Proposição de Lei nQ 12,348;
discurso do Deputado Raul Messias; encerramento da discussão
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 20h14min, comparecem os Deputados:
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José Militão - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Amilcar

Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Côssimo Freitas - Dílzon Meio - Elisa
Alves - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Glycon Terra
Pinto - Ibrahim Jacob - João Batista - Jorge Eduardo - José
Bonifácio - José Laviola - José Renato - Márcio Miranda -
Maria Olivia - Milton Salies - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Tarcisio Henriques - Wellington de
Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior. Na sua ausência, convido a ilustre
Deputada Maria Olivia para proceder á leitura da ata.

lg PARTE
Ata

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

2a PARTF- CEM 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.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Romeu Queiroz, que
solicita, na forma regimental, alteração da pauta, de modo
que o Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.306. que dispõe
sobre a UEMG, seja apreciado em último lugar, entre os que
se encontram em fase de votação. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram-
Pausa.) Aprovado.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
o Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder á verificação requerida.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 20 Deputados; não houve

voto contrário. Não há "quorum" para votação. A Presidência
vai tornar sem efeito a votação e solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada para recomposição de "quorum". A
Presidência convida a Deputada Maria Olivia para proceder à
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Não
há" quorum para votação, mas o há para discussão.
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total
à Proposição de Lei nQ 12.343, que torna obrigatória a
utilização de papel reciclado pelos órgãos e pelas entidades
da administração pública estadual. A Comissão Especial opina
pela manutenção do veto. Continua com a palavra, para
discuti-lo, o ilustre Deputado Raul Messias.
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O Deputado Raul Messias* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, demais presentes nas galerias, caros e
prestimosos trabalhadores da Taquigrafia, continuaremos a
discutir o Projeto de Lei nQ 1.293, transformado na
Proposição de Lei ng 12.343, objeto de veto do Sr.
Governador Hélio Garcia. Como vinha desenvolvendo meu
raciocínio na sessão de hoje à tarde, esse projeto é do
ilustre Deputado João Marques, ou seja, não é de nenhum
Deputado da Frente Minas Popular, do PT, do PSB nem de
oposição ao Governo. Salvo engano, trata-se de um Deputado
do PP. Vou até conferir: exatamente, refere-se ao Deputado
João Marques, do PP, partido que apóia o Sr. Hélio Costa
para Governador. O Deputado João Marques participa das
votações dando apoio ao Sr. Hélio Garcia e mostrando o que
já foi denunciado pelo nosso companheiro de chapa Carlão,
candidato ao Governo de Minas Gerais, como a salada russa
existente hoje na política do Estado de Minas Gerais.
Mas, voltando ao objetivo do projeto, ele torna obrigatória
a utilização de papel reciclado pelos órgãos e pelas
entidades da administração pública estadual. Hoje á tarde,
afirmamos nesta tribuna que esta prática é adotada por quase
todos países civilizados do nosso planeta, visando à
preservação das florestas, do meio ambiente e à
racionalização dos gastos dos recursos renováveis "na non
troppo' de nosso planeta, por isso, evidentemente, este
projeto é acompanhado com muita atenção por entidades
ambientalistas do mundo inteiro. E um processo de
aproveitamento do lixo de uma forma que poupe da destruição
o meio ambiente, gerando economia para a sociedade.
Aqui, em Minas Gerais a votação deste projeto é acompanhada
por entidades ambientalistas. Lembro-me de uma matéria
publicada há poucos dias no jornal 'Estado de Minas', pelo
repórter Hiram Firmino, solidário à questão ambiental, na
qual foi feito um debate com os candidatos ao Governo do
Estado de Minas Gerais. Não para nossa surpresa, mas para
constatação de um fato político, o questionário apresentado
aos diversos candidatos trazia, entre outras, a questão de
se aqueles candidatos conheciam a AMDA - Associação Mineira
de Defesa do Meio Ambiente, que tem batalhado durante vários
anos pela preservação dos recursos naturais de nosso Estado
e que, entre suas ações, publica anualmente a popular e
famosa "lista suja", na qual são apresentados os órgãos,
entidades e empresas que se negam a preservar o meio
ambiente.
Várias empresas, inclusive empresas do Governo, a própria
SUDECAP, órgão da Prefeitura, na gestão do candidato e ex-
Prefeito Eduardo Azeredo, já tiveram oportunidade de figurar
nessa lista. Seria muito triste que a Assembléia Legislativa
de Minas Gerais fizesse parte desta 'lista suja'. Os
Deputados de Minas Gerais, que aprovaram este projeto, têm
por objetivo a preservação do meio ambiente. Seria muito
triste ver a Assembléia Legislativa de Minas Gerais fazer
parte da lista da AMDA, e certamente é o que vai ocorrer se
esse veto não for rejeitado por este Plenário, pois não
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teremos como explicar á sociedade mineira a posição desta
Assembléia em defesa do meio ambiente, contra a poluição e a
favor do uso racional dos recursos renováveis e não
renováveis.
Assim, peço muita atenção dos Srs. Deputados na votação
desse veto. Sua manutenção implicará sérias conseqüências
para esta Casa e, principalmente, sérias conseqüências, a
longo prazo, para o meio ambiente do nosso Estado. As razões
do veto são absolutamente questionáveis. Não por ser um
projeto de nossa autoria; pelo contrário, é um projeto de
autoria de um honroso adversário, principalmente na nossa
base eleitoral, o Leste de Minas Gerais, as cidades de
Inhapim, Dom Cavati, etc. Mas não é por ser um adversário
político regional que vamos nos posicionar contra seu
projeto. Sempre que são apresentados projetos de relevância,
faço questão de vir a esta tribuna para hipotecar minha
solidariedade e meu apoio, como no caso da Proposição de Lei
nQ 12.343. de autoria do Deputado João Marques. As razões do
veto são absolutamente irracionais. Gostaria de lê-Ias, uma
a uma, para rebatê-las.
Primeiro, temos de dar ciência ao Plenário do objetivo do

projeto, ou seja, dos artigos fundamentais. A Proposição de
Lei nQ 12.343, aprovada por esta Casa, por unanimidade,
torna obrigatória a utilização de papel reciclado pelos
órgãos e entidades da administração pública estadual. Trata-
se, como já disse, de procedimento adotado por todos os
países mais ou menos civilizados. (- Lê:)
"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
decreta: Art. l - Os órgãos e as entidades das
administrações públicas 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%
do papel descartado ou usado.
Vejam bem que o artigo e seu parágrafo único são bastante

elásticos, não são rígidos. (- Lê:)
"Art. 2Q - A quantidade de papel reciclado, em relação ao

total de papel utilizado pelos órgãos e entidades referidos
no artigo anterior, será de, no mínimo. 10%, a partir do
primeiro ano de vigência desta lei". Vejam a margem que
temos para implantação da lei e para o processo de limpeza
do meio ambiente e a preservação das nossas florestas
Então, no primeiro ano, apenas 10% do papel utilizado pelos
órgãos públicos teriam origem no papel reciclado. E uma
quota infima em relação á quantidade de papel que ê jogada
fora, devorada pelo fogo, enfim, destruida.
Continuando: "20%, a partir do segundo ano de vigência:

30%. a partir do terceiro ano de vigência da lei. Parágrafo
único - Os percentuais mencionados nos incisos deste artigo
deverão ser calculados sobre o total de papel adquirido no
exercício imediatamente anterior utilizado em impressos,
expedientes, envelopes, formulários contínuos para
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informática, rascunhos. publicações, embalagens e
similares".
Vejam bem a clareza, a objetividade do art. 2g, um artigo

totalmente exeqüivel que não vai causar despesas ao Estado,
pelo contrário, vai possibilitar economia; não vai
dificultar, porque a sua implantação é gradual - 10% no
primeiro ano. 20% no segundo. 30% no terceiro, e assim por
diante. (- Lê:)
"Art. 3Q - No caso de o mercado fornecedor não dispor do

papel reciclado na quantidade necessária, poderá ser
adquirido papel de composição diferente da estabelecida
nesta lei."
Vejam só a abertura deste artigo! (- Lê:)
"Art. 4 - Quando o custo de aquisição do papel reciclado

for igual ou superior ao do papel não reciclado, será
permitida a utilização deste."
Pronto! Está resolvida a questão de ônus para os cofres

públicos, e nós sabemos que o custo de aquisição do papel
reciclado, principalmente se isso for adotado como hábito,
como norma, como lei pelo Estado, evidentemente esse custo
será muito mais barato, e a implantação de indústrias de
papel reciclado será fomentada por essa lei, gerando
empregos e riquezas para o nosso Estado, sem destruir, sem
degradar o meio ambiente. (- Lê:)
"Art. 5g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no

prazo de 90 dias a contar da data de sua publicação. Art. Sg
- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 7
- Revogam-se as disposições em contrário"-
Sinceramente, Srs. Deputados, eu não poderia modificar uma

virgula deste projeto e, no entanto, a intransigência, a
falta de sensibilidade, o desprezo pelo Poder Legislativo, a
concepção tecnocrática antiquada, destruidora, do Poder
Executivo, do atual Governador do Estado de Minas Gerais, o
levaram a opor veto total a uma lei dessas! Vejam a quantas
chegamos! Vejam o grau de intransigência do Sr. Governador
do Estado, o grau de desrespeito para com o meio ambiente, o
grau de desrespeito para com o Poder Legislativo!
Sinceramente, Srs. Deputados, não poderíamos, de forma
alguma, concordar com esse fato e, evidentemente, Sr.
Presidente, como a matéria é de fundamental importância para
o desenvolvimento harmônico, ecologicamente equilibrado do
nosso Estado, gostaríamos de ver o Plenário recomposto,
Pois, infelizmente, não há quorum" para continuação da
discussão desse projeto.

Questões de Orcem
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, peço a V. Exa. o

encerramento de plano desta reunião.
O Deputado Romeu Queiroz - Peço a recomposição de quorum",
Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao
ilustre Deputado Baldonedo Napoleão que faça a chamada para
recomposição de "quorum".
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)



;flo Sr. Presidente - Responderam â chamada 27 Deputados,
portanto, há" quorum" para a discussão do projeto. Para
continuar a discuti-]o, com a palavra, o Deputado Raul
Messias.
O Deputado Raul Messias* - Sr. Presidente, depois de ler o
projeto e seus artigos, pude demonstrar claramente ao
Plenário a absoluta falta de razão do veto do Sr.
Governador. Assim, concluímos o nosso pronunciamento,

solicitando aos Deputados aqui presentes um gesto de
independência e de solidariedade com a questão ambiental do
nosso Estado e a votação contrária ao veto do Sr.
Governador.
As razões que foram apresentadas pelo Sr. Governador não
procedem. E evidente que a nossa Constituição, ainda dentro
do seu caráter presidencialista, dota o Poder Executivo de
poderes que acabam resultando em ações como essa, de
absoluta intransigência com as questões ambientais e
populares, que são realmente importantes para nosso Estado.
O Governador se refere ao art. 90, inciso VIII, combinado
com o art. 70, art. 2g. da Constituição do Estado, que lhe
dá autorização, e que ele, por meio de um sofisma, apresenta
na introdução da razão do seu veto como obrigação de propor
o veto a esse projeto de lei.
Vamos ver as razões apresentadas pelo Sr. Governador: N

Lê:)
"Ao examinar a Proposição de Lei ng 12.343, que torna

obrigatória a utilização de papel reciclado pelos órgãos e
pelas entidades da administração pública estadual, vejo-me
compelido a recusar-lhe sanção, conforme as razões a seguir
aduzidas. Inegavelmente. são louváveis os intuitos que
inspiraram a proposta, ao buscar-se, com a providência nela
inscrita, contribuir para a preservação do meio ambiente,
mediante a redução do corte de árvores das Quais se retira a
matéria-prima destinada à fabricação do papel. Entretanto, é
de difícil implementação o texto legislativo .
Vejam, senhores, o inicio do sofisma do Sr. Governador: "é

de difícil implementação o texto legislativo." Terminamos de
ler o projeto e vemos que ele quer que seja implementado
após prazo de três anos. Então, não tem dificuldade. E
evidente que "o mercado de papéis reciclados ainda se revela
incipiente, mas, com a progressão da demanda de 10, para 20
e 30%, dentro de 3 anos, esse mercado não será mais
incipiente; será, inclusive, responsável pela geração de
emprego, coisa fundamental no desenvolvimento de qualquer
Pais hoje.
Depois: "raltando-lhe (ao mercado de papéis reciclados) a
indispensável competitividade". O projeto esclarece que,
caso o papel reciclado tenha um preço mais alto que o não
reciclado, será permitida a aquisição deste. A oposição não
tem nada a ver com o projeto. De modo a possibilitar à
administração pública a escolha dos custos menores, como
decorrência do regime de economicidade que lhe é inerente.
para o resguardo do Tesouro público, como nós demonstramos
aqui, em 3 anos, com o aproveitamento do reciclável,
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evidentemente esse papel ficaria mais barato. Ademais, com a
modernização, o desenvolvimento e a tecnologia inerentes ao
próprio processo produtivo, seria totalmente contornada a
objeção apresentada pelo Sr. Governador.
Mas, sigamos o raciocínio do Sr. Governador: (- Lê:) "Os
recursos técnicos disponíveis outrossim não permitem uma
clara e nitida distinção entre o papel reciclado e o não
reciclado - ora, senhores, a quantas chegou o Sr
Governador -. razão pela qual equívocos poderiam ser
cometidos, comprando-se este como sendo supostamente aquele,
embora restrito o procedimento de compra ao primeiro dos
papéis, do qual não teriam participado interessados à venda
do segundo, o que, certamente, traria prejuízos para a
administração pública, em virtude do limitado campo aberto
para o oferecimento de propostas."
Senhores, parece-me que estamos diante de um raciocínio
barroco, rococó e, infelizmente, sem nenhuma correspondência
com a verdade dos fatos. (- Lê:) "Ademais, o papel
reciclado, para a compra nos percentuais indicados,
consoante a sugestão legislativa, era função da quantidade
total do papel não reciclado adquirido no exercício
anterior, poderia não estar disponível no mercado - ora, o
projeto estabelece que se não houver papel reciclado
disponível no mercado ou se houver por um preço maior, será
permitida a aquisição do papel não reciclado! -, gerando
dificuldades e entraves internos ao trato dos negócios
administrativos, pelo tempo gasto na realização dos
procedimentos regulares de aquisição, para, no seu final,
constatar a inexistência do produto no mercado ou a
impossibilidade de seu fornecimento na quantidade e prazo
desejados."
Srs. Deputados, realmente, a intransirr,iT 4 ranSparece na

argumentação do Sr. Governador. (- Lê:)
Destarte, pelos aspectos de inviabilização operacional da

medida, acrescendo-se o seu conteúdo econômico e sua
abrangência a reclamarem iniciativa do Executivo, poder que,
pela sua função institucional, convenientemente aparelhado
para avaliar na espécie a realidade e o comportamento do
mercado e, bem assim, a oportunidade de adoção da compra nos
moldes sugeridos, deixo de sancionar a proposta em
referência, devolvendo-a ao esclarecido reexame da
Assembléia Legislativa do Estado"
Acho que as razões apontadas pelo Sr. Governador são
absolutamente improcedentes, motivo pelo qual eu volto a
conclamar este Plenário para votar contra o veto do senhor
déspota do Palácio da Liberdade. Mas, evidentemente, não
poderia deixar de dizer algumas palavras sobre o equivocado
parecer da comissão que analisou o veto, acatando as razões
apresentadas pelo Sr, Governador. Sabemos que suas
fundamentações repetem as alegações apresentadas pelo Poder
Executivo, mostrando o comportamento absolutamente submisso
desta Casa.



Sr. Presidente, Srs. Deputados, não temos por que votar
favoravelmente a esse veto, razão por que conclamo OS
Deputados para se posicionarem contra tal veto.

Questões de Ordem
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, como V. Exa. já

verificou, não temos mais "quorum" para o prosseguimento dos
nossos trabalhos. Solicito o encerramento, de plano, da
nossa reunião.
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, peço
recomposição de 'quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
solicita ao ilustre Deputado Bené Guedes que proceda à
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. H&
número para prosseguimento da discussão do veto. Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência encerra a
discussão.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 12.348, que dispõe sobre a criação de área de
preservação permanente na bacia hidrográfica do rio
Uberabinha e dá outras providências. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul MessIas* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
temos mais uma demonstração de intransigência do nosso
Governador e, coincidentemente, o mesmo tema do meio
ambiente: projeto de lei visando à proteção da bacia do rio
Uberabinha. de importância fundamental para o Triângulo
Mineiro, foi vetado pelo Governador do Estado.
vivemos, atualmente, uma das maiores secas enfrentadas em
nossa história, não por vontade divinr r.az pela prática de
destruição sistemática do nosso meio ambiente, feita por
este capitalismo perverso e egoista, que tem no lucro a
principal preocupação. Temos viajado, nesta campanha pelo
Governo do Estado de Minas Gerais, por todo o Estado e temos
constatado a destruição, principalmente de nossos recursos
hídricos. Minas Gerais, que já foi conhecida, e ainda é,
como a caixa d'água do Brasil, por se localizarem em nosso
Estado as nascentes de quase todos os principais rios do
nosso Pais, exceção feita apenas ao rio Amazonas, está
enfrentando este problema de seca e de falta de chuva.
Algumas regiões estão há mais de quatro meses sem um
milimetro de precipitação. E por que isso acontece? Por
falta de vontade divina? Por perseguição de entidades
maléficas? Não! Simplesmente, pelo descaso dos seres humanos
e pelo capitalismo selvagem, que tem sido o modelo econômico
de desenvolvimento adotado por nosso Pais e pelo nosso
Estado.
Diante dessa situação, vem, nesse momento, o Deputado
Gilmar Machado - grande colega que, certamente, continuará
nesta Casa no próximo ano defendendo os reais interesses do
povo do Triângulo Mineiro e de todo o Estado e as causas
ambientais - apresentar um projeto que dispõe sobre a
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criação de área de preservação permanente na bacia
hidrográfica do rio Uberabinha.
Sabemos que o dispositivo sobre a criação de áreas de
preservação permanente, constante na maioria das legislações
modernas dos países desenvolvidos e civilizados, encerra um
conceito que é uma síntese da preocupação com a preservação
do meio ambiente, de um lado, e com a preservação do ser
humano, de outro. Evidentemente, não podemos nos esquecer da
importância de pensarmos no emprego e na situação econômica
dos nossos irmãos que vivem nos recantos deste Estado, mas
esse conceito de área de preservação permanente deve ser
trabalhado e elaborado por nós, legisladores, para que
possamos alcançar o equilíbrio tão necessário entre o
desenvolvimento econômico, a preservação do trabalho, da
dignidade e da vida humana, sem nos esquecermos de que essa
vida depende da interação harmoniosa e dialética com o meio
ambiente. Não somos os únicos seres vivos na Terra. Quando
chegamos ao planeta, já encontramos a natureza existente e,
inclusive, com essa questão da preservação do meio ambiente
e da preservação da vida humana, deparamos com uma
importante q uestão teleológica, que diz respeito á
finalidade da vida e da natureza.
Mas não podemos ser prepotentes Não podemos ser enganados
pela falácia do capitalismo, que age em nome de um
crescimento do bolo, em nome de um progresso e de um ideal
desenvolvimentista unilateral, que, infelizmente, foi
defendido por Juscelino Kubitschek, que ainda não tinha essa
Percepção da complexidade e da importãncia da harmonia entre
desenvolvimento e preservação. Hoje, sabemos que essa
prática leva nosso planeta ao perigo. Nesse sentido, o
Deputado Gilmar Machado apresenta projeto visando á criação
de área de preservação permanente na bacia hidrográfica do
rio Uberabinha. As razões do veto são absolutamente
inexplicáveis. Por isso. Sr. Presidente, nós nos
Posicionamos contra o veto do Sr. Governador e, mais uma
vez, denunciamos a sua total negligência com relação a
questão ambiental no nosso Estado. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência encerra a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para a

continuação dos trabalhos, a Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
21. às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária da mesma data, ás 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 306 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Roberto Amaral discurso do
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Deputado Raul Messias; questões de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

- ABERTURA
- As 9h14min. comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Roberto

Carvalho - Amilcar Padovani - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Côssimo Freitas -
Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Glycon Terra Pinto - Ibrahim Jacob - João Batista
- Jorge Hannas - José Renato - Kemil kumaira - Márcio
Miranda - Marcos Helénio - Maria Elvira - Maria Olivia -
Milton Sailes - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcelios - Tarcisio Henriques -
Wellington de Castro -
O Sr. Presidente (Deputado José Mllitao) - 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. (- Pausa.) Na sua ausência, convido o
ilustre Deputado Roberto Amaral para proceder à leitura da
ata- 1ata-

lg PARTE
Ata

- O Deputado Roberto Amaral, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Roberto Amaral solicitando, na
forma regimental, a alteração de pauta, de modo que o Veto
Parcial á Proposição de Lei ng 12.306 seja votado em último
lugar, entre os que se encontram em fase de votação.Em
votação, o requerimento. Para encaminhá-la, com a palavra, o
Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nada contra o requerimento do nobre Deputado Roberto Amaral,
mas venho a esta tribuna para registrar, nos anais da Casa,
reportagem publicada hoje no jornal "Folha de S. Paulo", com
a seguinte manchete: "Lula Escreve em , Revista Estrangeira
que Eleição é Ilegitima e Manipulada". E um artigo brilhante
que expressa o sentimento de toda a Nação. Não é à toa que a
maioria dos eleitores pensa em anular o voto e. em Minas
Gerais, 53% dos eleitores estão indecisos, porque estão
confusos com a atual situação.Vou ler o artigo que Lula
publicou na revista espanhola "Câmbio 16". (- Lê:)
"A instrumentalização da máquina do Estado e a manipulação

articulada da informação pela grande imprensa converteram em
ilegitimo o processo eleitoral brasileiro. O fato, de
extrema gravidade, representa um novo golpe contra a já
enfraquecida democracia latino-americana. A estranha
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criatura eleitoral engendrada pela aliança entre neoliberais
e supostos adeptos da social-democracia estende seus
tentáculos sobre o Governo e procura golpear de maneira
desonesta e violenta os partidos comprometidos com a
proposta democrática e popular. Em 1989, a difamação e a
calúnia caracterizaram a campanha contra o Partido dos
Trabalhadores e seu candidato. Hoje, á divulgação das
mentiras soma-se a tentativa de compra de votos, que, em sua
versão mais indigna, se manifesta na distribuição seletiva
de cestas básicas para parte dos 32 milhões de indigentes
que perambulam pelo nosso País.
Um erro técnico levou aos lares de todo o Pais,
recentemente, as vergonhosas intenções do Ministro da
Fazenda, Rubens Ricupero, que confessou estar trabalhando
pela candidatura oficial. Os fatos demonstram que o Ministro
disse a verdade ao confessar seus atos. Dados oficiais
provam que desde junho o Governo distribuiu dinheiro a fundo
perdido para municípios escolhidos pela coalizão
conservadora, O Presidente Itamar Franco, integrado à trama,
acaba de ordenar a liberação do financiamento de 300 mil
casas populares antes das eleições, sem esperar o visto dos
estudos técnicos da Caixa Econômica Federal, q ue é o Banco
encarregado de autorizar o empréstimo. Tudo isso está a
serviço da candidatura •Fr.ando Henrique Cardoso, chefe
da aliança conservadora.
Além disso, aumentam os casos de repressão policial durante

os atos públicos do PT e seus aliados. Documentos apócrifos
são distribuídos nas grandes cidades com o objetivo de
associar militantes do PT ao tráfico de drogas. Jornais e
emissoras de televisão manipulam ou omitem dados para fazer
crer que a estabilização econômica é uma vitória absoluta.
Em 1989, fui vitima de ataques pessoais que procuravam

manchar minha honra e me indispor com minha família. Hoje a
ação coordenada dos setores conservadores da política e das
oligarquias donas dos meios de comunicação divulgam
informações falsas contra os meus principais colaboradores e
assessores. Conquistamos o direito de réplicas em jornais e
revistas, mas o atraso judicial nos impede de expressarmos a
verdade a tempo. Enquanto isso, oferecem-se versões em lugar
de dados e mentiras, como a de que fecharemos as igrejas
protestantes e que confiscaremos o dinheiro dos pequenos
poupadores.
O processo eleitoral tem sido digno de uma república de
bananas, com pouca discussão sobre os problemas nacionais.
Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas -
ISGE -, órgão oficial, revelam que9 milhões de famílias
brasileiras vivem na indigência. Há um total de 37 milhões
de pessoas que passam fome. Poucos meses atrás, ocorreu um
caso exemplar, que chocou os brasileiros. Pessoas que
recolhem restos de lixo em Olinda, Estado de Pernambuco,
foram surpreendidas comendo restos humanos em depósito de
lixo.
Na mesma região nordestina, a mais pobre do Pais, já se
identifica um novo e triste tipo de indivíduo, filho da fome
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e das péssimas condições de vida. E o homem-abutre,
característico das áreas devastadas pela seca, cuja estatura
mediana é de 150cm. São magros e vivem pouco. Nas -grandes
cidades, multiplicam-se os homens-tatus, que vivem em
buracos na terra, e os homens que vivem debaixo das pontes e
dos viadutos.
Os dados gerais do desemprego na economia brasileira
revelam as causas do problema. Uma pesquisa da ONU mostra
que a distribuição da renda no Brasil é a 2a mais
desproporcional do mundo, melhor apenas do que a de
Botsuana. Dados de 1993 indicavam que os 20% mais ricos da
população recebiam 26 vezes mais que os 20% mais pobres.
Este ano, a situação se agravou: os 20% mais ricos ganham 32
vezes mais que os 20% mais pobres.
Os últimos ocupantes da Presidência da República pouco
fizeram para modificar essa situação. Tampouco o têm feito
seus Ministros da área econômica, como o hoje candidato
Fernando Henrique Cardoso. Pretendemos assentar pelo menos
800 mil famílias no campo, em lotes de 20 a 30ha de
fertilidade média. Vamos expropriar apenas as propriedades
improdutivas e vamos indenizá-Ias legalmente. Outra medida
urgente será a criação de 8 milhões de novos empregos. As
pequenas empresas terão prioridade nesse processo.
Trabalharemos por um novo impulso económico, até recuperar
taxas históricas de investimentos e passar de 16% a 25% do
Produto Interno Bruto. De 155 milhões de brasileiros. 60
milhões estão no mercado de consumo. A integração destes
setores deve gerar uma nova onda de desenvolvimento
econômico, circunstância que interessará também ás empresas
estrangeiras, para investirem a médio e longo prazo.
O reordenamento da economia nos permitirá rever as
prioridades orçamentárias para canalizar novos recursos para
a saúde e a educação. Há cinco anos venho viajando com
técnicos, cientistas, militantes e parlamentares por nosso
imenso território nacional para diagnosticar a crise
brasileira com lupa. Nosso programa de governo, resultado
desse estudo permanente da realidade, não é uma carta de
intenções, e sim uma proposta política e cientifica para
superar os problemas e um chamado à esperança.' Artigo
assinado pelo candidato à Presidência da República Luis
Inácio Lula da Silva,
Srs. Deputados, demais pessoas presentes a esta Assembléia,
povo mineiro, realmente é enorme a indignação que sentimos
diante desta eleição. Candidaturas arquimilionárias
distribuindo de tudo, com recursos que ninguém sabe ao certo
de onde vieram, com carros aos montes, aviões, caminhões,
panfletos e mais panfletos. Estamos sendo esmagados por uma
farsa, e, infelizmente, essa farsa poderá custar muito caro
ao Brasil. Essa farsa poderá levar nosso Pais a um caos
enorme, porque sabemos que as causas reais da inflação não
foram sequer tocadas pelo Plano Real; que as causas reais da
desigualdade social, que a absurda diferença de renda
existente em nosso Pais não foi tocada por esses governos
que ai passaram. Sabemos que o imposto sobre as grandes
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fortunas, que é exatamente o ponto de partida da
redistribuição da renda, da justiça tributária neste Pais,
ainda não foi implementado. por um absoluto compromisso
dessas elites, desses políticos que governam o Brasil,
desses Ministros que fazem parte do Governo Itamar Franco,
que fizeram parte do governo da ditadura, desses
tecnocratas, com o capital, e não com o trabalho. Sabemos
que corremos o risco, mas vamos enfrentar essas urnas, vamos
enfrentar essas eleições na certeza de que estamos sendo
massacrados injustamente, impiedosamente por esse monstro
que é o neoliberalismo com cara de social-democracia. Mas a
luta continua, e a organização da sociedade e dos sindicatos
vai continuar. E um dia vamos virar essa mesa.

Questões de Ordem
O Deputado Raul Messias - Como V. Exa. pode verificar, não
temos número suficiente para votação do veto que está para
ser apreciado: portanto, peço a V. Exa. o encerramento, de
Plano, desta reunião,
O Deputado Péricles Ferreira - Solicito recomposição de
"quorum, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Solicito ao Sr.
2Q-Secretário que proceda á chamada para recomposição de
"quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 22 Deputados. Não

há" quorum" para continuação dos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 24 DE SETEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Roberto Carvalho
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Às 91h15min, comparecem os Deputados:
Roberto Carvalho - Marcelo Cecé - Romeu Queiroz.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Carvalho) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de quorum", convoca os Deputados para a ordinária de
debates de segunda-feira, dia 26, ás 20 horas, e desconvoca
as extraordinárias previstas para hoje, amanhã e segunda-
fel ra.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.045194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria da Deputada Maria Olivia. o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais da Cidade de Campo Belo,
com sede no Município de Campo Belo.
A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria, cabendo-nos deliberar conclusivamente
sobre ela no lQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar com o titulo de
utilidade pública vem prestando importantes serviços ao
lutar pelos direitos da comunidade que representa e por
melhores condições de vida para seus associados.
Nada mais justo, então, do que conceder-lhe o titulo

declaratório ora proposto.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 2.045/94 no ig turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 26 de setembro de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O l g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.104/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto em epigrafe, do Deputado Paulo Pettersen,
objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade de
Proteção e Assistência à Infância, com sede no Município de
Carangol a.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça não
encontrou óbices à tramitação do projeto. Vem, agora, a
matéria a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva,

Fundamentação
A referida Sociedade presta relevantes serviços à
comunidade, como promoção e recuperação de crianças
carentes, mediante orientação profissional e assistência
jurídica aos desassistidos.
Julgamos, portanto, de grande alcance social o trabalho

desenvolvido pela entidade, motivo pelo qual consideramos
justa a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 2.104/94, no lg turno.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.148/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
epigrafe declara de utilidade pública o Conselho Popular de
Defesa dos Direitos Humanos dos Moradores do Bairro
Felicidade, com sede no Município de Belo Horizonte.
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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 1Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, t, 0 a" do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, o referido Conselho foi
constituido sob a forma de sociedade civil de direito
privado, com a finalidade de prestar serviços sociais aos
membros da comunidade.
Para a consecução do seu objetivo básico, o Conselho busca

encontrar soluções para os problemas da comunidade, bem como
promover o seu desenvolvimento.
Como vemos, o trabalho que vem sendo realizado pela
entidade é meritório e justifica, plenamente, a declaração
de sua utilidade pública.

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

Lei nQ 2.148/94 no lQ turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 26 de setembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator
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Belo Horizonte, quarta-feira. 28 de setembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Agostinho Patrus

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Às 20h15min, comparece o Deputado:
Agostinho Patrus.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrus) - 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 as extraordinárias de
amanhã, dia 27, às 9 horas e ás 20 horas, nos termos do
edital de convocação, bem como para a ordinária de amanhã,
ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(Nota do redator: A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.).

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM 22 DE
SETEMBRO DE 1994, DESTINADA A HOMENAGEAR A MEMÓRIA DO
EX-PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA PELA

PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO DE SEU NASCIMENTO
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: ABERTURA - Nomeação de comissão - Composição da
Mesa - Destinação da reunião - Hino Nacional - Palavras do
Deputado Agostinho Patrus - Apresentação do Coral Arte Miúda
- Entrega de placa - Palavras da Srta Jussara Kubitschek
Lopes - Apresentação de vfdeo - Apresentação do Coral Arte
Miúda - Palavras do Ministro Ciro Comes - Apresentação da
cantora lirica Maria Lúcia Codoy - Palavras do Sr.
Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 191h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Agostinho Patrus - Elisa Alves

- Raul Messias - Reinaldo Lima - Romeu Queiroz
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.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - Solicito aos Deputados Romeu Queiroz e
José Militão que introduzam no recinto do Plenário o
Ministro Ciro Comes e os demais convidados, que se encontram
no Salão Nobre. (- Pausa.)

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à mesa os Exms.
Srs. Ciro Comes, Ministro de Estado da Fazenda; Jussara
Kubitschek Lopes, representando a familia do homenageado:
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Jairo Magalhães, Secretário de Estado da Justiça,
representando o Exmg Sr. Governador do Estado, Hélio Garcia:
Deputado Federal Israel Pinheiro Filho, representando a
Câmara Federal; Desembargador Paulo Tinoco, representando o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Pio Canedo,
ex-Governador do Estado de Miras Gerais; Cel. Ari Vieira
Costa, representante da 4a Divisão do Exército; Vereador
Amilcar Martins, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; jornalista João Sosco Martins Sales, Presidente
do Centro dos Cronistas Políticos do Estado de Minas Gerais
- CEPO: Roberto Maluf Teixeira, Presidente da FIEMG; Lúcio
Bemquerer, Presidente do Clube de Diretores Lojistas;
Serafim Jardim, Presidente da Casa de Juscelino; Lúcio
Portei la, representante do Sr. Adolpho Bloch; Deputado Romeu
Queiroz, Líder do Governo na Assembléia Legislativa, e
Deputado Agostinho Patrus, autor do requerimento que deu
origem a esta solenidade.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a

memória de Juscelino Kubitschek de Oliveira, na passagem do
aniversário de seu nascimento,

Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir, de pé,

o Hino Nacional, na voz da cantora lirica Maria Lúcia Godoy,
acompanhada pela organista Talita Feres.
- Ouve-se o Hino Nacional-

Palavras do Deputado Agostinho Patrus
Exmo. Sr. Presidente desta Casa, Deputado José Ferraz;

Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fazenda, Dr. Ciro Gomes, que
hoje honra Minas Gerais com sua presença (Guimarães Rosa
dizia que o cearense é o mais mineiro dos outros
brasileiros, ou melhor, é o mineiro nac.dc r Norte e, por
isso, o recebemos de braços abertos, Sr. Ministro Ciro
Gomes) Srta. Jussara Kubitschek Lopes, representante da
nossa querida família Kubitschek; Exmo. Sr. Dr. Jairo
Magalhães, Secretário de Estado da Justiça, representando o
Governador Hélio Garcia, que não está neste Plenário por
estar tratando de altos interesses do Estado de Minas Gerais
nos Estados Unidos; Exmo. Sr. Deputado Federal Israel
Pinheiro Filho, representando a Câmara Federal; Exmo. Sr.
Desembargador Paulo Tinoco, representando o Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado; prezado Sr. Dr. Pio Canedo,
nosso ilustre ex-Governador do Estado; Cel. Ari Vieira
Costa, representante da 4a Divisão de Exército; Vereador
Amilcar Martins, Presidente da Câmara Municipal de Belo
Horizonte; jornalista João Bosco Martins Sales. Presidente
do CEPO; Dr. Roberto Maluf Teixeira, Presidente da FIEMG;
Dr. Lúcio Bemquerer, Presidente do Clube de Diretores
Lojistas; prezado amigo Dr. Serafim Jardim, Presidente da
Casa de Juscelino; prezado amigo Dr. Lúcio Portella,
representante do Dr. Adolpho Bloch; prezado companheiro
Deputado Romeu Queiroz, Lider do Governo na Assembléia
Legislativa, caros mineiros, brasileiros, herdeiros de JK,
muitas emoções habitaram, nos dias recentes e nas horas que
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antecederam esta sessão solene, o coração e o peito de um
lutador, que já se julgava calejado nos embates da vida e
nas lides da política - eu mesmo!
Ulysses Guimarães - o grande Dr. Ulysses - que há dois anos

deixou um vazio tão sentido por todos nós - ele, que é uma
presença histórica da política nacional no presente século -
já quase século futuro -, esse grande brasileiro, costumava
dizer, com os clássicos, que o homem é ele e suas
circunstâncias. Em minha circunstância de um Deputado
estadual que subscreveu o requerimento desta homenagem ao
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, ao lado de tão
diletos colegas do parlamento de Minas, em iniciativa
liderada pelo Deputado Romeu Queiroz, eu me vi,
circunstancial e simbolicamente, diante do Presidente
Juscelino nos últimos dias como seu colega de profissão,
como médico que também sou, como me vi seu colega de
corporação na tradicional Policia Militar de Minas Gerais,
onde também, como o Presidente de todos os brasileiros, fiz
carreira como oficial-médico. Quiseram as circunstâncias -
que tanto intrigavam a inteligência lúcida de Ulysses
Guimarães, ele também, a exemplo de JK, um pessedista
histórico como eu o sou, em minhas raízes, ele também um
amigo leal e sincero de Juscelino, quando eu era, então, um
jovem entusiasta do ' rrbco JK - quiseram tais
circunstâncias que fosse eu o portador desta mensagem do
Legislativo mineiro.
Aqui também Juscelino tem sua cadeira corno constituinte de
1947 - eis outra circunstância e coincidência com o honroso
mandato que aqui exercemos -, além de dar nome ao Plenário
onde estamos agora reunidos para lembrá-lo. Essa denominação
se deve á Iniciativa do Deputado Genésio Bernardino. em
1976, ratificada por resolução assinada pelo Presidente
desta Casa em 1979, Deputado Antônio Dias
Quiseram agora as circunstâncias que fizesse eu a singela
saudação de uma imensa saudade ao sempre saudoso Presidente
Juscelino, neste mês da primavera que hoje começa, mês da
renovação e da celebração do seu nascimento. Com este jovem
Ministro de Estado da Fazenda, jovem e corajoso, que a
sensibilidade política do Presidente Itamar Franco foi
recrutar no vitorioso Governo do Ceará, outra primavera pode
brotar na alma brasileira, tão sofrida e angustiada no longo
verão de uma inflação enlouquecida; alma brasileira tão
dolorida no inverno prolongado das corrupções e do acinte,
dos escândalos e do cinismo, que tanto encheram e fazem
transbordar de indignação o sentimento pátrio, o sentimento
bom de um povo que não desiste de esperar, como agora espera
o êxito e participa, com nova esperança, do Plano Real que
V. Exa. tem a grave responsabilidade de administrar na
cadeira quente do Ministério da Fazenda. Energia, força e
coragem para enfrentar esse desafio histórico são os votos
que lhe formulamos, certo do seu talento, competência,
probidade, e confiante na garra de sua juventude.
Minas e o Brasil merecem o melhor; já é tempo de acertar!
Não repare. Ministro Oiro Gomes, V. Exa. que é tão afeito ao
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rigor dos nossos trópicos sob o sol do Ceará, que eu
continue falando hoje com a voz da emoção que habita estas
montanhas mineiras, montanhas diamantiferas, na Diamantina
natal de Juscelino, nas montanhas mineiras que imantaram de
ferro itabirano o verbo e a voz metálica, tão poeticamente
mineral, de Carlos Drunmond de Andrade
Agora, cessam as circunstâncias e as coincidências. Em

Kubitschek e em Drummond - citando exemplos da política e da
literatura - os gênios explodiram livres na criação como o
ouro em nossas minas, enquanto eu cá permaneço, mineiro e
mineral, na busca da alquimia que forma os privilegiados
dons da raça montanhesa. Ou, se quiserem, da raça sertaneja,
nas almas também ornadas de ouro, que criaram o pensamento e
a obra de João Guimarães Rosa, o filho de Cordisburgo, a
terra do coração - também e ele médico e pesquisador da
palavra e do cosmo: a vida e a obra de um Afonso Arinos de
Mello Franco, o ser de Paracatu, garimpeiro do Direito e do
espirito, udenista de tradição como Milton Soares Campos,
outra expressão solar de Minas e do Brasil.
Raça universal quanto mais regional se faz como a da escola

política de um Bias Fortes; de um Israel Pinheiro da Silva,
companheiro fraternal de JK; de um Pio Canedo, que continua
lecionando para todos nós a dignidade de sua vida; de um
Magalhães Pinto em sua ascensão humilde e vitoriosa. Todos
eles, como JK, passaram pelo Palácio da Liberdade fazendo
escola e história e, em seus nomes, enaltecemos os homens
que honraram o nobre titulo de Governador de nosso Estado
Na evocação desses maiores, eu contemplo de minha planície
montanhesa - no paradoxo geopolitico de contrários que se
encontram - a grandeza do Planalto Central, lá no alto e na
central idade do Brasil, onde Juscelino - como contemporâneo
do futuro - realizou, na genial síntese de Paulo Pinheiro
Chagas, a meta-sintese das aspirações nacionais: a
interiorização do desenvolvimento brasileiro. Recordo a alma
aureolada de Tancredo de Almeida Neves, condutor da
travessia e construtor de uma inesquecível jornada cívica
deste Pais, dizendo desta tribuna, em 13/11/79, quando este
Plenário recebeu a denominação de Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, estas palavras plenas de emoção:
"Dia virá em que o reconhecimento nacional, nos recantos
mais distantes do Brasil, derramará sobre a memória de
Juscelino as bênçãos de sua eterna gratidão. Ele soube
despertar em indomável energia a consciência do seu povo,
traçando-lhe os caminhos do destino, para edificação da
grande potência que haveremos de ser".
Os fatos vão confirmando a sábia predição de Tancredo
Neves. Assim, a Amazônia lendária chegou até nós pela
"Estrada das Onças". apelido atrevido dado por aqueles que
não alcançavam a visão precursora de Juscelino. Mas o tempo
avançou como sempre na força transamazônica do nosso destino
continental. Mato Grosso, nome ecológico de um passado
agreste, é hoje a promessa real da fronteira-irmã da América
Latina.
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Rondônla-C-uaporé; Acre-Plácido de Castro; Amapá-Serra do
Navio, quem não se recorda desses nomes de lenda, hoje
tangíveis ao contato nacional? Oiapoque e Chui, recitados
nas escolas e tão longe de nós, hoje são, na vertente do
tempo, realidades palpáveis ao sentimento da gente. O Pais
agrário-exportador, encostado no litoral da descoberta
atlântica, transforma-se, cresce e faz nascer a nação
urbano-industrial, hoje exigindo mais justiça social.
Pois foi JK, digo aos mais novos e relembro aos mais

velhos, quem trouxe este sonho de futuro para junto de nós.
Amou esta terra como poucos a amaram, corajoso e valente na
busca do novo, e dizia para aqueles incrédulos da magia que
medo não tinha, na frase limpa que nada escondia: Deus
poupou-me o sentimento do medo.'
Leve, estimada Jussara, que traz no nome belo a união dos
nomes dos avós Juscelino e Sarah; leve, Jussara, à bondosa
avó, à sua mãe Maristella, à sua tia Márcia e a todos os
membros da família Kubitschek a expressão do afeto e do
respeito que, nesta noite de recordação, Minas e o Brasil
tributam ao seu querido avô-Presidente. Juscelino foi um
homem igual a todos nós, com uma única e singular diferença:
antevia o futuro e o tornava presente. Quando as forças do
passado quiseram aprisioná-lo, sua fé democrática libertou-o
- á frente da história. Dc? 'irntina até Brasilia o nome se
transmuta de Nonô a JK - e Juscelino é o nome perene de
esperança e de paz. Hoje e sempre, obrigado, Presidente!

Apresentação do Coral Arte Miúda
O Sr. Roberto Márcio Pontes Ferreira - Senhoras e Senhores,

assistiremos a seguir á apresentação do Coral Arte Miúda, da
cidade de Diamantina, terra natal do Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira.
A Sra. Soraya Araújo F. Alcântara - Gostaríamos de dizer
que é uma honra enorme para o Arte Miúda estar aqui, neste
momento, representando Diamantina. Estamos orgulhosos de
representar a terra de Juscelino. Apresentaremos, agora, as
músicas: 'Oh! Minas Gerais', com solo de flauta de Cristiane
Pereira, e 'Peixe Vivo', a música que Juscelino mais gostava
de cantar em Diamantina.
- Apresentação do Coral Arte Miúda,
o Sr. Roberto Márcio Pontes Ferreira - Senhoras e senhores,
o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado José
Ferraz, fará agora a entrega da placa alusiva a esta
homenagem á representante da família do Presidente Juscelino
Kubitschek de Oliveira, Srta, Jussara Kubitschek Lopes.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A família do Presidente Juscelino
Kubitschek, homenagem da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, invocando, no aniversário de seu nascimento, a
grandeza do estadista que sempre colocou a inteligência e o
coração a serviço da Pátria. Com a palavra, a representante
da família Kubitschek, Srta. Jussara Kubitschek Lopes, que
fará a leitura de uma mensagem de sua avó, O. Sarah
Kubitschek de Oliveira.

Palavras da Srta. Jussara Kubitschek Lopes
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A Srta. Jussara Kubitschek Lopes - (- Lê:)
"Sr Presidente, sinto-me extremamente honrada com a

comunicação e o convite para comparecer à sessão solene que
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais realiza nesta data
em homenagem ao nosso inesquecivel Juscelino. Infelizmente,
compromissos anteriormente assumidos prendem-me a Brasília,
razão pela qual não poderei estar presente a este que será,
certamente, um memorável evento. Peço a V. Exa. que
transmita a seus pares, em meu nome e de minha família, os
meus mais profundos agradecimentos pela lembrança desta
homenagem, que, sendo justa para com o grande mineiro que
foi Juscelino, é para mim motivo de forte emoção. Tenho
certeza de que, no coração de cada mineiro que esta
Assembléia tão dignamente representa, a memória de Juscelino
permanece viva e a todos dignifica. Atenciosamente. Sara
Kubitschek.

Apresentação de Vídeo
O Sr. Roberto Márcio Pontes Ferreira - Senhoras e senhores,
convidamos a todos os presentes para ficarem de pé e
assistirem a trechos de pronunciamentos feitos pelo
Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. (- Pausa.)
- Exibe-se o video.

Apresentação do Coral Arte Miúda
A Sra. Soraya Araújo F .t l. y'tara - Dando prosseguimento,
apresentaremos, agora, a música "Diamantina, Cidade
Tradicional".
- Apresentação do Coral Arte Miúda.
A Sra. Soraya Araújo F. Alcântara - Ouviremos, agora,
"8rasileirinho", com solo de cavaquinho de Sérgio Rodrigues
Ribeiro Lacerda e acompanhamento de violão de Rafael Botelho
Leite.
- Ouve-se a música "Brasileirinho".
O Sr. Presidente - Com a palavra, o orador desta homenagem.
Dr. Ciro Gomes, Ministro da Fazenda.

Palavras do Ministro Ciro Gomes
Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; ilustre Srta Jussara
Kubitschek Lopes, representante da família do maior dos
brasileiros, em cujo nome rogo se sintam saudadas todas as
autoridades da Mesa Diretora desses trabalhos; senhoras e
senhores brasileiros de Minas Gerais, abandono, por algumas
floras, a grave, porém sobremaneira honrosa missão de servir
aos brasileiros como Ministro da Fazenda - convocado que fui
Para esta tarefa, em momento delicado da história nacional,
pelo Presidente ttamar Franco -, para atender ao gentil e,
por todos os argumentos, honroso convite da representação
popular do povo de Minas Gerais, vindo a esta comunidade,
objeto da admiração e do carinho de todos os brasileiros,
somar, ainda que modestamente, além da minha voz, as vozes
de todos os brasileiros de boa-fé que querem reverenciar,
neste mês em que se comemora o nascimento de JK, a passagem
Pela história brasileira, de forma imorredoura, do maior
estadista da América do Sul de todos os tempos. Esta
homenagem a Juscelino é eco de um sentimento profundamente
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arraigado no povo brasileiro: a admiração e o carinho por um
Presidente da República que deixou urna marca própria, um
estilo de governar e um legado de realizações que
beneficiaram diretamente milhões de brasileiros. Ele foi,
também, um exemplo de tolerância aos insultos, às agressões
e às calúnias que em vida sofreu. Jk foi também uni exemplo
da contribuição que Minas Gerais tem dado ao Brasil, desde o
alvorecer da nossa história, com homens que dignificam a
função pública e sabem ser nacionais sem deixar de ser
profundamente mineiros.
Juscelino não foi homem de palavras, mas de ação. Ele

encarnou, melhor do que ninguém, a conjunção de dois ideais
que têm movido a história brasileira no século XX e que se
realizam plenamente no Brasil de hoje: a democracia e o
desenvolvimento. Juscelino foi também a prova de que os
homens públicos brasileiros são capazes de construir um
lugar permanente no coração e na alma do povo quando
interpretam corretamente os anseios da gente humilde e
respondem com ações de sentido coletivo á confiança que lhes
foi dada nas urnas.
JK foi um democrata cujo poder sempre emanou da proximidade

com o povo. Foi consagrado pelas urnas em diversas ocasiões.
Como Presidente, iniciou seu mandato em um periodo dificil
da vida institucional brasileira, sob a ameaça do golpe, mas
exerceu seu poder da forma mais aberta e democrática, mesmo
nos momentos em que enfrentou rebeliões localizadas. Soube
dialogar em todos os momentos e perdoar quando foi
necessário. Seu Governo foi de inclusão, de participação.
Foi um governo que se apresentou com um programa claro, que
falava aos anseios da população, que apresentava uma idéia
do Que O Brasil era e do que poderia ser. Foi um governo de
metas - metas quantificáveis, propostas concretas.
JK foi um arrojado desenvolvimentista, capaz de ter idéias
e de levá-las â realidade, conquistando o apoio que as
tornaria possiveis. Percebeu que uma série de condições
Internacionais e internas favoreciam a aceleração da
industrialização brasileira e não hesitou em adotar as
medidas que viabilizassem essa industrialização. Aproveitou
oportunidades e transformou-as em emprego, produção,
transparência de tecnologia e investimentos. O último grande
passo da industrialização qualitativa da economia
brasileira, que mudou o perfil do Pais, antes agrário, agora
a ga economia do mundo, consolidou-se no Governo JK.
Com JK, ganhou forma concreta a velha aspiração de
interiorizar o desenvolvimento, de fazer com que os
brasileiros deixassem de 'arranhar a costa como se fossem
caranguejos", no dizer de um cronista colonial que já
expressava, séculos atrás, a inquietação com a nossa
dificuldade de levar o progresso ao vasto interior
brasileiro.
Nunca, antes de JK, a democracia brasileira havia
florescido tanto e tido impacto tão positivo na vida
econômica, social e cultural do Pais e na sua projeção
internacional. 0 Pais cresceu a taxas elevadas e
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diversificou seu parque industrial, com base na indústria
automobilística e no seu efeito multiplicador. A cultura
brasileira do século XX viveu seu segundo grande momento
depois da Semana de Arte Moderna em 1922: a bossanova, o
cinema novo, a arquitetura de Niernayer, a literatura que
alcançou seu apogeu com Guimarães Rosa e dance Lispector
devem muito ao momento de criatividade e liberdade que o
Brasil viveu sob o Governo de Juscelino. Na política
externa, fomos criativos e ousados com a Operação
Panamericana e pela primeira vez olhamos com atenção e
sentido de parceria para os nossos vizinhos latino-
americanos.
Os ideais de JK permanecem vivos no coração dos
brasileiros. Mesmo no meu coração, que hoje soma ainda 36
anos, e que, ao tempo em que a noite negra da ditadura
maculou a liberdade, tinha apenas 6 anos de idade. Quando
Juscelino Kubitschek morreu, para os que amam a verdade e a
história, encheu-se de luto a Nação brasileira como um todo.
E eu, um jogador de bola de gude, aos 16 anos estava ainda
no interior do Ceará, estudando na escola pública, como um
jovem pobre que era.
JK nos inspira hoje porque com ele lembramos que o Brasil é

viável, que nosso potencial pode se realizar se encararmos
essa tarefa como obra coletiva.
Outro brasileiro, ilustre filho das Minas Gerais, está
agora liderando, como que a fechar um ciclo histórico de JK.
Cristalizam-se agora democracia, liberdade e
desenvolvimento, e de novo as Minas Gerais dão esse
privilégio ao Brasil.
Este é o sentido do Plano Real: a consciência de que
podemos realizar uma obra coletiva, para o beneficio
coletivo, dando valor a um anseio que se mostrou coletivo: o
anseio pela estabilidade da economia. Temos hoje condições
de reeditar o sonho de JK, de fazê-lo real outra vez. Será
um novo capitulo na história do desenvolvimento brasileiro,
um desenvolvimento com estabilidade, que volte a ter um
conteúdo social e que faça o consenso de todos os
brasileiros.
Senhoras e senhores, brasileiros de Minas Gerais, este é o

sentido da minha modesta presença aqui: quero dizer a todos
que o Brasil o ama e não o esquecerá jamais. Viva Juscelino!
Viva o Brasil! Viva a democracla
O Sr. Roberto Márcio Pontes Ferreira - Senhoras e senhores,
ouviremos agora algumas canções do repertório musical
predileto do Presidente Juscelino Kubltschek de Oliveira, na
interpretação da cantora lírica Maria Lúcia Godoy.

Apresentação da Cantora Lírica Maria Lúcia Godoy
A Sra. Maria Lúcia Godoy - Obrigada. Vou dizer um poema de

minha autoria, que homenageia toda a família mineira e que
homenageia, também, o Ministro Ciro Comes, que é nosso
visitante, que muito nos honra, e a vocês também, que são
meus irmãos mineiros. Obrigada pela consideração.
- A Sra. Maria Lúcia Godoy declama um poema.



A Sra. Maria Lúcia Godoy - Vou cantar agora uma das músicas
de que Juscelino Kubitschek mais gostava: "E a Ti, Flor do
Céu . Na fundação de Brasilia, quando Eisenhower esteve lá,
ele disse: Maria Lúcia, mostre agora nosso material. Cante
"É a Ti, Flor do Céu!!:
- Ouve-se a canção !!E a Ti, Flor do Céu!!.
A Sra. Maria Lúcia Godoy - Vamos cantar outra música da
preferência de JK, "Amo-te Muito!!, e gostaria de cantar com
todos aqui presentes.
- Ouve-se a canção "Amo-te Muito!!.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Ciro Gomes, Ministro da Fazenda; Exma. Srta.
Jussara Kubitschek Lopes, representante da família do
homenageado; Exmo. Sr. Jairo Magalhães, Secretário de Estado
da Justiça, representando o Governador Hélio Garcia; Exmo.
Sr. Israel Pinheiro Filho, representando a Câmara Federal;
Exmo. Sr. Desembargador Paulo Tinoco, representando o
Tribunal de Justiça do Estado; Exmos. Srs. Pio Canedo, ex-
Governador do Estado de Minas Gerais; Cel. Ari Vieira Costa,
representante da 4a Divisão de Exército; Sr. Amilcar
Martins, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte;
jornalista João Bosco Martins Sales, Presidente do CEPO;
Roberto Maluf Teixeira, Presidente da FIEMG; Lúcio
Bemquerer, Presidente da Associação Comercial de Minas
Gerais; Serafim Jardim, Presidente da Casa de Juscelino;
Lúcio Portella, representante do Adolpho Bloch: Deputado
Romeu Queiroz, Líder do Governo nesta Casa; Deputado
Agostinho Patrus, demais presentes, meus senhores e minhas
senhoras: nesta noite experimentamos a presença de Juscelino
entre nós. A personalidade rica e fascinante do grande
mineirofez-se hoje sentir neste Plenário que leva seu nome.
Para cá ele trouxe a querida Diamantina, amor primeiro e
eterno, trouxe também o mistério dessas Minas Gerais onde
ele aprendeu as lições do sonho e da ousadia Trouxe o
Brasil inteiro, essa paixão maior que o exílio sã fez ficar
mais forte e poderosa. Entre as muitas dádivas de Juscelino
a seus amigos e discípulos, neste encontro memorável, uma

o avulta entre as demais: sua fé inabalável na capacidade
deste Pais. Juscelino acreditou e por isso ousou. Era
preciso crer para arrancar Minas da "civilização da lenha" e
inseri-Ia no tempo das hidrelétricas. Ele o fez. Era preciso
muita fé e coragem para propor aos brasileiros avançar 50
anos em S. Ele tornou realidade essa proposta, contrariando
as expectativas e, até, quem sabe, os desejos dos
pessimistas. Quando as opções eram desenvolvimento ou
estagnação, o grande Presidente mobilizou a Nação em torno
do arrojado Plano de Metas. Os beneficiários das estruturas
arcaicas o consideraram um devaneio. Aqueles que só haviam
aprendido os caminhos da critica e da desesperança acusaram-
no de malabarismo político. Brasilia, meta-sintese,

2 encarnava o desejo de JK de levar os benefícios da
civilização ás vastas regiões até então marginalizadas da
vida nacional. A interiorização da capital federal dava
corpo ao compromisso de extirpar privilégios regionais e
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convocar a totalidade dos brasileiros a uma vida digna como
pessoas e cidadãos. Eis que, nas solidões do Planalto
Central, instalou-se uma voz bem mineira, conciliadora, mas
enérgica, a convocar a sociedade para um grande mutirão.
Quando, em 1960, Brasília foi inaugurada, num País em pleno
surto de industrialização e desenvolvimento, estava
consagrada a vitória da fé e do trabalho sobre a inércia e a
apatia. Para desespero dos descrentes, o Brasil havia
vencido. Que desta noite nos fique sobretudo a grande lição
de Juscelino: é preciso crer e ousar. Ministro Ciro Comes,
V. Exa. , como orador oficial, trouxe-nos a síntese de uma
união dos tempos; da Era JK e do presente, quando novos
horizontes se abrem para o Brasil. Mais que um desejo, a
estabilidade é real e consolida-se a cada dia. Mazelas
sociais cevadas em décadas de inflação crônica afrouxam seus
tentáculos sobre o povo brasileiro. Novamente temos rumos.
Novas netas se anunciam. Nesta quadra decisiva de nossa
história, quando os desafios ainda são grandes mas já se
desenha una promessa de futuro, é preciso lembrar Juscelino.
Onde quer que exista alguém capaz de crer e ousar, ali JK
permanece vivo. Esta Presidência manifesta seus
agradecimentos à presença das autoridades e dos demais
convidados e os convida para a inauguração do retrato de
Juscelino Kubitschek de Oliveira na ante-sala do Plenário
que leva seu nome nos termos da Resolução ng 1.828, de
15/6/78.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
reunião ordinária de debates de amanhã, dia 23, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.466193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquínio, o projeto de lei em
análise objetiva dar a denominação de Dr. Liberato Miranda
ao centro de saúde do Município de Rio Espera.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela

constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade da
proposição, cabendo-nos deliberar conclusivamente sobre a
matéria nr) g turno.

Fundamentação
A vida do Dr. Liberato Miranda se pautou pela generosidade
e pelo atendimento abnegado à população de Rio Espera e
vizinhanças. Sua dedicação à causa da saúde e seu espírito
caridoso o faziam enfrentar qualquer problema de transporte
para o cumprimento de sua atividade médica, zelando pela
saúde da população.
Foi pensando na saúde do povo que, em 1961, ele, então
Vice-Prefeito de Rio Espera, no exercido do cargo de
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Prefeito, adquiriu a casa em que hoje funciona o centro de
saúde, que com grande justiça receberá o seu nome, após
aprovada a proposição sob comento.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.466/93 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.002/94

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

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei
ng 2.002/94 visa a declarar de utilidade pública a Comissão
de Desenvolvimento da Comunidade do Funil - CDDEF -, com
sede no Municipio de Rio Preto.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, à

Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do art. 103.
V, "a", do Regimento Interno, tendo sido baixada em
diligência ao autor para que se dirimissem dúvidas relativas
à denominação da entidade.
Cumprida a diligência, a citada Comissão concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição, apresentando-lhe, na ocasião, a Emenda nQ 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva.

Fundamentação
Sociedade civil sem fins lucrativos, a CODEF foi inspirada
nos elevados propósitos de congregar órgãos e pessoas
comprometidos com a melhoria das condições socioeconômicas
locais. Para isso, propõe-se aplicar os recursos materiais e
humanos ali existentes, direcionando-o ,3aa a execução de
programas de assistência e de desenvolvimento. Seus
estatutos privilegiam, como metas, a promoção do homem e a
assistência à sua saúde, com enfoque especial na infância e
na juventude.
Por sua atuação no sentido do cumprimento dos propósitos
enunciados no respectivo estatuto, entendemos deva a
entidade ser declarada de utilidade pública.

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

Lei nQ 2.002/94, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1.
Sala das Comissões. 26 de setembro de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.105194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Ailton Vilela, visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Apoio e
Desenvolvimento da Criança e Gestante - ADCG -, com sede no
Municipio de Carmo da Cachoeira.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e

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

Fundamentação
Instituída com o objetivo de dar assistência às famílias

carentes, em especial ás crianças e às gestantes, a entidade
objeto da proposição em tela desenvolve programas de
melhoria de vida, sobretudo no que diz respeito a
alternativas alimentares, hábitos de higiene e remédios
caseiros.
Assim, consideramos oportuna a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no
2.105/94 com a Emenda no 1, da Comissão de Constituição e
Justiça. -
Sala das Comissões, 27 de setembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 29 de setembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 27 DE SETEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Às 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Agostinho Patrus - Anderson Adauto - Cêlio de

Oliveira - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - José Laviola - José Renato - Márcio Miranda
- Marcos Helênio - Maria Olivia - Paulo Pettersen - Raul
Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de amanhã,
dia 28, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(Nota do
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior), ficando desconvocada a
extraordinária de logo mais, às 20 horas.

ATA DA 3079 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE SETEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Atas (3) - 24 PARTE (ORDEM DO
DIA): ia Fase: Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Ronaldo Vasconcellos, Alvaro Antônio, Maria Elvira (2) e
Cléuber Carneiro; aprovação - 2a Fase: Discussão e votação
de proposições: Requerimento do Deputado Roberto Amaral
aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng
2.108/94; discurso do Deputado Raul Messias - Questões de
ordem - Chamada para recomposição de "quorum"; inexistência
de número regimental - Suspensão e reabertura da reunião -
Chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de
número regimental - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 9hl5min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rémolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Amilcar Padoyanl - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio
de Oliveira - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Homero
Duarte - Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda
- Maria Elvira - Maria Olivia - Mauro Lobo - Milton
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Salies - Raul Messias - Roberto Amara] - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura das
atas das três reuniões anteriores.

lê PARTE
Atas

- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede à
leitura das atas das três reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
lê Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à ia fase da 2a parte da reunião, com
a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos.

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos dos
Deputados Ronaldo Vasconceilos - apreciação do Projeto de
Lei flQ 1.952/94 pela Comissão de Meio Ambiente; Alvaro
Antõnio - tramitação em regime de urgência do Projeto de
Resolução nQ 2.208/94; Maria Elvira (2) - tramitação em
regime de urgência dos Projetos de Lei nos 1.965/94 e
1.297/93, e Clêuber Carneiro - encaminhamento de pedido à
Presidência da Cia. Vale do Rio Doce para que se dê inicio á
exploração da jazida de minério de ferro da serra do
Catumbi, no Municipio de São Gonçalo do Rio Abaixo.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Roberto Amaral, que, na forma regimental, solicita seja o
Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.306. que dispõe sobre
a UEMG e dá outras providências, apreciado em último lugar
entre os que se encontram em fase de votação. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.108/94. do
Governador do Estado, que fixa a tabela de vencimentos de
cargo de classes de Professor do Quadro de Magistério a que
se refere a Lei Í1Q 7.109, de 13/10/77. Em discussão, o
projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Raul
Messias-
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
evidentemente, não estamos satisfeitos com os índices de
reajuste dos servidores do Quadro do Magistério que foram
propostos pelo Governador do Estado. Eles poderiam ser muito



melhores se houvesse justiça fiscal em Minas Gerais, se o
ICMS fosse cobrado dos devedores ao invés de estes serem
anistiados. Esse assunto, inclusive, è objeto do Projeto de
Lei ng 2.161/94. que estamos apreciando nesta sessão.
Aproveito a oportunidade para anunciar, desta tribuna, e

deixar registrada nos anais da Casa, a certeza da vitória do
P55, alcançada ainda no primeiro turno, em pelo menos dois
Estados da Federação. Refiro-me ao Estado de Pernambuco,
onde nosso candidato, o Presidente de nosso partido,
Deputado Miguel Arraes, lidera com bastante folga as
pesquisas, e ao Estado do Amapá, onde o candidato de nosso
partido, Sr. João Capiberibe, também deverá alcançar a
vitória no primeiro turno. Isso demonstra o crescimento do
sentimento socialista em todo o País.
Hoje vemos com bastante atenção e preocupação o noticiário

veiculado pela imprensa mineira dando como certa a cassação
da candidatura do Sr. Eduardo Azeredo em função das
acusações que pesam sobre ele, referentes ao uso da máquina
pública em sua campanha. Gostaríamos de saber, também, sobre
a origem do dinheiro usado na campanha do Sr. Hélio Costa.
Desde 1985, participo ativamente de campanhas eleitorais,
como candidato. Participei também das campanhas anteriores,
em 1982, 1978 e 1974, como eleitor e como militante de
esquerda, mas nunca vi uT- - 2 1 eção tão recheada de dinheiro
como a deste ano. Gostaria de saber de onde sai o dinheiro
que está custeando a candidatura do Sr. Hélio Costa. Além de
usar vários aviões e helicópteros, ele conta com uma
assessoria enorme, como pude verificar em Caratinga, nesse
final de semana. Como todos sabemos, isso não se faz de
graça; isso custa dinheiro. Contudo, esse candidato, em sua
declaração de bens, teve a coragem de dizer que possui um
patrimônio menor do que o meu, pobre e pequeno produtor
rural de Caeté. Gostaria de saber, então, de onde está
saindo o financiamento para essa campanha milionária, porque
dinheiro não cal do céu. O Estado de Minas Gerais está sendo
praticamente embrulhado pela papelada de campanha do Sr.
Hélio Costa. Esses papéis, kombis, fiats e toda essa
assessoria custam dinheiro. Isso certamente deveria ser
esclarecido, mas, infelizmente, a nossa legislação e o nosso
Poder Judiciário são lentos demais, morosos demais. Talvez
daqui a alguns anos Minas e o Brasil fiquem sabendo a
verdade sobre o que está se passando nessas eleições.
Já tive, recentemente, a oportunidade de ler desta tribuna

um artigo escrito pelo nosso companheiro de chapa, Luis
Inácio Lula da Silva (que, aliás, estará hoje em Belo
Horizonte, fazendo seu último comício antes do primeiro
turno) publicado pela imprensa espanhola, no qual o nosso
candidato levanta suspeitas quanto á legitimidade do
processo eleitoral de que estamos participando. Acho que
seria muito bom que os eleitores de Minas Gerais, os
cidadãos de nosso Estado prestassem atenção ao custo da
campanha do Sr, Hélio Costa. De onde está saindo esse
dinheiro que está envolvendo todos os candidatos, salvo os
da Frente Brasil Popular? Está envolvida também a maioria
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dos Deputados e a maioria das siglas desta Casa, que
indiretamente estão apoiando o Sr. Helio Costa,
evidentemente a preço de ouro. Sabemos disso, e isso e uma
tristeza, pois o povo de Minas Gerais, por meio dos cofres
públicos, irá pagar essa divida depois, através de acertos,
de isenções fiscais, enfim, de negociatas com esse grupo de
empresários, de banqueiros e de sei-lá-o-quê que tem
injetado dinheiro na campanha desse cidadão.

Questões de Ordem
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, como V. Exa. pode
verificar, não há" quorum" para o prosseguimento da
discussão dos projetos nem para votação das matérias em
pauta. Solicito, assim, o encerramento, de plano, da
reunião.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, peço
recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada dos Deputados.
o Sr. Secretário (Deputado Roberto Carvalho) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 22 Deputados. Não
há " quorum " para a contirl..7o c1os trabalhos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 20 minutos, para nova recomposição de "quorum". Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - Tendo em vista que consta na pauta

matéria para cuja votação é exigido "quorum" qualificado, a
Presidência determina ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados,
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 22 Deputados,
portanto, não há" quorum" para a continuação dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esta Presidência, verificando a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e
para a extraordinária, também de hoje, ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião,
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Belo Horizonte, sexta-feira, 30 de setembro de 1994
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 28 DE SETEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Agostinho Patrus
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- As 14h15rnin, comparecem os Deputados:
Roberto Carvalho - Agostinho Patrus - Emano Batista - José

Renato.
Falta de 'Quorum

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrus) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental, razão pela qual a Presidência deixa de abrir a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de amanhã,
dia 29. 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.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
N9 1.737/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 1.737/93, do Deputado Álvaro Antônio,
visa a declarar de utilidade pública a Associação Social
Cristã do Aglomerado do Morro das Pedras, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicada em 23/10/93, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
A referida Associação atende aos requisitos da Lei ng
5.830. de 6/12/71, o que se comprova por meio da
documentação apresentada. A entidade tem personalidade
jurídica, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração
pelos cargos que exercem. Dessa forma, a matéria não
encontra, na ordem jurídica, óbices á sua tramitação.
Entretanto, faz-se necessário emendar o projeto para se
reparar erro material.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.737/93 com a Emenda ng 1, a seguir redigida

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
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"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Social Cristã do Aglomerado do Morro das Pedras, com sede no
Municipio de Belo Horizonte".
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Ajalmar Silva - Jaime Martins - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

Plg 1.737/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em pauta, do Deputado Alvaro Antônio,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação
Social Cristã do Aglomerado do Morro das Pedras, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar. à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e lhe
apresentou a Emenda ng 1. Vem agora a esta Comissão para o
lg turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida Associação tem por objetivo promover o
desenvolvimento social da região, sobretudo no que se refere
a assistência médica, educação e cultura.
A entidade realiza com dedicação um trabalho sério e de
alto interesse social. Por isso, é merecedora do titulo
declaratório de utilidade pública que se propõe lhe seja
outorgado.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos favoráveis à aprovação do

Projeto de Lei ng 1.737/93 no lQ turno, com a Emenda ng 1,
da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.041/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Conselho Federal de Apoio ao Menor, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
Publicado em 26/5/94, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade da matéria, conforme
estabelece o art. 195. c/c o art. 103. V, "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata o projeto em tela de entidade de natureza
filantrópica sem fins lucrativos, fundada há mais de dois
anos, sendo sua diretoria, conforme documentação juntada ao
processo, composta de pessoas idôneas, que nada recebem pelo
desempenho de suas funções.



Considerando que a entidade atende às exigências contidas
na legislação que disciplina a matéria, não encontramos
óbices á tramitação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.041/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro. relator -

Jaime Martins - Célio de Oliveira - Ajalmar Silva - Antônio
Pinheiro.

 PARECER PARA 0 lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.041/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto
de lei em análise objetiva declarar de utilidade pública o
Conselho Federal de Apoio ao Menor, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Após análise preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição, cabe-
nos deliberar conclusivamente sobre a matéria.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela visa a garantir á
criança e ao adolescente proteção e desenvolvimento. Para
tanto, atua em diversos setores destacando-se nos trabalhos
de profissionalização e de convívio comunitário.
O bom Intento dessa entidade a faz merecedora do titulo
declaratório de utilidade pública proposto.

Conclusão
Diante das razões expostas, somos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 2.041/94 no lQ turno, na forma original.
Sala das Comissões. 29 de setembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.066/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, o Projeto de Lei
ÍIQ 2.066/94 declara de utilidade pública a Congregação
Redentorista, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado, o projeto vem a esta Comissão para exame

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

Fundamentação
Sociedade civil dotada de personalidade jurídica e sem fins
lucrativos, a Congregação Redentorista tem por finalidade
orientar a sociedade segundo os princípios cristãos,
promover o ensino, bem como amparar jovens, idosos e
doentes, em todo o território nacional.
Estando em pleno e regular funcionamento há mais de dois
anos e sendo sua diretoria integrada por pessoas idôneas e
não remuneradas pelo exercício especifico de suas funções.
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entendemos estar a entidade conforme as exigências da Lei ng
5.830, de 6/12/71, que estabelece as normas para a
declaração de utilidade pública de entidades.
Pelas razões aduzidas, não encontramos nenhum óbice a
tramitação da matéria.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 2.066/94.
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Cêlio de Oliveira - Ajalmar Silva - Jaime Martins - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.066/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em destaque, do Deputado Antônio Pinheiro,
tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Congregação Redentorista, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
A proposição foi encaminhada para estudo preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o
projeto a esta Comissão, para o lg turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Sociedade civil de cunho beneficente, a Congregação
Redentorista tem por principal objetivo orientar a sociedade
com base nos princípios cristãos, além de assegurar amparo a
jovens, idosos e doentes e priorizar a educação.
Por esse trabalho de caráter social, julgamos oportuna a

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Pelos motivos expostos, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei ng 2.066/94 no lg turno, em sua forma
original.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.075/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei ora
analisado objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade
de Caridade de Mar de Espanha - Santa Casa de Misericórdia -

com sede no Município de Mar de Espanha.
Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para

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

Fundamentação
A referida instituição é uma sociedade civil com
personalidade jurídica e tem por objetivo o exercício da
caridade mediante a manutenção de um hospital destinado ao
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atendimento de doentes que não possuem condições de arcar
com as despesas de um tratamento médico.
Pela documentação apresentada, verificamos que a entidade

funciona em conformidade com o que determina a Lei ng 5.830,
de 6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração
de utilidade pública, e que a proposição obedece ao disposto
nos incisos 1 e II do Sg do art. 178 do Regimento Interno.
Entretanto, faz-se necessária a apresentação de emenda ao
art. lQ da proposição para fazer coincidir o nome da
entidade com o constante na documentação que instrui o
processo.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.075/94 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

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

de Caridade de Mar de Espanha - Santa Casa de Misericórdia -
com sede no Município de Mar de Espanha.".

Sala das Comissões. 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Célio de Oliveira - Ajalmar Silva - Jaime Martins - Antônio
Pinheiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.075194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Benê Guedes, o Projeto de Lei ng
2.075/94 tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Sociedade de Caridade de Mar de Espanha - Santa Casa de
Misericórdia -, com sede no Município de Wjr d2 Espanha.
Publicado, foi o projeto encaminhado á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda
flQ 1.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no lQ turno, conforme prescreve o Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida Sociedade é uma entidade filantrópica que tem
por objetivo prestar assistência médica gratuita a doentes
que não possuem condições financeiras para arcar com o ônus
de um tratamento médico.
Pelas atividades desenvolvidas, a entidade merece ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Isso posto. concluirmos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.075/94 no lg turno, com a Emenda no 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
P4Q 2.101/94
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 projeto de lei em epigrafe, do Deputado Jaime Martins,
visa a declarar de utilidade pública a Associação Américo
Gasparini - ÂAG -, com sede no Municipiode Belo Horizonte.
Publicada em 5/7/94, a proposição foi distribuída a esta

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

Fundamentação
A referida Associação atende aos requisitos da lei que
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades,
tendo em vista a documentação apresentada.
Dessa forma, sob o ponto de vista jurídico, não há óbice à
tramitação da matéria. Entretanto, apresentamos-lhe a Emenda
ng 1 com o objetivo de incluir no texto do projeto a sigla
ÂAG, que faz parte do nome da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.107/94 com a Emenda ng 1, a seguir transcrita.

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

Américo Gasparini - AAG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.".
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Ivo José, relator - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.107194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Jaime Martins,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Américo
Gasparini - AÂG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A proposição foi encaminhada para estudo preliminar á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-
lhe a Emenda ng 1. Vem agora a matéria a esta Comissão para
o lg turno de deliberação conclusiva, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A referida Associação tem caráter estritamente beneficente.
Entre as atividades a que se dedica, destacam-se a
assistência a seus associados, inclusive assistência
financeira, e a promoção de eventos culturais e artísticos.
Em face do trabalho de grande interesse social que
desenvolve, é a entidade merecedora do titulo de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei ng 2.107/94 no lg turno, com a Emenda nQ 1.
da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1994.



;fl; 
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.105194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 projeto de lei em tela, do Deputado Aílton Vilela,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Apoio
e Desenvolvimento da Criança e Gestante - AOCG -, com sede
no Município de Carmo da Cachoeira.
Publicada em 5/7/94, vem a proposição a esta Comissão para

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

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

acrescentar a devida sigla ao nome da entidade.
Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.105/94 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

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

de Apoio e Desenvolvimento da Criança e Gestante - ADCG -,
com sede no Município de Carmo da Cachoeira."-
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Ermano
Batista - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.125/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, da Deputada Maria José Haueisen,
objetiva declarar de utilidade pública a Comissão Popular de
Saúde e Ação Social, com sede no Município de Novo Cruzeiro.
Publicado em 4/8/94, o projeto foi distribuído a esta

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

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em exame é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, de caráter assistencial e
filantrópico.
Ademais, a Instituição comprova ser pessoa jurídica, estar
em funcionamento há mais de dois anos e ser sua diretoria
composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração
pelos cargos que ocupam. Portanto, os requisitos da Lei ng
5830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades, estão atendidos. Dessa
forma, não há óbices á tramitação do projeto nesta Casa.
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Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
2.125/94.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Ermano Batista.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

119 2.125/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Comissão
Popular de Saúde e Ação Social, com sede no Municipio de
Novo Cruzeiro.
A matéria foi submetida ao exame preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, a proposição a
esta Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundament ação
A entidade objeto da proposição em tela é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo a promoção
de atividades de cunho beneficente, cultural e assistencial.
Para tanto, desenvolve programas de saúde junto à
comunidade, em especial, tratamentos pela medicina
alternativa.
Assim sendo, julgamos de grande alcance social os trabalhos
desenvolvidos pela referida instituição, o que torna
oportuna a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 2.125/94 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 29 de setembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
119 2.127/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Baldonedo Napoleão, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública o Centro
Infantil Crescer Sorrindo, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Publicada em 4/8/94, vem a proposição a esta Comissão para

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

Fundamentação
A proposição em tela trata de matéria regulada pela Lei flQ
5.830, de 6/12/71, que estabelece os critérios para a
declaração de utilidade pública.
O exame

 

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

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
2.127/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Ermano Batista - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Plg 2.127/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto em apreço, do Deputado Baldonedo Napoleão,
objetiva declarar de utilidade pública o Centro Infantil
Crescer Sorrindo, com sede no Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
O Centro Infantil Crescer Sorrindo é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, que tem como finalidade receber
crianças carentes de até seis anos de idade, prestando-lhes
atendimento biopsicossocial.
Assim, quanto ao mérito, julgamos oportuna a declaração de
utilidade pública da refe. 3 e:,tidade.

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

2.127/94 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.159/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei nQ 2.159/94. do Deputado Cóssimo Freitas,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Piumhi -, com sede no
Município de Piui.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação da matéria e
lhe apresentou a Emenda nQ 1, vem o projeto a esta Comissão
para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A antiga Casa da Criança Excepcional, hoje denominada
Associação de Paise Amigos dos Excepcionais, presta
relevantes serviços ã comunidade local, notadamente no que
diz respeito à integração do excepcional.
Dessa forma, a fim de retificar o nome da entidade,
apresentamos a Subemenda nQ 1 à Emenda no 1. da Comissão de
Constituição e Justiça.

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

nQ 2.159/94 com a Subemenda flQ 1 à Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, a seguir redigida.

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Piumbi -, com
sede no Município de Piul.
Sala das Comissões, 29 de setembro de 1994.
Jorge Eduardo. relator.
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comissões Técnicas da Casa.
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