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1	
Belo Horizonte, sábado, lQ de outubro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 29 DE SETEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Roberto Carvalho
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Às 141h15min, comparecem os Deputados;
Roberto Carvalho - Ronaldo Vasconcel los.

Falta de 'Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Carvalho) - 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 30, ás 9 horas.

ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As dez horas do dia cinco de julho de mil novecentos e
noventa e quatro, compare n sala 4 do 2Q andar do
Edificio Tiradentes os Deputados José Ferraz, Elmo Braz,
Amilcar Padovani, Bené Guedes, Rêmolo Aloise e José Militão,
membros da Mesa da Assembléia; José Renato, Roberto Amaral
João Marques, Baldonedo Napoleão e Marcos Helênio, 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, nos termos do art. 7g da Resolução
nQ 5.129, de 28/12/92. a reunião tem por finalidade apreciar
processos sobre aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais. Logo após, passa a palavra aos relatores da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O
Deputado João Marques emite seus pareceres que concluem pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: União da
Mocidade Espirita de Uberaba, Congregação Santa Dorotéia -
Ação Social Paula Frassinetti, Fundação Gregório F.
Baremblitt, Casa do Movimento Popular da Região Industrial
da Grande BH, APAE de Santa Luzia, Assoc. de Moradores de
César de Pina, Assoc. Atlética Ressaquinha, Caixa Escolar
Dr. Garcia de Lima, Assoc. Comun. Bairro Bela Vista, Lions
Clube de Januária, Assoc. Proteção á Maternidade e à
Infância de Passos, Grupo de Mães de Família Unida do Bairro
lg de Maio. Conselho de Desenvolv. Comun. Municipal de
Abaeté, AMABOPA - Assoc. Morad. e Amigos B. Ouro Preto e
Adjacências, Assoc. Musical Cajuruense, Fundação Jaime
Martins, Assoc. de Bairro Parque S. Geraldo, Caixa Escolar
José Leitão Souza, Caixa Escolar Paulina R. Castro, Abrigo
São Vicente de Paulo, Assoc. Comun. Bairro Caiçaras, Serviço
de Obras Sociais, Assoc. Comun. Bom Jesus da Vereda, Assoc.



Comun. Moradores da Rua S. Geraldo, Assoc. Pró-Vargem,
Conselho Desenvolv. Distrito de S. José do Buriti, Assoc.
Comun. de Joaquim Fel icio, Assoc. Morad. e Amigos Bairro N.
Sra. da Glória, Assoc. Comun. Agricultores e Trab. Rurais de
S. Sebastião do Gil, Assoc. Cultural e Artesanal de Desterro
de Entre Rios, Clube Operário Treze de Maio. Assoc.
Moradores Bairro Santa Helena, Caixa Escolar Dr. Jacinto
Campos, Irmandade S. Domingos de Gusmão e N. Sra. do
Rosário, Caixa Escolar Alexandre Bernardes Primo, Assoc.
Comun. Morad. Bairro Cliico Miranda, Assoc. Mineira de Defesa
do Ambiente - AMDA -. Assoc. de Amigos do Instituto S.
Rafael, Obras Sociais da Paróquia S. Norberto, Conselho de
Desenv. Comun. de Traíras, União das Creches de Patrocínio,
Caixa Escolar Prof. Roberto Valentim Pereira, Caixa Escolar
Profç1 Evangelina Meirelles de Miranda, Circulo Social Madre
das Neves, Centro Comun. Estrela da Esperança. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez. são os pareceres
aprovados. A seguir, o Deputado José Renato emite seus
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação ,dos
processos das seguintes entidades: Assoc. Comun. de Agua
Comprida, Sindicato Trab. Ind. e do Mob. de Prata, APAE de
Araguari. Sociedade Auxiliadora Assist. Lar Vazio, Assoc.
Comun. Assist. Nova Belo Horizonte, Assoc. Comun. Planapoã.
ARGEL - Assoc. Rural e Comun. de Cel. Xavier Chaves, Cons.
Central Governador Valadares da SSVP, Assoc. Idosos da
Cidade Alta Carapina, Caixa Escolar Prof. Josefino Barbosa,
Assoc. Comun. Unidos do Bonito, SSVP de Varginha, Serviços
de Obras Sociais, Assoc. Comun. Carentes de Quartel Geral,
Santa Casa Miseric. de Pompéu, Assoc. Desenvolv. Comun. de
Abaeté dos Venáncios, Congregação Irmãs Aux. N. Sra.
Piedade, Assoc. Comun. Bairro Deschanps, Montanha Futebol
Clube, Assoc. Morad. B. Jardim Aquariu-, . F. e Novo
Horizonte, Recanto S. Sebastião-RESASE, Paróquia Divino
Espírito Santo, Mitra Diocesana de Divinópolis, SSVP de
Machado, Cantina Santo Antônio, Sindicato Rural de Manhuaçu,
Instituto José Luiz Ferreira, Caixa Escolar Sant'Ana, Assoc.
Comun. Desenv. B. S. Pedro, Federação Assoc. Comun. e
Entidades Beneficentes de Sete Lagoas, Assoc. Comun. B.
Município de Luz, Grupo Projeto Trem da História, Cons.
Desenv. dos Dias, Centro Comun. Ação e Promoção Social Tia
Elvira Araújo, Peregrinos do Caminho S. Tiago, Assoc. Comun.
Morad. B. Chico Miranda, Caixa Esc. Padre Pedro Lambert,
SSVP de Lagoa da Prata, COLAR-Comissão de Organiz. Reinado
no Largo do Rosário, Assoc. Morad. B. Jusa Fonseca e
Prolong. Paraíso de Divinôpolis, Mitra Diocesana de
Divinópolis-Igreja Sagrado Coração de Jesus, Mitra Diocesana
de Divinópolis-Igreja N. Sra. das Dores, Cons. Comun.
Desenv. Rural de Lopes, Lar das Meninas, Assoc. Morad. B.
Sta. Rosa, Mitra Diocesana de Dívinópolis-Paróquia S.
Vicente de Paulo, Mitra Diocesana de Divinôpolis-Paróquia
Nossa Senhora Fátima, Paróquia Divino Esoirito Santo-Mitra
Diocesana de Divinópolis, Assoc. Morad. S. N. Sra.
Conceição, Assoc. Morad. B. Santa Lúcia, Soc. Benef. Socorro
aos Pobres, Assoc. Musical Cajuruense, Pontenovense Futebol



Clube. Liga Municipal Desportos de Várzea da Palma
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados. Em seguida, os processos são
apreciados pela Mesa. Os Deputados José Militão, 2Q-Vice-
Presidente, e Rémolo Aloise, 3Q-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 da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 1994.
José Ferraz, Presidente - Elmo Braz - Amilcar Padovani -
Bené Guedes - Rémolo Aloise - José Militão - José Remato -
Roberto Amaral - João Marques - Baldonedo Napoleão - Marcos
Helênio.

ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia quatro de agosto de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na sala 4 do 2Q andar do
Edifício Tiradentes os Deputados José Ferraz, Amilcar
Padovani, Bené Guedes, Rêmolo Aloise e José Militão. membros
da Mesa da Assembléia; José Renato, Roberto Amaral, Célio de
Oliveira, Baldonedo Napoleão e Marcos Helênio. membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificada a existência de número regimental, o Presidente,
Deputado José Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia e
é lida e aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente
informa que, nos termos do art. 7g da Resolução nQ 5.129, de
28/12/92, a reunião tem por finalidade arE,.r os processos
relativos a aplicação de recursos oriundos de subvenções
sociais. Logo após, passa a palavra aos relatores. No âmbito
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o
Deputado Marcos Helênio emite pareceres pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: Caixa Escolar Aurélio
Luiz da Costa, Creche Comum. Dona Marta Carneiro de Uberaba,
Assoc. Comun. do Eldorado - ACEL -, Inst. Reeducação Sta.
Teresinha, Esporte Clube Fabricio, APAE de Bom Sucesso,
Banda de Música Teodoro de Faria, Cáritas Diocesana de Patos
de Minas, Assoc. Hosp. S. Sebastião de Alpercata, Centro de
Desenvolv. de Cachoeira do Prata, Assoc. Comun. Amigos do
Cedro, APAE de Bom Sucesso, Assoc. Pais e Terapeutas
Ocupacionais do Brincar. Creche Munic. Tia Celeste, Loja
Maçônica Regeneração Sarbacenense, Assoc. Desenvolv. Comun.
Buriti Grande, Centro Espirita Mansão da Luz, Assoc.
Moradores de Cabeceira de São Pedro, Programa de Voluntários
na Assist. Social. APAE de Passos, Creche Divino Espirito
Santo, Federação Ent. Culturais e Artísticas do Vale do
Jequitinhonha, Cons. Mun. Mulher de Sto. Antônio do Jacinto,
Assoc. Mun. Feminina, APAE de Lagoa da Prata. Loja Maçônica
Capitular Fraternidade Universal, Assoc. Benef. Teixerense,
Assoc. Prevenção e Combate ao Câncer, Assoc. Benef. S. João



Batista, Guarda Mirim de Dom Cavati, Cons. Comun. Benef.
AMAR. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. A seguir, o Deputado Roberto Amaral emite
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes
entidades: Fundação Gregório F. Baremblltt, Cons. Part. S.
José do Calafate SSVP, Lar Idosos S. José, Caixa Esc, Ana
Chaves, Asilo S. José de Andrelândia - Conf. Vicentina N.
Sra. do Porto, União Assoc. e Cons. Comun. de Pará de Minas,
Cons. Pró-Desenvolv. Comun. Várzea do Marçal, APÁE de Lagoa
Formosa, Soc. Benef. Feminina, Loja Maçônica Sol Nascente flQ
144, Serviço de Recup. e Assist. Social, Sind. Trab. Rurais
de Japaraiba, Cons. Desenvolv. Comun. de Sousa, Fraternidade
Espirita Cristã Francisco de Assis, Assoc. Morad. B. Campo
de Santana. Mantiqueira e Adjacências, Creche Bom Pastor,
Assoc. dos Amigos do Hosp. Mário Penna (5). Assoc. Volunt.
do Munlc. Rio Pardo de Minas, Caixa Esc. Juscelino
Kubitscheck, Ind. Futebol Clube, Liga Manhumirense de
Esportes, Assoc. Comum. Morad. B. Vila Nova, Feliz Futebol
Clube, Assoc. Prevenção e Combate ao Câncer, Cons. Comun.
Des. Rural de S. Antônio dos Campos, Creche da Ilha, Assoc.
Carentes de Brasilia de Minas e Municípios, Fund. Arte Coral
Paulo VI, Caixa Esc. Sra. de Fátima, Caixa Esc. de Santana
da Prata, Assoc. Rural das Mães de Água Boa, Centro
Desenvolv. Comun. Lelivéldia, Inst. Reeducação Sta.
Teresinha, Assoc. Mulheres Rurais de Cataguases. Submetidos
a discussão e votação, são os pareceres aprovados. A seguir,
o Deputado José Renato emite pareceres pela aprovação dos
Processos das seguintes entidades: APAE de Iturama, Sind.
Trab. Rurais de Monte Carmelo, Cons. Des. Comun. Carmo da
Cachoeira, Ação Social Sul Mineira, Assoc. Comum. 8. Alto
Sta. Cruz, Coop. Pequenos Agric. de Piumhi, Grupo de Jovens
Van Mellis, Assoc. Comum. B. Bela Vista e Kennedy, Caixa
Escolar Padre Pedro Lambert, Lar Meninos Dom Crione, Cons.
Central de Itaúna da SSPV, Assoc. Comun. Curral de Dentro,
Bonsucesso Futebol Clube. Lar dos Meninos Dom Orione, Vila
do Carmo Esporte Clube, Soc. Civil Seminário Sagrado Coração
de Jesus, Assoc. Filantrópica Anfrisio Coelho, Hosp. Mun.
Dr. Arthur Rausch, APAE de Teófilo Otoni, Assoc. Clube de
Mães de Teáfilo Otoni, Assoc. Morad. S. Matinha, Cons.
Morad. B. N. Sra. Conceição, Gecol Esporte Clube, Assoc.
Morad. S. Danilo Passos II, Assoc. Homens do Amanhã, Creche
Recanto Comunit. Criança Feliz, Assoc. Comun. Mun. Medina,
Laprata Esporte Clube, Soc. Amigas da Cultura, Assoc.
Esportiva Candeense, Assoc. Des. Comum. Comunidade de S.
Rita, Soc. Amigas da Cultura, Assoc. Comun. B. Bela Vista,
Lar Meninos Dom Crione, Assoc. Morad. Dist. Cachoeira do
Vale, Soc. Civil Seminário Sagrado Coração de Jesus, Assoc.
Comun. B. Alto Sta. Cruz, Loja Maçônica 27 de Abril.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados José Militão,
2Q-Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise, 3g-Vice-Presidente, que
emitem pareceres pela aprovação dos processos, os quais,
submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são



aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão e da Mesa para as próximas reuniões ordinárias,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1994.
José Ferraz, Presidente - José Militão - Rêmolo Aloise -
Bené Guedes - Amilcar Padovani - José Renato - Roberto
Amaral - Célio de Oliveira - Baldonedo Napoleão - Marcos
Helênio.

ATA DA 64a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete horas do dia dezoito de dezembro de mil
novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Alvaro Antônio, José Renato, Roberto
Amaral e Francisco Ramalho, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alvaro
Antônio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
José Renato que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência esclarece que a reunião tem a
finalidade de apreciar a pauta e distribui, no 2g turno, ao
Deputado Francisco Ramalho o Projeto de Lei ng 1.033/92, de
autoria do Deputado Alvaro Antônio, que dispõe sobre a
preferência a ser dada, na aquisição de unidades
habitacionais populares, aos portadores de deficiência
fisica permanente, ao De putado Roberto Amaral o Projeto de
Lei nQ 1.134/92. do Governador do Estado, que cria a
autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IO-MG
-, altera estrutura orgânica de secretaria de Estado e dá
outras providências, e ao Deputado José Renato o Projeto de
Lei nQ 1.204/92, que revoga a Lei ng 5077, de 3/12/68, e dá
outras providências. Em seguida, o Presidente retira de
pauta o Projeto de Lei flQ 1.202/92, do Governador do Estado
que dispõe sobre a recomposição das tabelas de vencimentos
dos servidores do IPSEMG e dá outras providências. Encerrada
• Ia parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da reunião, com
• discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Francisco Ramalho,
que emite parecer concluindo pela aprovação, no 2g turno, do
Projeto de Lei ng 1.033/92. Submetido a discussão e votação,
é o parecer aprovado. O Deputado Roberto Amaral emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.134/92 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno
e com as Emendas ns 1 a 3. Colocado em discussão e votação,
é o parecer aprovado. O Deputado José Renato emite parecer
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.204/92 no
2g turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 1992.
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Álvaro Antônio, Presidente - José Laviola - Roberto Amaral
- Francisco Ramalho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.817/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Geraldo Rezende,
tem por finalidade declarar de utilidade pública o Movimento
de Participação Popular da Comunidade Negra Monte-Alegrense,
com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
A proposição foi encaminhada, para exame preliminar, á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora a
esta Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O referido Movimento é uma entidade civil sem fins
lucrativos que tem por finalidade precípua despertar nas
pessoas a consciência negra e os valores a ela inerentes.
Funciona há mais de cinco anos e tem-se destacado em toda a
região na luta por seus ide2'.
Dessa forma, conceder o titulo declaratório de utilidade
pública á referida entidade configura-se-nos da mais alta
relevância.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.817/93 no 1Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1994.
Wilson Pires, relator,

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.126/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, visa a declarar de utilidade pública a Creche e Centro
de Formação Pequeninos de Jesus, com sede no Município de
Frutal
Após a Comissão de Constituição e Justiça ter concluído
pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela
legalidade da proposição, cabe-nos deliberar conclusivamente
sobre a matéria no IQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida creche tem por finalidade amparar crianças e
adolescentes, acolhendo-os em regime de internato ou semi-
internato, proporcionando-lhes assistência espiritual,
pautada pela doutrina espírita de Allan Kardec, e
orientando-os para o trabalho, por meio do ensino
profissional izante.
Entendemos, então, ser a entidade merecedora da declaração

de sua utilidade pública.
Conclusão
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Isso posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nO
2.126/94, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 30 de setembro de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.150/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Raul Messias, visa a
declarar de utilidade pública a Associação da Comunidade do
Povoado de Bananal de Baixo, com sede no Município de
Tarumirim.
Nos termos regimentais, a Comissão de Constituição e
Justiça examinou preliminarmente a matéria, concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto. Vem, agora, a proposição a esta Comissão para o lQ
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A referida Associação foi fundada para representar os
interesses dos moradores da comunidade de Bananal de Baixo
junto ao poder público e ás entidades privadas.
A entidade mantém contato com instituições de saúde e
educação e cooperativas rurais, visando ao atendimento de
seus associados.
Julgamos, portanto, oportuna a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.150/94 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.158/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Olivia,
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros Unidos do Alto de Guaranésia - AMAG -,
com sede no Município de Guaranésia.
A matéria foi submetida ao exame preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou a Emenda nQ 1.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A finalidade precipua da entidade objeto da proposição em
tela é a defesa dos interesses coletivos da comunidade
local, a promoção do desenvolvimento e a integração dos
Bairros Unidos do Alto de Guaranésia.
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de sua

utilidade pública.
Conclusão



Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 2.158/94 com a Emenda n 1, da Comissão de Constituição €
Justiça.
Sala das Comissões, 30 de setembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.925/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto
de lei em tela objetiva declarar de utilidade pública a
Associação dos Produtores do Centro Comunitário do Conjunto
Habitacional Morro Alto, com sede no Município de
Vespas i ano.
Aprovada a proposição no 2Q turno, com a Emenda nQ 1, cabe-
nos, agora, deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2g
turno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido; parte deste

parecer.
Fundamentação

A entidade mencionada tem proporcionado á comunidade do
Conjunto Morro Alto opções de melhoria da renda familiar por
meio da capacitação dos moradores para a realização de
atividades alternativas. Além disso, a Associação mantém
serviços próprios ou conveniados de assistência médica,
dentária, recreativa e educacional.
Pelo desenvolvimento e pelas oportunidades que a entidade
proporciona aos moradores do Conjunto Morro Alto, ela faz
jus ao titulo de utilidade pública.
Após cumprida a diligência solicitada em 6/7/94 e analisada
a certidão do cartório onde está registrada a entidade,
certificamo-nos de sua correta denominação, pelo que
apresentamos a Emenda nQ 1 ao vencido, para a retirada da
sigla da Associação.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.925/94 no 2Q turno, com a Emenda ng 1 ao vencido no l
turno.

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

dos Produtores do Centro Comunitário do Conjunto
Habitacional Morro Alto - Vespasiano -, com sede no
Município de Vespasiano.
Sala das Comissões. 30 de setembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.925/94

Declara de utilidade pública a APR000N - Associação dos
Produtores do Centro Comunitário do Conjunto Habitacional
Morro Alto, com sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a APRDCON -
Associação dos Produtores do Centro Comunitário do Conjunto
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Habitacional Morro Alto, com sede no Município de
Vespas i ano.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou, em 30/9/94, as seguintes

comunicações;
Do Deputado José Militão, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Paulo de Andrade, em 16/9/94, no
Município de Barbacena. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Márcio Miranda (2), dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Vicente Pedro Souza, em 22/9/94, e da
Sra. Inah Corgozinho de Souza, em 28/9/94, no Município de
Divinôpolis. (- Ciente. Oficie-se.)
Da Deputada Maria Elvira, dando ciência à Casa do
falecimento da Sra. Velsa Silva, no Município de Papagaios.
(- Ciente. Oficie-se.)
Da Deputada Maria Olivia, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Laerte Pereira Silva, no Município de
Uberlândia. (- Ciente. Oficie-se.)



im

Belo Horizonte, quarta-feira, 5 de outubro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 30 DE SETEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Agostinho Patrus
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de " quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Às 91h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrus - Antônio Pinheiro.

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 terça-
feira, dia 4, 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.).



Belo Horizonte, quinta-feira, 6 de outubro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 4 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

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

- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Sebastião
Helvécio - Agostinho Patrus - Ermano Batista - Márcio
Miranda - Mauri Torres - Milton Salles - Ronaldo
Vasconcelios.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião e convoca
os Deputados para a ordinária de quarta-feira, dia 5, 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.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.297/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei em
exame propõe seja declarada de utilidade pública a Fundação
Cultural da Associação de Professores Públicos de Minas
Gerais - Fundação Cultural APPMG -, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Publicada em lg/4/93, veio a matéria á Comissão de
Constituição e Justiça, para exame preliminar, tendo sido
convertida em diligência ao autor para complementação da
documentação.
Cumprida a diligência, deve esta Comissão manifestar-se
quanto à juridicidade, á constitucionalidade e à legalidade
da proposição, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V.
"a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada entidade, de direito privado, de caráter
cultural e educacional, sem fins lucrativos, propõe-se
prestar assistência em termos culturais, educacionais,
éticos, sociais e jurídicos aos professores e servidores do
sistema de ensino do Estado de Minas Gerais.
Á documentação apresentada confirma que a referida Fundação
funciona regularmente há mais de dois anos e que sua
diretoria é composta por pessoas idôneas que não recebem
remuneração pelos cargos que ocupam. Estão, portanto,

Á
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cumpridos os requisitos da Lei ng 5.830, de 6/12/71, que
dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades.
Visando ao aperfeiçoamento técnico do projeto, apresentamos
emenda ao seu art. lQ.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.297/93 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

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

Cultural da Associação de Professores Públicos de Minas
Gerais - Fundação Cultural APPMG -, com sede no Município de
Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Célio de Oliveira - Ajalmar Silva - Jaime Martins.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.816193
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em

referência tem por finalidade declarar de utilidade pública
a Associação dos Congados Terno Branco, com sede no
Município de Monte Alegre de Minas.
A proposição foi encaminhada para exame preliminar á
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem, agora,
a esta Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida Associação é uma entidade sem fins
lucrativos que visa, primordialmente, à promoção e à difusão
da música e da dança folclóricas. Com funcionamento regular
há mais de dois anos, tem prestado inestimáveis serviços à
comunidade a fim de avivar e perpetuar velhas tradições
locais.
Conceder-lhe, pois, o titulo declaratõrio de utilidade
pública parece-nos iniciativa da mais alta relevância.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei nQ 1.816/93 no lQ turno, em sua
forma original.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.835193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Amaral, o Projeto de Lei n
1.835/93 objetiva dar a denominação de Escola Estadual
Plácido Alves de Oliveira à Escola Estadual Vargem de Casa.
do Município de São Francisco.
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Publicada em 11/12/93, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos da
juridicidade, da constitucionalidade e da legalidade, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103. V, "a", do Regimento
Interno.
Em reunião anterior, a matéria foi baixada em diligência á

Secretaria de Estado da Educação, solicitando-se ao referido
órgão informação quanto á existência de denominação oficial
para a escola supracitada.
Cumprida a diligência, passamos á análise do projeto,
fundamentada nos termos abaixo.

Fundamentação
A proposição tem por escopo atribuir o nome de Escola

Estadual Plácido Alves de Oliveira á Escola Estadual Vargem
de Casa, situada no Município de São Francisco.
Analisando os aspectos juridico-constitucionais relativos à
matéria, verificamos que o projeto atende às disposições
constitucionais e legais vigentes, especialmente ao que
dispõe a Lei ng 5378. de 3/12/69, alterada pela Lei ng
7.621, de 13/12/79, que veda a atribuição de nome de pessoa
viva aos estabelecimentos, instituições, prédios e obras do
Estado e estabelece que a escolha só poderá recair sobre
nomes de pessoas que se tenham destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados á coletividade-
0 projeto de lei em pauta não encontra, portanto, óbice de
natureza juridico-constitucional, especialmente no que se
refere á iniciativa legislativa e às atribuições desta Casa.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.835/93, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Ajalmar Silva - Jaime Martins - António Pinheiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.836/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o Projeto de Lei ng
1-836/93 objetiva dar a denominação de Escola Estadual Livio
Beneduzzi á Escola Estadual do Povoado de Cafundó, no
Município de Bueno Brandão.
Publicada em 11/12/93, 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
informação quanto á existência de denominação oficial para a
Escola supracitada.
Cumprida a diligência, passamos à análise do projeto,
fundamentados nos termos abaixo.

Fundamentação
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A proposição tem por escopo atribuir o nome de Escola
Estadual Livio Beneduazi à Escola Estadual do Povoado de
Cafundá, no Município de Sueno Brandão.
Analisando os aspectos juridico-constitucionais relativos à
matéria, verificamos que esta atende às disposições
constitucionais e legais, especialmente ao q ue dispõe a Lei
nQ 5378, de 3/12/69, alterada pela Lei ng 7.621, de
13/12/79. que veda a atribuição de nome de pessoa viva aos
estabelecimentos, instituições, prédios e obras do Estado e
estabelece que a escolha só poderá recair em nomes de
pessoas que se tenham destacado por notórias qualidades e
relevantes serviços prestados à coletividade.
O projeto de lei em pauta não encontra, portanto, óbice de
natureza jurídico-constitucional,' especialmente no que se
refere á iniciativa legislativa e ás atribuições desta Casa.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.836/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Ajalínar Silva - Jaime Martins - Antõnio Pinheiro.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.840193
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em

epigrafe objetiva 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.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e

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

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivos a promoção de

atividades culturais ligadas diretamente á comunidade negra,
como associações de congados, e a proteção e a orientação do
cidadão negro.
A outorga do titulo declaratório de utilidade pública virá,
por certo, facilitar a luta da entidade na consecução dos
seus ideais

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.840/93 com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.841/93

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

A proposição em questão, do Deputado Simão Pedro Toledo,
pretende seja declarada de utilidade pública a Corporação
Musical Santa Terezinha, com sede no Município de Cambui.
Publicada em 11/12/93, vem a matéria a esta Comissão, para

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

Fundamentação
A análise dos documentos anexados ao projeto em análise
mostra que a Corporação Musical Santa Terezinha, entidade
civil sem fins lucrativos, funciona de forma regular há mais
de dois anos e tem sua diretoria composta por pessoas
idôneas, que não são remuneradas pelo exercício de suas
funções. Foram, portanto, satisfeitos os requisitos
estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe
sobre a matéria.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela jurldlcidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.841/93, em sua forma original.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
António Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Ajalmar
Silva - Jaime Martins - Antônio Pinheiro - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.002/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei
em exame pretende declarar de utilidade pública a Comissão
de Desenvolvimento da Comunidade do Funil - CODEF -, com
sede no Município de Rio Preto.
Publicado em 28/4/94, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Pela documentação apresentada, verificamos que a CDDEF
funciona em conformidade com o que determina a Lei ng 5.830.
de 6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração
de utilidade pública de entidades, e que a proposição atende
ao disposto nos incisos 1 e II do SQ do art. 178 do
Regimento Interno. Entretanto, apresentamos a Emenda ng 1,
tendo em vista a necessidade de retificar a sigla da
entidade.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.002/94, com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

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

de Desenvolvimento da Comunidade do Funil - CODEF -, com
sede no Município de Rio Preto.".
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1994.
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Antônio Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Ajalmar
Silva - Jaime Martins - Antônio Pinheiro - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
PIQ 2.062/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Bené
Guedes, pretende declarar de utilidade pública a Corporação
Musical São José de Bicas, com sede no Município de Bicas.
Publicada em 9/6/94, vem a proposição a esta Comissão, para

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

Fundamentação
A referida entidade é pessoa jurídica, funciona há mais de

dois anos, e sua diretoria é constituída por pessoas idôneas
e não remuneradas pelos cargos que exercem. E o que se
depreende do estudo dos documentos constantes no processo.
Nada, assim, impede a tramitação da matéria.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.062/94.
Sala das Comissões. 28 de .ry-A 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator - Ivo
José - Homero Duarte - Ermano Batista.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
P4Q 2.081/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, da Deputada Maria Elvira, visa a
declarar de utilidade pública a Creche São João da Escócia,
com sede no Município de Alfenas.
Publicado em 23/6/94, foi o projeto distribuído a esta

Comissão para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei ng 5.830. de 6/12/71, dispõe sobre as condições para
que entidades sejam declaradas de utilidade pública. A
entidade objeto da proposição em tela preenche os requisitos
da citada lei, razão pela qual não encontramos óbice à
tramitação do processo.

Conclusão
Em face do aduzido. concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.081/94 na forma original.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
António Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Célio de

Oliveira - Ajalmar Silva - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.081/94
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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O projeto de lei em tela, da Deputada Maria Elvira,
pretende seja declarada de utilidade pública a Creche São
João da Escócia, com sede no Município de Âlfenas.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, vem a
matéria a esta Comissão para o 10 turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Creche São João da Escócia é uma entidade civil com
personalidade jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, e tem por objetivo assistir, durante o dia, às
crianças de tenra idade cujas mães comprovadamente precisam
dos seus serviços.
Pela ação que vem desenvolvendo na comunidade, a entidade

merece ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.081/94 no lQ turno, na forma origina] . '
Sala das Comissões. 4 de outubro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.085/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Anderson Adauto,
objetiva declarar de utilidade pública a Escola Profissional
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Sacramento.
Publicada em 24/6/94, vem a matéria a esta Comissão, para

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

Fundamentação
O exame da documentação juntada ao projeto em análise

mostra que a Escola Profissional São Vicente de Paulo é uma
entidade civil com finalidade filantrópica, funciona
regularmente há mais de dois anos e tem sua diretoria
composta de pessoas idôneas e que não são remuneradas pelo
trabalho que executam. Foram, portanto, satisfeitos os
requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830. de 6/12/71, que
dispõe sobre a matéria.
Inexiste, dessa forma, óbice à tramitação do projeto em

tela.
Conclusão

Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei
nQ 2.085/94.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antõnio Júlio. Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Jaime Martins - Ajalmar Silva - Antônio Pinheiro - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.086/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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A proposição em tela, do Deputado Romeu Queiroz, visa a
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro São Paulo - ACOBASP -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicada em 24/6/94, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
O exame dos documentos anexados ao projeto mostra que a
ACO8ASP é uma entidade civil sem fins lucrativos que
funciona regularmente há mais de dois anos e cuja diretoria
é composta de pessoas idóneas, que não recebem remuneração
pelo exercício de seus cargos. Foram, portanto, cumpridos os
requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que
regulamenta a matéria.
Não há, portanto, óbice á tramitação da matéria.

Conclusão
Pelas razões apontadas, concluímos pela juriditidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.086/94.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antõnio Júlio, relator - Célio de Oliveira - Ajalmar Silva
- Jaime Martins - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.086/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.086/94, do Deputado Romeu Queiroz,
visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro São Paulo - ACOSASP -' com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Submetida a proposição ao exame da Comissão de Constituição
e Justiça, concluiu o órgão por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Compete-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a

matéria, no lQ turno, nos termos regimentais.
Fundamentação

A ACOBASP tem por objetivo trabalhar pelo desenvolvimento e
pelo bem-estar na sua área de atuação, pretendendo que esse
trabalho seja realizado em parceria com o poder público e
entidades carentes.
Assim sendo, merece a entidade ser declarada de utilidade

públ ica.
Conclusão

A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.086/94.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1994.
Wilson Pires, relator,

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.102194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Kemil Kumalra, o projeto de lei em
epígrafe declara de utilidade pública a Associação de
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Promoção ao Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina -
APLAMT -, com sede no Município de Turmalina.
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 deliberação
conclusiva no lQ turno, nos ternos do art. 104, 1. "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a APLAMT tem por finalidade
congregar esforços e iniciativas comunitárias objetivando
desenvolver programas que visem ao atendimento das
necessidades básicas da comunidade turmalinense, em
particular da comunidade infantil e juvenil, nos âmbitos da
educação, da saúde, do saneamento, da habitação e da
socialização-
Pelo elenco dos seus objetivos estatutários fica relevada,
ainda, a atuação da entidade na esfera rural, em que busca
cooperar em programas de desenvolvimento da agricultura,
visando ao aumento da produção e da produtividade da
região. tnquestionável, portanto, o mérito da proposição em
tela.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 2.102/94 conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.116/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de
lei em tela objetiva declarar de utilidade pública a
Associação dos Proprietários e Moradores da Vila Maria
Regina - ASPROMOVIMAR -, com sede no Município de Juatuba.
Publicada em 7/7/94, 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
Tendo em vista a análise da documentação anexada ao
processo, constatamos que a referida Associação atende a
todos os requisitos estabelecidos pela Lei ng 5.830, de
6/12/71, que disciplina a declaração de utilidade pública de
entidades.
Não há, portanto, óbice à tramitação da matéria nesta Casa

Legislativa.
Entretanto, para acrescentar ao nome da entidade a
respectiva sigla, apresentamos a Emenda ng 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
2.116/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
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'Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Proprietários e Moradores da Vila Maria Regina -
ASPROMOVIMAR -, com sede no Município de Juatuba.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Antônio Pinheiro - Ermano Batista.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.116194
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei acima enumerado visa a declarar de utilidade pública a
Associação dos Proprietários e Moradores da Vila Maria
Regina - ASPROMOVIMAR -' com sede no Município de Juatuba.
Publicado, o projeto foi submetido à apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
alteração proposta pela Emenda flQ 1, por ela apresentada.
Agora o projeto vem a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 1, "a" do
Regimento Interno.

Fundamentação
Instituição civil sem fins lucrativos, a ASPROMOVIMAR tem

como uma de suas finalidades promover atividades culturais,
recreativas e esportivas, além de prestar assistência social
à comunidade carente.
Pelo elenco dos seus objetivos estatutários, fica patente a

atuação da entidade no âmbito da ação social.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.116/94 com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.119/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em destaque, do Deputado Romeu Queiroz,
tem por escopo declarar de utilidade pública a Fundação
Social e Educacional da Criança e do Adolescente de
Coromandel - FUCAC -, com sede no Município de Coromandel
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à sua normal tramitação.
vem a matéria a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva,

Fundamentação
A FIJCAC é uma entidade de caráter beneficente, sem fins
lucrativos, empenhada em assistir as crianças e os
adolescentes. Entre as diversas atribuições educativas da
FUCAC, destaca-se o ensino de atividades profissionalizantes
com vistas a garantir um futuro digno e produtivo a seus
assistidos.
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A entidade merece, pois, ter reconhecida sua utilidade
pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 2.119/94 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de outubro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.144/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei ora
analisado pretende declarar de utilidade pública a Obra
Social Dom Bosco - OSDB -, com sede no Município de
Contagem.
Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para
exame preliminar, nos ternos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A 05DB é uma sociedade civil com personalidade jurídica que
tem por finalidade a formação integral de crianças e
adolescentes carentes.
Pela documentação apresentada, verificamos que a entidade
funciona em conformidade com o que determina a Lei nQ 5.830,
de 6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração
de utilidade pública de entidades, e que a proposição
obedece ao disposto nos Incisos 1 e II do i SQ do art. 178
do Regimento Interno.
Entretanto, para melhor identificar a entidade que se
deseja declarar de utilidade pública, apresentamos uma
emenda ao art. lg do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.144/94 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Obra
Social Dom Bosco - OSDB -, com sede no Município de
Contagem".
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

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

NQ 2.144194
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Obra
Social Dom Bosco - 05DB -, com sede no Município de
Contagem.
Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade com a alteração proposta
pela Emenda flQ 1, por ela apresentada.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no lg turno, conforme prescreve o Regimento
Interno.

Fundamentação
A OSDB é uma sociedade sem fins lucrativos que tem por
finalidade promover o desenvolvimento integral de crianças e
adolescentes carentes, procurando criar situações que os
conscientizem de seus direitos como pessoa, abrindo-lhes
novas perspectivas de vida.
Pelas atividades desenvolvidas, a entidade merece ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.144/94 no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 4 de outubro de 1994-
Jorge Eduardo, relator.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 7 de outubro de 1994

ATA

ATA DA 583é REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê  (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 2.210 e
2.211/94 - Requerimentos ngs 5.447 e 5.448/94 -
Requerimentos do Deputado Roberto Carvalho e da Comissão
Parlamentar de Inquérito para Investigar a Existência de
Escravidão por Dividas de Trabalho no Desmatamento e
Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de Minas -
Comunicações: Comunicações dos Deputados José Militão,
Márcio Miranda e Agostinho Patrus - 2a PARTE (ORDEM DO DIA):4	Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Roberto Carvalho;
deferimento - Designação de comissões: Comissão de
Representação para Visitar as Instalações do Complexo
Industrial de Poços de Caldas, da Urânio do Brasil -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Ambrósio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Bernardo Rubinger - Ermano Batista - Geraldo da Costa
Pereira - Glycon Terra Pinto - Jaime Martins - Jorge Eduardo
- José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Mauri
Torres - Milton Salles - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima
- Ronaldo Vasconcel los - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Deputado Sebastião Helvécio para proceder à
leitura das atas das reuniões anteriores.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4Q-Secretário. nas funções
de 2g-Secretárlo, procede à leitura das atas das seis
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 à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2,210194
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Declara de utilidade pública a Comunidade de Empenho em
Recuperação de Vidas - CERV -, com sede no Município de
Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade
de Empenho em Recuperação de Vidas - CERV - com sede no
Município de Uberaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de setembro de 1994.
João Batista
Justificação: A Comunidade de Empenho em Recuperação de

Vidas - CERV -, com foro no Município de Uberaba e sede
provisória na Rua 23, no 32, Recreio dos Bandeirantes, foi
fundada em 2/12/92. E uma sociedade civil, ecumênica e
filantrópica, de duração indeterminada, criada com a
finalidade de dinamizar um centro de orientação espiritual e
de vivência que visa ao acompanhamento de pessoas que se
propõem a abandonar a dependência química de qualquer
espécie por meio de leitura, trabalho, reflexão e outras
atividades.
- 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 2.211/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Bocaiuvenses

- ASBOC -, com sede no Município de Selo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Bocaiuvenses - ASBOC -, 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, 5 de setembro de 1994.
Ajalmar Silva
Justificação: A Associação dos Bocaiuvenses - ASBOC - é uma

entidade civil sem fins lucrativos que tem por fim principal
contribuir para a promoção cultural e social dos
bocaiuvenses não residentes em Bocaiúva, além de colaborar
nos pleitos em beneficio desse município.
Fundada no dia 29/6/87 e em pleno funcionamento desde
aquela data, a ASBOC tem desenvolvido intensa atividade em
prol dos bocaiuvenses não residentes em Bocaiúva, ao tempo
que tem colaborado, de forma efetiva, para levar os
necessários benefícios para aquele município.
Pelo trabalho que vem desenvolvendo, de eminente cunho

social e cultural, a ASBOC faz jus ao titulo declaratório de
sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

NQ 5.447/94, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Fundação Centro Tecnológico
de Minas Gerais - CETEC - com vistas à elaboração de laudo
pericial do lixo atômico a ser transferido de São Paulo para
a região de Poços de Caldas, no Sul de Minas. (- A Comissão
de Meio Ambiente.)
NQ 5.448/94. do Deputado José Bonifácio. solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do IPSEMG com vistas a que
envie a esta Casa a relação, por número de inscrição, dos
funcionários públicos inscritos naquele órgão para obtenção
de empréstimos hipotecários. (- A Mesa da Assembléia.)
Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja constituída
comissão de representação para visitar as instalações do
Complexo Industrial de Poços de Caldas. da Urânio do Brasil,
e que se convidem os Prefeitos e os Presidentes das Câmaras
Municipais de Poços de Caldas e de Caldas para acompanhar
tal comissão. (- A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o item XIV do art. 244 do Regimento
Interno.
Da Comissão Parlamentar de Inquérito para Investigar a
Existência de Escravidão por Dividas de Trabalho no
Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de
Minas, solicitando seja pr.r3iao por 60 dias seu prazo de
funcionamento.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

José Militão. Márcio Miranda e Agostinho Patrus.
2g PARTE (ORDEM DO DIA)

lê Fase
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a ia fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
incrições 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 José
Militão - falecimento do Sr. Raimundo Ferreira Fernandes, em
Arantina; Márcio Miranda - falecimento do engenheiro José
Pereira Alves, nesta Capital; e Agostinho Patrus -
falecimento do empresário Cristiano Ferreira Varela, em
Muriaé (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto
Carvalho, em que solicita seja constituída Comissão de
Representação para visitar as instalações do complexo
Industrial de Poços de Caldas, da Urânio do Brasil. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XIV do art. 244 do Regimento Interno.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão de
Representação para Visitar as Instalações do Complexo
Industrial de Poços de Caldas. da Urânio do Brasil. Pelo
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BRD: Deputados Ronaldo Vasconcei los, Mauro Lobo. Dilzon Meio
e Mílton Salies; pelo PT: Deputado Gilmar Machado. Designo.
À Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de piano, a
inexistência de 'quorum" para continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária
de amanhã, dia 6, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:
Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr.

Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.
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Belo Horizonte, sábado. 8 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA 584? REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum';
inexistência de número regimental para continuação dos
trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Roberto

Carvalho - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Ambrõsio
Pinto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Errnano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Jorge Eduardo - José Braga -
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Milton Salles - Péricles Ferreira - Reinaldo
Lima - Ronaldo Vasconcellos - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretárlo, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Questões de Ordem
O Deputado Wanderley Ávila - Gostaria de solicitar o
encerramento da reunião, pois verifico, de plano, que não há
o número mínimo de Deputados presentes.
O Deputado Pendes Ferreira - Sr. Presidente, sabemos
que, na Casa, encontram-se presentes vários companheiros.
Então, solicitaria a V. Exa. que procedesse à chamada para
recomposição de "quorum'.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do Deputado
Péricles Ferreira. Esta Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Srs. Deputados para a
recomposição de "quorum'.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados. Não

há" quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de debates de amanhã,
dia 7. às 9 horas. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dezesseis de agosto de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na sala 4 do 2g andar do
Edifício Tiradentes os Deputados Rêmolo Aloise, Amilcar
Padovani, José Militão, Sené Guedes e Elmo Braz, membros da
Mesa da Assembléia; João Marques, José Renato, Baldonedo
Napoleão e Célio de Oliveira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a
existência de número regimental o Presidente, Deputado
Rêmolo Aloise, declara abertos os trabalhos do dia, sendo
lida e aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente
informa que, nos termos do art. 7g da Resolução ng 5.129, de
28/12/92, a reunião tem por finalidade apreciar os processos
sobre aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais.
Logo após, passa a palavra aos relatores pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Deputado João
Marques emite parecer pela aprovação dos' processos
referentes ás seguintes entidades: Abrigo Tiradentes,
Associação Deficientes de Monte Carmelo, Associação
Comunitária Rosário para Desenvolvimento e Assistência, Lar
dos Meninos Dom Orlone, Associação Rural e Comunitária
Coronel Xavier Chaves. Associação dos Moradores do Bairro
Jatobá, Associação Comunitária de Estiva, Associação
Comunitária Praia e Quintas Coloniais, Associação de
Moradores Brumado, Associação Comunitária Bairro Bela Vista,
APAE de Belo Horizonte, Associação Comunitária Bairros do
Município Estrela do Indaiá, Associação Comunitária Santa
Terezinha de Alto Rio Doce, Obras Paróquia Nossa Senhora das
Graças, Associação Comunitária Pedras de Maria da Cruz,
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Ribeirão de Areia,
Fundação João TheodÕsio Araújo, Fraternidade Espirita Paz e
Renovação, Hospital Nossa Senhora da Saúde. CESPROCTO-Centro
Social Profissional e Cultural de Teófilo Otôni, Associação
Comunitária Bela Vista, Centro de Aprendizagem Pró-Menor de
Passos, Comitê de Saúde Grito do Povo, Asilo Nossa Senhora
Piedade e Associação Habitacional de Governador Valadares.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. A seguir, o Deputado José Renato emite parecer
pela aprovação dos processos referentes ás seguintes
entidades: Centro Espirita Humildade, Amor e Luz, APAE de
Patos de Minas, Associação de Moradores do Bairro Santo
Antônio, Associação de Desenvolvimento Rural e Assistência
Social Vargem Grande, Conselho Particular Senhor Bom Jesus
da Sociedade São Vicente de Paulo de Belo Horizonte,
Confraria das Mães Cristãs, Associação Comunitária Amigos de
rbiracl , Associação Moradores Conjunto Habitacional Santo
Antônio de Inimutaba, Associação Comunitária Conselheiro
Penense, Associação Hospitalar Belizário Miranda, Associação
de Moradores de Linópolis, Associação em Defesa Pequenos em
Mutirão, Sociedade Missionária Recuperação Humana de
Governador Valadares, Conselho Comunitário Ação Social de
Itutinga, Associação Comunitária Moradores do Bairro Américo
Silva, Conselho Particular São José do Calafate - Lar
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Meninos São Vicente de Paulo, Associação de Pais e Amigos
Deficientes Auditivos de MG-APADA-, Associação Comunitária
de Brejinho. Conselho Desenvolvimento Comunitário Santos
Reis, Associação Carentes de Brasília de Minas, Associação
de Moradores Bairro São Geraldo, Associação Comunitária
Moradores Bairro Parque Jardim Brejo-Almas. Associação da
Sopa do Pobre e de Proteção à Velhice e á Infància
Desvalida, Associação Comunitária São Sebastião, Associação
Garçons e Profissionais Similares Minas Gerais, Clube Praça
de Esportes do Pará, Educandário Dom Silvério, Instituto
Desenvolvimento Agroindustrial de Cataguases, Associação
Assistência aos Carentes de Pirapora e Associação
Comunitária Clube Mães Vila Solidariedade. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida,
esses processos são apreciados pela Mesa, sendo relatores da
matéria os Deputados José Militão, 2g Vice-Presidente, e
Rêmolo Aloise, 3g Vice-Presidente, que emitem pareceres pela
aprovação dos processos. Submetidos a discussão e votação
são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros destas Comissões para a
próxima reunião ordinária, determina Que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
José Ferraz, Presidente - Elrairo Nascimento - José Militão
- Rêmolo Aloise- Elmo Braz - João Marques - José Renato -
Baldonedo Napoleão - Marcos Helênio.

ATA DA 51 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As dez horas do dia trinta de agosto de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na sala 4 do 2g andar do
Edifício Tiradentes os Deputados Rêmolo Alolse, José Ferraz.
Elmiro Nascimento, Elmo Braz e José Militão, membros da Mesa
da Assembléia: José Renato, João Marques, Marcos Helênio e
Baldonedo Napoleão, 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, nos
termos do art. 70 da Resolução ng 5.129, de 28/12/92, a
reunião tem por finalidade apreciar os processos sobre
aplicações de recursos oriundos de subvenções sociais. Logo
após, passa a palavra aos relatores, pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. O Deputado João
Marques emite parecer pela aprovação dos processos
referentes ás seguintes entidades: Banda Municipal - José
Vaz da Silveira, Centro de Libertação Mulher Trabalhadora,
APAE de Prados, Inspetoria Madre Mazzarello, Lar dos
Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo, Associação
Santa Luzia de Governador Valadares, Associação Comunitária
Bairro Fraternidade. Instituto de Educação Fraternidade
Cristã, Conselho Desenvolvimento Comunitário São Geraldo da
Piedade, Associação Municipal Conferência São Vicente de
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Paulo Gonzaga, Instituto Nosso Lar, Associação Comunitária
Nossa Senhora de Fátima, Associação Comunitária Nossa
Senhora de Fátima, Associação Comunitária Moradores Bairro
Ponte Nova. Associação Comunitária dos Moradores Bairro
Passaginha. Beneficência Padre Pedro Arbues, Casa Movimento
Popular Região Industrial da Grande Belo Horizonte, Creche
Comunitária Maria Bessa, Associação Comunitária Nossa
Senhora Fátima, Associação Comunitária de Canabrava, Casa
Movimento Popular Região Industrial Grande Belo Horizonte,
Associação Comunitária Beneficente dos Moradores do Bairro
Porto Alegre, Conselho Comunitário Rancho Novo, Creche
Nosso Lar, Irmandade Nossa Senhora do Rosário, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Santo Antônio de Pinheiros Altos
e Caixa Escolar Luiz de Paula. Submetidos a discussão e
votação, são os pareceres aprovados. A seguir, o Deputado
José Renato emite parecer pela aprovação dos processos
referentes às seguintes entidades: Associação Feminina do
Sol Nascente, GRUMAF-Grupo Mães Familia Unida do Bairro l
de Maio e Adjacências, Albergue São Francisco de Assis,
Obras Sociais São Jorge, Associação Comunitária Salutar-
Santa Luzia Trabalho Amizade e Recreação, Ação Social
Paroquial-Paróquia Nossa Senhora Conceição, Associação dos
Idosos da Cidade Alta Carapina, Creche Sagrada Face,
Associação Moradores e Amigos de Mesquita, APAE de João
Pinheiro, Associação Comunitária Moradores de Goiabeira.
Ação Social Técnica, Santa Casa de Misericórdia São Vicente
de Paulo, Casa do Movimento Popular Região Industrial da
Grande Belo Horizonte e Lassance Futebol Clube. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida,
esses processos são apreciados pela Mesa, sendo relatores da
matéria os Deputados José Militão, 2Q Vice-Presidente, e
Rêmolo Aloise, 3g Vice-Presidente, Que emitem pareceres pela
aprovação dos processos. Submetidos a discussão e votação,
são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros destas Comissões para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1994.
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento - José Militão
- Rêmolo Aloise - Elmo Braz - José Renato - João Marques -
Marcos Helênio - Baldonedo Napoleão.
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Belo Horizonte. terça-feira, 11 de outubro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 7 DE OUTUBRO DE 1994

Presidência do Deputado Márcio Miranda
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum'.

COMPARECIMENTO
- Às 9h15min. comparecem os Deputados
José Ferraz - Agostinho Patrus - Gilmar Machado - José

Braga - Márcio Miranda - Maria Olivia - Péricles Ferreira -
Wanderley Ávila.

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 segunda-feira, dia 10. ás 20 horas.
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1	Belo Horizonte, quarta-feira, 12 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 10 DE OUTUBRO DE 1994

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

COMPARECIMENTO
- Às 201h15min, comparecem os Deputados
Elmiro Nascimento - Ambrõsio Pinto - Clêuber Carneiro -

Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahlm Jacob - rvo José -
Maria Olivia.

Falta de Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro 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 as extraordinárias de
amanhã, terça-feira, dia 11, às 9 e às 20 horas, e de
quarta-feira, dia 12, ás 9, às 14 e ás 20 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 ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.240
As quinze horas do dia dezoito de maio de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Márcio Miranda, Jorge Hannas 2 Jcrc'e Eduardo,
membros da Comissão supracitada Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Márcio Miranda. declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar o
parecer do relator, Deputado Roberto Luiz Soares, sobre a
matéria. A seguir, o Presidente solicita ao Deputado Jorge
Eduardo que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Na ausência do Deputado Roberto Luiz Soares, a matéria é
redistribuida ao Deputado Jorge Hannas, que emite parecer
pela manutenção do Veto Total á Proposição de Lei nQ 12.240.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência suspende a reunião
por 15 minutos para a lavratura desta ata. Reabertos os
trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de maio de 1994.
Márcio Miranda, Presidente -. Jorge Hannas - Jorge Eduardo.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.292
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
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Sala das Comissões os Deputados Márcio Miranda, Francisco
Ramalho (substituindo o Deputado Wanderley Avila, por
indicação da Liderança do PSDB) e Maria Olivia, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, a
Presidente 'ac1 hoc", Deputada Maria Olivia, declara abertos
os trabalhos, informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e
apreciar a matéria e suspende a reunião por 15 minutos.
Reabertos os trabalhos, a Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
e convida o Deputado Francisco Ramalho para atuar como
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Maria
Olivia e Wanderley Ávila, respectivamente. A Deputada Maria
Olivia agradece a escolha de seu nome e designa como relator
da matéria em pauta o Deputado Márcio Miranda, que emite
parecer pela manutenção do veto total à Proposição de Lei ng
12.292. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. A Presidência suspende a reunião por 15 minutos
para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a ata é
lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Márcio Miranda - Francisco

Ramal ho.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.306
As quinze horas do dia dezesseis de agosto de mil novecentos
e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Márcio Miranda, Jaime Martins e José Renato
(substituindo este ao Deputado Cóssimo Freitas, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão
supracitada. Registra-se a presença da Deputada Maria José
Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Márcio Miranda, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e O
Vice-Presidente, designar o relator e apreciar o parecer. 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 Márcio Miranda e Cõssimo
Freitas. Neste momento, o Deputado Baldonedo Napoleão passa
a participar da reunião, em substituição ao Deputado Dilzon
Melo, por indicação da Liderança do BRD. O Deputado Márcio
Miranda agradece a escolha de seu nome, designa como relator
da matéria em pauta o Deputado Sebastião Costa e suspende a
reunião. As 17h21min da mesma data, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Márcio Miranda. Cóssimo Freitas,
Baldonedo Napoleão e Jorge Hannas (substituindo os dois
últimos, respectivamente, aos Deputados Dilzon Melo e
Sebastião Costa, por indicação da Liderança do BRD).
Registra-se a presença da Deputada Maria José Haueisen.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio
Miranda, declara reabertos os trabalhos e, na ausência do
Deputado Sebastião Costa, redistribui a matéria ao Deputado
Baldonedo Napoleão, a quem passa a palavra. D Deputado
Saldonedo Napoleão emite parecer pela rejeição do veto ao

1 Q do art. 21 e aos incisos IV, V e X do parágrafo único do
art. 42 da Proposição de Lei no 12.306. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência
suspende a reunião por 15 minutos para a lavratura da ata.
Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - Baldonedo Napoleão - Cássimo

Freitas - Jorge Hannas. -
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 36/94
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Bernardo Rubinger, Wilson
Pires (substituindo este ao Deputado João Marques, por
indicação da Liderança do PP). Jorge Eduardo, Antônio
Pinheiro e Célio de Oliveira (substituindo os Deputados
Geraldo Rezende, Arnaldo Canarinho e Sebastião Costa,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD). membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc" , Deputado Bernardo Rubinger, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator
e apreciar a matéria. Registra-se a presença dos Deputados
Marcos Helênio, Ajalmar Silva e Jaime Martins. A seguir, o
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Célio de
Oliveira para atuar como escrutinador. Recolhidas as
cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Bernardo Rubinger
e Ambrósio Pinto. O Deputado Bernardo Rubinger, agradece a
escolha de seu nome e designa como relator da matéria em
pauta o Deputado Célio de Oliveira, que emite parecer pela
manutenção do Veto Parcial á Proposição de Lei Complementar
nQ 36/94. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. A Presidência suspende a reunião por 10 minutos
para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é
lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Bernardo Rubinger, Presidente - Wilson Pires - Jorge

Eduardo - Antônio Pinheiro - Célio de Oliveira.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.301
As vinte horas e vinte minutos do dia vinte e três de agosto
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
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Comissões os Deputados Maria Olivia, Jorge Hannas
(substituindo este ao Deputado Péricles Ferreira, por
indicação do BRD) e Wilson Pires (substituindo o Deputado
Glycon Terra Pinto, por indicação da Liderança do PP),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
a Presidente "ad hoc", Deputada Maria Olivia, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator
e apreciar a matéria. A seguir, a Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
e convida o Deputado Jorge Hannas para atuar como
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Maria Olivia e José Renato. A Presidente eleita.
Deputada Maria Olívia, agradece a escolha de seu nome e
designa como relator da matéria em pauta o Deputado Jorge
Hannas. Este emite parecer pela rejeição do veto parcial
quanto ao lg do art. 13 e pela manutenção do veto quanto
aos lg e 2g do art. 31 da Proposição de Lei ng 12.301.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
Presidência suspende a reunião por 10 minutos para a
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos - -)rr:,lmentares e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Jorge Hannas - Wilson Pires.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 2.214/94
Dispõe sobre autorização para aquisição de imóvel destinado

a instalação de serviços da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova
Art. lg - Fica a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais autorizada a adquirir o terreno constituido do lote
ng 13 do quarteirão 18-B da 12a seção urbana de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de outubro de
1994.
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - RêmolO
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes.
Justificação: A proposição objetiva autorizar a Assembléia
Legislativa a adquirir imóvel. Em virtude da localização
privilegiada do imóvel pretendido, nas proximidades do
prédio-sede da Assembléia, a aquisição postulada
possibilitará a ampliação das dependências do Poder
Legislativo, que, na atualidade, se revelam insuficientes
para o bom desempenho de suas atividades.
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1	Belo Horizonte, sexta-feira, 14 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA 585a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência dos Deputados José Ferraz

e José Militão
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -

Correspondência: Mensagens ns 521 a 525/94 (Projetos de Lei
ns 2.212 e 2.213/94 e vetos às Proposições de Lei flQ5
12.417, 12.414 e 12.416, respectivamente) - Oficios -
Suspensão e reabertura da reunião - Apresentação de
Proposições: Projeto de Resolução nQ 2.214/94 -
Requerimentos dos Deputados Clêuber Carneiro, Baldonedo
Napoleão, José Militão, Romeu Queiroz, Bernardo Rubinger e
Wellington de Castro - Comunicação: Comunicação da Deputada
Maria Dlivia - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura de
comunicação apresentada - Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Clêuber Carneiro, Baldonedo Napoleão e José
Militão; encaminhamento à Gerência-Geral de Apoio às
Comissões - Requerimentos dos Deputados Romeu Queiroz e
Bernardo Rubinger; aprovação - Requerimento da Comissão
Parlamentar de Inquérito para Investigar a Existência de
Escravidão por Dívidas de Trabalho no Desmatamento e
Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de Minas;
aprovação - Requerimento do Deputado Wellington de Castro;
aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de proposições:
Requerimento do Deputado José Militão (alteração na pauta);
aprovação - Renovação da votação, em turno único, do Veto à
Proposição de Lei nQ 12.342; questão de ordem; chamada para
verificação do número regimental; existência de "quorum"
para votação; chamada para votação secreta; manutenção -
Votação, em turno único, dos vetos às Proposições de Lei ns
12.343. 12.348 e 12.352; manutenção - Votação, em turno
único, do veto à Proposição de Lei nQ 12.306; questão de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência
de número regimental - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 141h03min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto Antônio Carlos Pereira - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cõssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Emano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - tvo José - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio -
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José Braga - José Laviola - José Leandro - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Sailes - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado 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.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Jose Bonifácio, lo-Secretário 'ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 521/94'

Belo Horizonte, 5 de out':'D dc 1994.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser

submetido ao exame e à deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza o Poder
Executivo a reverter imóvel ao patrimônio do Município de
São Roque de Minas-
0 imóvel de que trata o projeto, constituído de uma casa de
nove cômodos e o respectivo terreno, com 875,00m2 de área,
foi doado ao Estado pelo Município de Guia Lopes. hoje São
Roque de Minas, com a finalidade de abrigar a sede da
Comarca.
Tal objetivo, entretanto, não se consumou, eis que outro
local foi escolhido, com anuência do Tribunal de Justiça,
estando as obras de construção do fórum em andamento, com
conclusão prevista para o próximo ano.
Tais fatos levam-me a acolher a solicitação do municipio,
que deseja reaver o imóvel, a fim de aproveitá-lo nos seus
serviços. A aprovação do projeto pelos Srs. Deputados
viabilizará o justo pleito daquela comunidade.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de
lei a tramitação de que trata o artigo 69 do Constituição do
Estado, sirvo-me da oportunidade para renovar-lhe as
expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 2.212194
Autoriza o Poder Executivo a reverter Imóvel ao patrimônio

do Município de São Roque de Minas.
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao
patrimônio do Município de São Roque de Minas o imóvel
situado na sua sede, à Rua Dez de Novembro, esquina com a
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Rua Primeiro de Janeiro, constituido de urna casa com 9
(nove) cômodos, coberta de telhas, e o respectivo lote, com
875,00m2 de área, confrontando, pela esquerda e pelos
fundos, com terrenos da Igreja Matriz e, pela direita, com a
Rua Primeiro de Janeiro, havido por doação, conforme
escritura pública transcrita no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Piumhi, sob o ng 20.471 do Livro 3-N,
fls. 297.
Parágrafo único - A reversão de que trata este artigo far-

se-á sem ônus para o Estado.
Art. 2o - 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
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c os arts. 103 e 220 do Regimento Interno.
• - Publicado de acordo com o texto original.

'MENSAGEM NO 522/94
Belo Horizonte, 5 de outubro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
projeto de lei incluso, que dá nova redação ao artigo 2g da
Lei nQ 11-050, de 19 r jLeiro de 1993, que cria a
autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais -
Ia-MO, altera a estrutura orgânica de Secretarias de Estado
e dá outras providências.
A modificação ora proposta objetiva redefinir as
finalidades da Imprensa Oficial, a fim de ajustá-las à
realidade da administração do Estado, ao mesmo tempo que lhe
dá a mobilidade necessária ao desempenho de suas importantes
atribuições.
Por se tratar de matéria urgente, solicito que a apreciação

do projeto se faça com observância do disposto no artigo 69
da Constituição do Estado.
Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a

manifestação do meu apreço e especial consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 2.213194
Oá nova redação ao artigo 2g da Lei ng 11.050, de 19 de
janeiro de 1993.
Art. lg - O artigo 2g da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de
1993, que cria a autarquia Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais - IO-MG, altera a estrutura orgânica de
Secretarias de Estado e dá outras providências, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2g - A autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas

Gerais - IO-MG, vinculada à Secretaria de Estado da Casa
Civil do Governo de Minas Gerais, tem por finalidade
publicar o órgão oficial dos Poderes do Estado, competindo-
lhe ainda:

- planejar, programar e produzir formulários e impressos
para uso exclusivo da administração pública estadual;



40

II - planejar, coordenar e produzir edições de documentos
técnicos oficiais necessários ao desenvolvimento das
atividades dos órgãos e das entidades do Estado;
III - participar das atividades de difusão cultural do

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

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.!!
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195,
c/c os arts. 103 e 223, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM NQ 523194
Belo Horizonte, 5 de outubro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial á Proposição de Lei ng 12.417,
que obriga o Estado a oferecer, gratuitamente, o exame do
cariátipo e a triagem metabólica para diagnóstico da
fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito - exame do
pezinho".
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 no 12.417, que obriga o
Estado a oferecer, gratuitamente, o exame do cariótipo e a
triagem metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria e do
hipotlreoidismo congênito - "exame do pezinho", sou
conduzido, por razões de interesse público, a opor-lhe veto
parcial, incidente sobre o inciso 1 e sobre o parágrafo
único e seus incisos 1 e II, do art. lg e sobre o art. 3g.
Os dispositivos da lei projetada que deixo de acolher
obrigam o Estado a oferecer, gratuitamente, o exame do
cariótipo ao portador da síndrome de Down, aos pais e irmãos
do acometido por aquela patologia causada por translocação
cromossõmica (inciso 1 e parágrafo único e seus incisos 1 e
II, do art. lg), bem como a oferecê-lo, ainda, em, pelo
menos. 1 (um) município de cada macrorregião do Estado (art.
3v).
E que, segundo a ciência médica, nenhum sinal físico
isolado permite o diagnóstico daquela síndrome, sendo certo
que a maior parte de seus estigmas podem ser encontrados em
pessoas normais.
Por outro lado, o exame do cariótipo, utilizado para o
diagnóstico da síndrome de Down, ante a capacidade de os
cromossomos, condutores da unidade funcional da
hereditariedade, reproduzirem sua estrutura física e química
por meio de sucessivas divisões celulares, só é realizado
por geneticista altamente especializado.
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Ora, como é sabido, no nosso Estado existe apenas um
laboratório privado - talvez o único no País, com
equipamento adequado á realização do citado exame,
elaborando-o, demais, por altíssimo custo, o que, por si só,
inviabiliza o cumprimento da proposta, por inexistência de
recursos para esse fim.
Em razão do exposto, deixo de sancionar o inciso 1 e o

parágrafo único e seus incisos 1 e II do art. lg e o art. 3g
da proposição de lei em realce, devolvendo-a ao esclarecido
reexame da augusta Assembléia Legislativa.
Palácio da Liberdade, em Selo Horizonte, aos 4 de outubro

de 1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.
- A Comissão Especial
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM NQ 524/94
Selo Horizonte, 6 de outubro 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
VII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial á Proposição de Lei ng 12.414,
que altera os planos de carreira dos servidores do Poder
Judiciário 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 do meu
elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao considerar a Proposição de Lei ng 12.414, que altera os
planos de carreira dos servidores do P-d;r Judiciário e dá
outras providências, vejo-me no dever de opor-lhe veto
parcial, por motivos de ordem constitucional e de interesse
público.
A proposição de lei em desta que resulta do projeto de lei

de iniciativa do Presidente do Tribunal de Justiça, ouvida a
Corte Superior, depois de examinado pela Comissão Permanente
incumbida dos estudos no âmbito do Poder Judiciário. O
aludido projeto de lei teve como objetivo adequar o texto da
Lei nQ 10.953, de 7 de janeiro de 1992, que instituiu os
Planos de Carreira do Pessoal do Poder Judiciário do Estado,
ás decisões do egrégio Supremo Tribunal Federal nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade ngs 231-7 e 245-7, além de
dispor sobre a aplicação aos seus servidores dos critérios
da conversão dos vencimentos em URV, a partir de 1Q de abril
de 1994. tal como ocorreu para os servidores do Poder
Executivo, como está expresso na mensagem que acompanhou, na
oportunidade, o projeto mencionado.
No curso do processo legislativo, no entanto, foram
apresentadas emendas parlamentares que resultaram nos
dispositivos adiante enumerados, cuja exclusão se impõe, não
só pela vedação constitucional relativa à competência da
iniciativa sobre as matérias ali inscritas, como ainda por
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afetarem os critérios que orientaram os estudos da Comissão
Permanente do Tribunal de Justiça, ao final aprovados pela
Corte Superior, e que culminaram na proposta originalmente
encaminhada à Assembléia Legislativa,
Assim, diante da manifestação expressa do Presidente do
egrégio Tribunal de Justiça, excluo da sanção, no artigo 4g
da proposta de lei em exame, que dá nova redação ao artigo
7Q da Lei nQ 10593, de 7 de janeiro de 1992, o
introduzido, uma vez que a proposta resultaria em subversão
ao principio da evolução gradativa dos servidores na
carreira, nivelando-os sem observância da antiguidade, além
de privilegiar os da carreira de apoio judicial em relação
às demais. Deixo de acolher, ainda, o artigo 5g, o inciso IV
e o parágrafo único do artigo 13, o artigo 20 e seus incisos
1, II e III, cujo conteúdo foi objeto de análise na Comissão
Permanente já referida, não tendo merecido aprovação, como
agora, também deve ocorrer. Ressalto que, relativamente ao
artigo 20, a exclusão decorre substancialmente da alteração
introduzida nos índices da pontuação originalmente
encaminhados, com conseqüente repercussão financeira que
extrapolaria o limite das despesas com pessoal previsto no
artigo 299 da Constituição do Estado.
o artigo 21 é excluído da sanção porque o dispositivo
privilegia os ocupantes de cargos de Escrivão e Contador,
atribuindo-lhes jornada diária de trabalho equivalente a
servidor efetivo (6 horas), mantendo, entretanto, a
remuneração correspondente á de cargo em comissão.
Demais disso, os valores da remuneração daqueles cargos
foram previstos para a jornada diária de oito (8) horas de
trabalho.
o artigo 26 e seu parágrafo único visam a introduzir
alteração na forma de provimento do cargo de Diretor
Administrativo do Fórum Lafayette. Além da impropriedade
referente à denominação do cargo, os dispositivos dispõem
sobre matéria da exclusiva competência do Tribunal de
Justiça, razão pela qual não são mantidos. Pelos mesmos
motivos, o artigo 27 e os seus incisos 1 e II são retirados
da sanção por envolverem criação de cargos, proposta que já
havia sido examinada pela aludida Comissão Permanente, como
ocorreu com a matéria inserida no artigo 28, cuja exclusão
também se impõe, uma vez que a evolução na carreira não
ocorreria gradativamente, propiciando um avanço de até dez
(lo) padrões, o que não se recomenda pela sua ampla
implicação no contexto da estrutura do Plano de Carreira.
A exclusão do artigo 29 e seu parágrafo único faz-se
necessaria pelos mesmos fundamentos do veto oposto,em
parte, ao artigo 4Q desta proposição, quando deixei de
sancionar o § 6Q Introduzido ao artigo 7Q da Lei nQ 10.593.
de 7 de janeiro de 1992.
Por fim, deixo de acolher os artigos 30 e 31, o primeiro
porque a Comissão Permanente está examinando anteprojeto de
resolução que regulamentará a concessão do adicional de
periculosidade já previsto, em caráter geral, no artigo 13
da Lei nQ 10.856, de 5 de agosto de 1992, não se
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recomendando, portanto, a adoção de medida isolada; e o
segundo (art. 31), por tratar de fixação de vantagens,
matéria cuja iniciativa é da competência do Tribunal de
Justiça, ressaltando, no entanto, conforme está expresso na
exposição encaminhada pelo seu Presidente, que o assunto
será oportunamente objeto de estudo no âmbito do Poder
Judiciário.
São essas as razões que me levam a opor veto parcial á
Proposição de Lei ng 12.414, que devolvo ao reexame da
egrégia Assembléia Legislativa do Estado.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de outubro

de 1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM WQ 525/94'
Belo Horizonte, 5 de outubro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência
que, no uso de atribuição que me confere o artigo go. inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei ng 12.416,
que estabelece as diretrizes para a cooperação do Estado com
os consórcios administrativos intermunicipais de saúde e dá
outras providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

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

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei ng 12.416, que estabelece

as diretrizes para a cooperação do Estado com os consórcios
administrativos intermunicipais de saúde e dá outras
providências, verifico que a disposição de seu artigo 11 é
contrária ao interesse público e à norma constitucional,
pelo que a considero sujeita a veto.
Na verdade, quando o artigo 11 dispõe que o Poder Executivo

dará prioridade, na celebração de convênios no âmbito da
saúde, aos municípios constituídos em consórcios
administrativos intermunicipais de saúde, está ele fazendo
discriminação lesiva à população, em matéria de saúde, ao
mesmo tempo que contraria a norma da Constituição da
República segundo a qual a saúde, além de dever do Estado, é
direito de todos, sem distinção (art. 196).
Por esse motivo, deixo de sancionar o artigo 11 da
Proposição de Lei nQ 12.416, que devolvo à egrégia
Assembléia Legislativa para reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 4 de outubro

de 1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
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Do Sr. Álvaro Antônio Meio Machado, Presidente da Fundação
Nacional de Saúde, comunicando a liberação de recursos
financeiros para a Secretaria da Saúde, destinados à
Campanha Nacional de Vacinação Ánti-Rábica. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 101, XV, do Regimento
Interno.)
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Administração (2), comunicando o recebimento de oficio
referente a doação de imóvel ao Município de Sabinópolis e
informando que recomendou a adoção das providências
cabíveis: e parabenizando a Casa pela aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição nQ 12.
Do Sr. Dano Rutier Duarte, Secretário de Transportes e

Obras Públicas, encaminhando, em atenção a requerimento da
Comissão de Administração Pública, relatório elaborado pelo
Diretor de Manutenção do DER-MO, contendo informações sobre
a rodovia que liga os Municípios de Pirajuba e Campo
Florido.
Do Sr. Geraldo Magno de Almeida, Prefeito Municipal de
Itabirito, encaminhando cópia de correspondência dos membros
do Fórum para o Desenvolvimento Turístico do Circuito do
Ouro e solicitando o empenho da Casa com vistas ao
asfaltamento da estrada Santa Bárbara - Mariana.
Do Sr. Ademir Vicente da Silveira, Presidente da Câmara
Municipal de Uberaba, solicitando informações sobre a
existência ou não de proibição, na legislação estadual de
saúde, da reutilização de óleo comestível pela rede
comercial de alimentos. (- Responder.)
Do Sr. Gabriel Ferreira Bartholo, Presidente da Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG -, enviando
cópia de minuta do convênio firmado ent-e a ctada Empresa,
• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA - e
• Prefeitura Municipal de Uberaba, com vistas à criação da
Uni verdec idade.

Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor-Superintendente de Bem
Imóveis da Secretaria de Administração (4), informando que o
processo referente ao Projeto de Lei ng 2.022/94 se encontra
aguardando a escritura e o registro do imóvel em nome da
Siderúrgica Pains para posterior encaminhamento à
Procuradoria-Geral do Estado; que o imóvel objeto do Projeto
de Lei ng 2.094/94 foi doado à FEBEM, cabendo ao Conselho
Curador desta a decisão sobre o assunto; que os Projetos de
Lei ngs 1.469/93 e 2.112/94 foram encaminhados à Secretaria
da Educação e que, tão logo haja manifestação sobre eles,
esta Casa será comunicada.
Do Sr. Ciriaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional

da CDDEVASF, encaminhando cópia do convênio firmado entre a
citada Companhia e a Escola Estadual Professor Alcides de
Carvalho de lg e 2Q Graus. (- 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 Acconcia, Presidente da Associação

Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas -
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ACIA -, protestando contra a transferência de 732t de
resíduos atômicos do Município de Santo Amaro, no Estado de
São Paulo, para o Complexo Operacional das Indústrias
Nucleares Brasileiras, no Município de Caldas. (- A Comissão
de Política Energética.)
Do Sr. Ronaldo de Matos, da Federação das Associações de
Deficientes de Minas Gerais - FÂDEMG -, encaminhando cópia
de ação judicial impetrada pela Curadoria de Fundações do
Ministério Público Estadual contra a Fundação Hilton Rocha.
(- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Tendo em vista a relevância da matéria

da pauta, a Presidência vai suspender a reunião pelo prazo
de 60 minutos. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Estão reabertos
os trabalhos. A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições
PROJETO DE RESOLUÇÃO NO 2.214/94

- O Projeto de Resolução nQ 2.214/94 foi publicado na
edição do dia 12/10/94.

REQUERIMENTOS
Do Deputado Cléuber Carneiro, solicitando se autorize o
recebimento da documentação necessária para a emancipação do
Distrito de Condado do Norte, no Município de São João da
Ponte.
Do Deputado Baldonedo Napoleão, solicitando a abertura do

processo de emancipação política do Distrito de Resplendor.
no Município de Agua Boa.
Do Deputado José Militão, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nQ 2.124/94.
Do Deputado Romeu Queiroz, solicitando a tramitação em
regime de urgência do Projeto de Resolução nQ 2.214/94.
Do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando seja o Projeto
de Resolução nQ 2.214/94 examinado em reunião conjunta das
Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira e da Mesa
da Assembléia.
Do Deputado Wellington de Castro, solicitando se encaminhe

ao Presidente da República e ao Ministro da Fazenda pedido
para que seja feita revisão no processo de reajuste das
prestações do Sistema Financeiro da Habitação instituído por
ocasião da mudança da moeda para o real

COMUNICAÇÃO
- E também encaminhada à Mesa comunicação da Deputada Maria

Olivia.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

1g Fase
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2çj parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
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pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário do teor

da comunicação apresentada nesta reunião pela Deputada Maria
Olivia, que comunica o falecimento de Maria Inês Rubinger
Queiroz Rodrigues, irmã do Deputado Bernardo Rubinger, em
Patos de Minas. (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente despacha à Gerência-Geral de
Apoio ás Comissões requerimentos dos Deputados Clêuber
Carneiro, que, na forma regimental, solicita se autorize o
recebimento da documentação necessária à emancipação do
Distrito de Condado do Norte, a ser desmembrado do Município
de São João da Ponte; Baldonedo Napoleão, que solicita a
autorização da abertura do processo de emancipação política
do Distrito de Resplendor, no Município de Agua Boa; e José
Militão, que, nos termos do art. 244, inciso VIII, do
Regimento Interno, solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei ng 2.124/94, de sua autoria.
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos do
Deputado Romeu Queiroz, em que solicita regime de urgência
para a tramitação do Projeto de Resolução ng 2.214/94, da
Mesa da Assembléia; do Deputado Bernardo Rubinger em que
solicita reunião conjunta das Comissões de Justiça,
Fiscalização Financeira e da Mesa para apreciação do Projeto
de Resolução ng 2.214/94; da Comissão Parlamentar de
Inquérito para Investigar a Existência de Escravidão por
Divida de Trabalho no Desmatamento e Produção de Carvão
Vegetal na Região Norte de Minas, em que solicita
prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos; e do
Deputado Wellington de Castro, em que solicita revisão dos
reajustes do Sistema Financeiro de Habitação.

2li Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Vem à Mesa Requerimento do Deputado José Militão, em que
solicita a alteração da pauta da presente reunião, de modo
que o veto à Proposição de Lei ng 12.306 seja apreciado em
último lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, 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 doespaço
físico das unidades de ensino estaduais e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto.

Questão de Ordem
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, é

necessária a presença de 39 Deputados para votação de veto à
proposição de lei. Solicito a V. Exa. que determine seja
feita a chamada dos Deputados para verificação de quorum".
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O Sr. Presidente - É regimental a questão de ordem
levantada pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. Solicito ao
Sr. Secretário que proceda á chamada dos Deputados para
recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Anderson Adauto) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 42 Deputados.
Portanto, há "quorum" para votação da matéria constante na
pauta. A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar "sim" e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Para tanto,
convida os Deputados Homero Duarte e Anderson Adauto para
atuarem como escrutinadores. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada para votação secreta.
O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Faz a
chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Bené

Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Cõssimo Freitas -
Dilzon Melo - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Hely Tarquinio - Homero Duarte -.
Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - Kemil Kumaira -
Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Péricles Ferreira -- Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconçel los - Simão Pedro
Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
o Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados; foram encontradas
na urna 43 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam á apuração dos
votos-
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votaram
"não" 6 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
no l2-j43, 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. A Presidência vai submeter a votação por escrutínio
secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno, o Veto
Total à Proposição de Lei nQ 12.343. Para tanto, convida
para atuar como escrutinador, em substituição ao Deputado
Anderson Adauto, o Deputado Ambrásio Pinto. Com a palavra, o
Sr. Secretário para proceder á chamada dos Deputados.
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O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Agostinho Patrus - Aliton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto -
Antõnio Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas -
Dílzon Melo - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro - Kemil
Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton
Salles - Pêricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Lula
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley
Avila - Wilson Pires-
0 Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados; votaram
"não"3 Deputados. Houve 1 voto em branco. Está mantido o
veto. Oficie-se ao Governzï•" dc. Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial 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. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto. Em votação, o veto. Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder á chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Bené Guedes - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto -
Antõnio Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Cõssimo Freitas -
Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Laviola
- Kemil Kumalra - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram sim" 39 Deputados, votaram
"não" 3 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
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Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 12.352, Que dispõe sobre a Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai
submetê-lo a votação por escrutínio secreto. Para tanto,
convida o Sr. Secretário para proceder à chamada dos
Deputados.
o Sr. Secretário (Deputado Ronaldo Vasconcel los) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rémolo Aloise - Elmo Braz -
Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antõnio - Ambrôsio
Pinto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Dilzon
Melo - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Homero Duarte - tbrahim Jacob -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauro Lobo - Milton Salles - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - SolicYn ao escrutinadores que procedam

á abertura da urna e à conferência do número de sobrecartas
com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à verificação do número de

sobrecartas.
O Sr. Presidente - votaram sim 33 Deputados; votaram
"não 9 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
nQ 12.306, que dispõe sobre a Universidade do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão Especial
opina pela rejeição do veto.

Questão de Ordem
o Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, solicito a

V. Exa. q ue faça a chamada para a recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de recomposição de
"quorum" do ilustre Deputado Agostinho Patrus.A Presidência
solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda á
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Como
a matéria posta em votação, na forma regimental, provoca o
sobrestamento de todas as matérias constantes na pauta, e
como não há "quorum" para a votação, a Presidência encerra a
reunião e convoca os Deputados para as extraordinárias de
hoje, ás 20 horas, e de amanhã, dia 12, quarta-feira, às 9,
14 e 20 horas, bem como para a ordinária do dia 13, quinta-
feira, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (Nota do
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente ê a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA lia REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA
Ás dezessete horas e quinze minutos do dia sete de dezembro
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas (substituindo ao
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do
PFL), Geraldo Rezende, Adelmo Carneiro Leão (substituindo
este á Deputada Maria José Haueisen, por indicação da
Liderança do PT) e Célio de Oliveira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão,
Wilson Pires, José Leandro e Jorge Eduardo, membros da
Comissão de Saúde e Ação Social; Célio de Oliveira, Roberto
Amara], Baldonedo Napoleão, João Marques e Romeu Queiroz,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Jorge Eduardo que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência indaga aos Deputados
se há necessidade de se proceder à leitura dos pareceres,
uma vez que foram distribuidos avulsos. por solicitação dos
relatores, na reunião anterior. O Deputado Geraldo Rezende,
relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça,
emite parecer mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.360/93. Submetido a discussão e votação,
é o parecer aprovado. A seguir, a Presidência indaga ao
Deputado Jorge Eduardo, relator do projeto na Comissão de
Saúde e Ação Social, se há necessidade de ser lido seu
parecer. A Presidência passa a palavra, pela ordem, ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que solicita seja lido o
parecer mencionado. O relator. Deputado Jorge Eduardo, lê
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo ng 1. Fazem uso da palavra,
para discutir o parecer, os Deputados Adelmo Carneiro Leão e
Wilson Pires. Submetido a votação, é aprovado o parecer,
com voto contrário dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e
Wilson Pires. A seguir, a Presidência passa a palavra ao
Deputado Baldonedo Napoleão, relator da matéria na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o qual lê seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de
Saúde e Ação Social. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de outubro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Célio de Oliveira -Roberto

Amaral - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Márcio Miranda
- Péricles Ferreira.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DO BACHAREL SYLO COSTA
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PARA O CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
As dez horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e
noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Bernardo Rubinger, Péricles Ferreira e Romeu Queiroz
(substituindo este ao Deputado Célio de Oliveira, por
indicação da Liderança do PRS), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc, Deputado Péricles Ferreira, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger O
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator, proceder
à argüição pública do Bel. Sylo da Silva Costa e, se
possivel, apreciar o Parecer sobre a Mensagem nQ 412/93. A
seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Romeu
Queiroz para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas,
verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Péricles Ferreira e Bernardo
Rubinger. Neste momento, o Deputado Agostinho Patrus passa a
participar da reunião. O Presidente empossa o Vice-
Presidente, que, por sua vez, no exercício da Presidência,
dá posse ao Presidente eleito. O Deputado Péricles Ferreira
agradece a escolha de seu nome e designa como relator da
matéria em pauta o Deputado Agostinho Patrus. Neste momento,
passam a participar da reunião os Deputados Antônio
Pinheiro, Dilzon Melo, Sebastião Costa e Geraldo da Costa
Pereira. A Presidência dá inicio à argüição pública do Bel.
Sylo da Silva Costa, tendo em vista sua Indicação, nos
termos do art. 78, lg, inciso 1, da Constituição do
Estado, para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais. Participam da argüição pública os
Deputados Agostinho Patrus, Romeu Cueiro-, Bcrrardo Rubinger
e Sebastião Costa. A Presidência agradece ao Sr. Sylo da
Silva Costa sua presença e suspende a reunião por 5 minutos.
Reabertos os trabalhos, a Presidência passa a palavra ao
relator. Deputado Agostinho Patrus que, nos termos do art.
150 do Regimento Interno, emite parecer no qual conclui pela
aprovação da Mensagem ng 412/93. Submetido a discussão e
votação por escrutínio secreto, é aprovado o parecer por
unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência
suspende a reunião para a lavratura desta ata. Reabertos os
trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1993.
Péricles Ferreira, Presidente - Agostinho Patrus - Bernardo
Rubinger - Romeu Gueiroz.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DACOMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.243
As quinze horas do dia onze de maio de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo da Costa Pereira, Ailton Vilela, Márcio
Miranda (substituindo este ao Deputado Wilson Pires, por
indicação da Liderança do PP) e Célio de Oliveira
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(substituindo o Deputado Bernardo Rubinger, por Indicação da
Liderança do BRD), membros da Comissão supracitada.
Registra-se a presença do Deputado Roberto Luiz Soares.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Ailton Vilela, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e apreciar a matéria. A
seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado
Geraldo da Costa Pereira para atuar corno escrutinador.
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos
Presidente e Vice-Presidente os Deputados Geraldo da Costa
Pereira e Ailton Vilela, respectivamente. O Presidente 'ad
hoc" dá posse ao Presidente, que, por sua vez, dá posse ao
Vice-Presidente. Neste momento o Deputado Roberto Luiz
Soares deixa o recinto, O Deputado Geraldo da Costa Pereira
agradece a escolha de seu nome e designa como relator da
matéria em pauta o Deputado Célio de Oliveira, que emite
parecer pela manutenção do veto parcial o posto à Proposição
de Lei nQ 12.243. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. A Presidência suspende a reunião por 15
minutos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos,
a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de maio de 1994.
Geraldo da Costa Pereira, Presidente - Ailton Vilela -

Célio de Oliveira - Márcio Miranda
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ELABORAR UM CÓDIGO DE ÉTICA E PRINCÍPIOS NORTEADORES DO
DECORO PARLAMENTAR
Às quinze horas e quarenta minutos do dia oito de junho de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Antônio Carlos
Pereira, Tarcísio Henriques e Antônio Pinheiro (substituindo
este ao Deputado José Renato, por indicação da Liderança do
BRD). membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Baldonedo Napoleão,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Tarcisio
Henriques que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, a Presidência informa que a reunião tem por
finalidade apresentar e apreciar o relatório final e passa a
palavra ao relator, Deputado Tarcisio Henriques, que procede
à leitura to referido relatório. Na fase de discussão, o
Deputado António Carlos Pereira apresenta cinco sugestões ao
relator, que as acolhe e solicita a suspensão da reunião por
dez minutos para que se proceda à adequação do relatório.
Reabertos os trabalhos, o relatório final, que conclui pela
apresentação à Assembléia de um projeto de resolução, que
disciplina a ética e decoro parlamentar é submetido a
votação e aprovado. A Presidência determina a publicação e o
encaminhamento do relatório final ao Plenário, suspende a
reunião por dez minutos para a lavratura desta ata.
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Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de junho de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Tarcislo Henriques -

Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL Â PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.253
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
nove de junho de mil novecentos e noventa e quatro , reúnem-
se na Sala das Comissões os Deputados Ibrahim Jacob, José
Renato e Márcio Miranda, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc, Deputado
Ibrahim Jacob, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e apreciar a matéria. 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
os Deputados Ibrahim Jacob e José Renato, respectivamente. O
Presidente empossa o Vice-Presidente, que, por sua vez, no
exercicio da Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O
Deputado Ibrahim Jacob agradece a escolha de seu nome e
designa como relator da matéria em pauta o Deputado José
Renato. Neste momento, o Deputado Célio de Oliveira passa a
participar da reunião, em substituição ao Deputado Ailton
Vilela, por indicação da Liderança do BRO. O Deputado José
Renato emite parecer pela manutenção do Veto Total à
Proposição de Lei ng 12.253. Na fase de discussão, o
Deputado Célio de Oliveira faz uso da palavra para
manifestar-se contrariamente ao parecer 2 30 icita o apoio
dos demais membros para rejeitá-lo. Submetido a votação, é o
parecer aprovado com voto contrário do Deputado Célio de
Oliveira. A Presidência suspende a reunião por 10 minutos
para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é
lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 29 de junho de 1994
Ibrahim Jacob, Presidente - José Renato - Márcio Miranda -

Célio de Oliveira.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Ng 12.277
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia três de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Jorge Hannas
e Márcio Miranda (substituindo este ao Deputado João
Marques, por indicação da Liderança do PP), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Ajalmar Silva, declara abertos
os trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e
apreciar a matéria. A seguir, o Presidente determina a
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distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
e convida o Deputado Jorge Hannas para atuar como
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Ajalmar
Silva e Ibrahim Jacob, respectivamente. O Deputado Ajalmar
Silva agradece a escolha de seu nome e designa como relator
da matéria em pauta o Deputado Márcio Miranda, que emite
Parecer pela manutenção dos vetos ao 3g do art. 4g, ao
inciso IX do art. 18, aos arts. 20 e 29 e pela rejeição aos
vetos impostos aos arts. li e 12 e ao inciso II do art. 25
da Proposição de Lei ng 12.277. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. A Presidência suspende a
reunião por 10 minutos para a lavratura desta ata. Reabertos
os trabalhos, a ata é lida e aprovada por unanimidade.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de agosto de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Jorge Hannas - Márcio Miranda.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.302
As quinze horas do dia dezesseis de agosto de mil novecentos
e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Ailton Vilela, Hely Tarquinio e Jaime Martins
(substituindo este ao Deputado Bernardo Rubinger, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc° Deputado Aílton Vilela, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente, designar o relator e apreciar o parecer. A
seguir, o Presidente suspende a reunião. As 161h20min da
mesma data, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Hely Tarquinio, Jorge Hannas e Ajalmar Yii za (substituindo
estes últimos aos Deputados Bernardo Rubinger e Emano
Batista, respectivamente, por indicação da Liderança do
BRD). Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc",
Deputado Hely Tarquinio, declara reabertos os trabalhos e
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Jorge Hannas para atuar
como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que
foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Hely
Tarquinlo e Ailton vilela, respectivamente. O Deputado Hely
Tarquínio agradece a escolha de seu nome e designa relator
da matéria em pauta o Deputado Ajalmar Silva, a quem passa a
Palavra. O Deputado Ajalmar Silva emite parecer pela
manutenção do veto parcial oposto aos arts. 10, 12 e 15 e
pela rejeição do veto oposto ao art. 14 da Proposição de Lei
ng 12.302. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. A Presidência suspende a reunião por 15 minutos
para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é
lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões. 16 de agosto de 1994.
Hely Tarquinio, Presidente - Ajalmar Silva - Jorge Hannas.
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ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.340
As quinze horas e quinze minutos do dia trinta de agosto de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Agostinho Patrus
e Geraldo Rezende (substituindo, respetivamente, os
Deputados Wanderley Ávila, tbrahim Jacob e Anderson Adauto,
por indicação da Liderança do BRO) e Ajalmar Silva, membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Ajalmar Silva, declara abertos
os trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e
apreciar a matéria. A seguir, o Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
e convida o Deputado Geraldo Rezende para atuar corno
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Ajalmar Silva e Anderson Adauto. O Presidente
eleito, Deputado Ajalmar Silva, agradece a escolha de seu
nome e designa como relator da matéria em pauta o Deputado
Baldonedo Napoleão. Este emite parecer pela manutenção do
veto total à Proposição de Lei nQ 12.340. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência
suspende a reunião por 10 minutos para a lavratura desta
ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Baldonedo Napoleão - Agostinho
Patrus - Geraldo Rezende.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Ng 12.338
As vinte 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 Baldonedo Napoleão, Márcio
Miranda e Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado
Cóssimo Freitas, por indicação da Liderança do BRD), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ao hoc", Deputado Baldonedo Napoleão, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator
e apreciar a matéria. 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 os Deputados Baldonedo
Napoleão e Célio de Oliveira, respectivamente. O Presidente
eleito, Deputado Baldonedo Napoleão, agradece a escolha de
seu nome e designa como relator da matéria em pauta o
Deputado Márcio Miranda, que emite parecer pela manutenção
do veto total oposto à Proposição de Lei nQ 12.338.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
Presidência suspende a reunião por 15 minutos, para a
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lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Márcio Miranda - Geraldo

Rezende.
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI Ng 12.352
Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de setembro
de mil novecentos e noventa e quatro , reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Francisco Ramalho e
Célio de Oliveira (substituindo estes aos Deputados Ajalmar
Silva e Sebastião Costa, por indicação da Liderança do aRo),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Geraldo Rezende, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria. A Presidência, na ausência do relator, Deputado
Márcio Miranda, redistribui a matéria ao Deputado Francisco
Ramalho, a quem passa a palavra. O Deputado Francisco
Ramalho emite parecer pela manutenção do Veto Parcial á
Proposição de Lei no 12.352. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, a Presidência
suspende a reunião por lO minutos para a lavratura desta
ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 6 de setembro de 1994-
Geraldo Rezende, Presidente - Francisco Ramalho - Célio de

Oliveira.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ
12.337
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia seis de
setembro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Francisco
Ramalho e Célio de Oliveira (substituindo estes aos
Deputados Bernardo Rubinger e Clêuber Carneiro,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ao hoc", Deputado Geraldo Rezende, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente , designar o relator
e apreciar a matéria. A seguir, o Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
e convida o Deputado Célio de Oliveira para atuar como
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados Geraldo
Rezende e Ermano Batista, respectivamente. O Presidente
eleito. Deputado Geraldo Rezende, agradece a escolha de seu
nome e designa como relator da matéria em pauta o Deputado
Francisco Ramalho, o qual emite parecer pela rejeição do
Veto Total à Proposição de Lei ng 12.337. Submetido a
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discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência
suspende a reunião por 10 minutos para a lavratura desta
ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Geraldo Rezende. Presidente - Francisco Ramalho - Célio de

Oliveira.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.348
Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze de setembro
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ailton Vilela, Ambrósio Pinto e
Eduardo Brás (substituindo este ao Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente ad
hoc", Deputado Ambrósio Pinto, declara abertos os trabalhos
e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente, designar o relator e apreciar a matéria.
A seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas
de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado
Ailton Vilela para atuar como escrutinador. Recolhidas as
cédulas, verifica-se que.--.n eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Ailton Vilela e
Ambrósio Pinto. O Presidente "ao hoc" empossa o Vice-
Presidente. Que, por sua vez, no exercício da Presidência,
dã posse ao Presidente eleito. O Deputado Ailton Vilela
agradece a escolha de seu nome e designa como relator da
matéria em pauta o Deputado Eduardo Brás, que emite parecer
pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.348.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
seguir, a Presidência suspende a reunião por 10 minutos para
a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida
e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Ailton Vilela, Presidente - Ambrósio Pinto - Eduardo Brás.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.153/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto em epigrafe, do Deputado Elmo Braz, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Caridade São
Pedro, com sede no Município de Pequeri.
Publicada em 20/8/94, a proposição foi distribuída a esta

Comissão, para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, "a 1', do Regimento Interno.

Fundamentação
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Entidade mantenedora do Hospital São Pedro. a Associação de
Caridade São Pedro tem personalidade jurídica, funciona há
mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, que não percebem remuneração pelos cargos que
ocupam.
A instituição atende, portanto, as exigências da Lei ng
5.830, de 6/12/71, para ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.153/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Antônio Pinheiro - Erniano Batista.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

P49 2.153/94
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei nQ 2.153/94, do Deputado Elmo Braz, visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Caridade São
Pedro, com sede no Município de Pequeri.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pc'- 1 9ç?lidade da matéria, vem o
projeto a esta Comissão para o lg turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A Associação de Caridade São Pedro é uma sociedade
filantrópica que presta relevantes serviços à comunidade
pequeriense, notadamente no que diz respeito a assistência
médica às pessoas carentes. Para tanto, a entidade mantém um
hospital e um asilo.
Assim, quanto ao mérito, julgamos oportuna a declaração de
utilidade pública da referida entidade.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 2.153/94, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 13 de outubro de 1994-
Adelino Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
P49 2.162/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe visa a transformar em hospital da Policia Civil o
Departamento de Saúde da Policia Civil.
Publicado no "Diário do Legislativo" de lg19194, o projeto,
com tramitação em regime de urgência, segundo dispõem os
arts. 69, da Constituição do Estado, e 274, 1, do Regimento
Interno, foi distribuído às Comissões acima citadas para, em
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reunião conjunta, receber pareceres, nos termos do art. 222
do referido regimento.
Designados para apreciar os aspectos juridicos,
constitucionais e legais da proposição, passamos a
fundamentá-la na forma que se segue.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo transformar o
Departamento de Saúde da Policia Civil em hospital da
Policia Civil. Nesse passo, insere o órgão na estrutura da
administração direta do Estado e estabelece as suas
finalidades e competências. Define a sua estrutura básica
extinguindo e criando os cargos de provimento em comissão e
efetivos necessários á transformação em questão.
A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado
membro prevista no art. 25 da Constituição Federal, que
prevê a autonomia dos Estados federados para se organizarem
administrativamente.
Concretiza a proposição o disposto no art. 16 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias de nossa Carta
Estadual, que determinou ao Poder Executivo o encaminhamento
de projeto de lei que transforma o Departamento de Saúde da
Polícia Civil em unidade hospitalar.
A matéria é de iniciativa privativa do Chefe do Executivo,
nos termos do art. 66. ItT. "b" e "e", da Constituição
Estadual, e do citado art. 16 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da referida Carta, não havendo,
desse modo, qualquer vicio que impeça a tramitação do
projeto nesta Casa.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.162/94.
Sala das Comissões, 12 de outubro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Célio

de Oliveira - Ermano Batista.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.162194
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela visa a transformar em hospital da Policia Civil o
Departamento de Saúde da Polícia Civil e dá outras
providências.
Após a Comissão de Constituição e Justiça ter concluído
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição, cabe-nos emitir parecer quanto a
seu mérito, no 1Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
E inegável a grande contribuição prestada à sociedade
mineira pelos servidores da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, em especial os policiais civis, na
efetiva garantia da ordem pública.
A iniciativa do Governador do Estado de remeter tal projeto

á apreciação desta Casa cumpre o disposto no art. 16 do Ato
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das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
do Estado, além de garantir aos valiosos servidores da
Policia Civil e a seus dependentes um grande benefício e o
mesmo tratamento que é dispensado aos servidores da Policia
Militar do Estado.
Entendemos que, assim como o Hospital da Policia Militar
presta relevantes serviços aos militares, o hospital da
Policia Civil terá a mesma importância para os servidores da
Polícia Civil e será um marco decisivo na melhoria da saúde
desse segmento da população mineira.
Além disso, como os servidores da Secretaria da Segurança
Pública são contribuintes e usuários do IPSEMG, a
implantação dessa unidade hospitalar por certo contribuirá
para a melhoria do atendimento daquele instituto, que terá,
em conseqüência, o seu contingente de usuários diminuído.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.162/94, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de outubro de 1994.
Jorge Hannas. Presidente - Márcio Miranda. relator -

Geraldo Rezende.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
análise transforma em hospital da Polícia Civil o
Departamento de Saúde da Policia Civil.
Inicialmente a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria e a Comissão de Saúde e Ação Social
opinou pela aprovação do projeto na forma proposta.
Cabe agora a esta comissão emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O art. 16 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias determina a transformação do Departamento de
Saúde da Policia Civil em unidade hospitalar. A proposição
em estudo cumpre o que estabelece o referido dispositivo
constitucional.
Em seu aspecto financeiro-orçamentário o projeto prevê os
recursos disponíveis para a sua execução bem como a origem
desses recursos citando o art. 43 da Lei ng 4.320 (federal),
de 17/3/64, que trata dos recursos destinados á abertura de
crédito adicional.

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

Lei nQ 2.162/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 12 de outubro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Roberto Amaral, relator - Célio

de Oliveira - Péricles Ferreira - Ermano Batista.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 2.108/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 2.108/94, de autoria do Governador do
Estado, que fixa a tabela de vencimentos dos cargos das
classes de Professor do Quadro do Magistério, a que se



refere a Lei flQ 7.109, de 13/10/77, foi aprovado nos turnos
regimentais sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.108194
Fixa a tabela de vencimentos dos cargos das classes de
Professor do Quadro do Magistério, a que se refere a Lei ng
7.109, de 13 de outubro de 1977.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - A partir de lQ de junho de 1994, a tabela de

vencimentos dos cargos das classes de Professor do Quadro do
Magistério, a que se refere a Lei flQ 7.109, de 13 de outubro
de 1977, é a constante no anexo desta lei.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
* - 0 anexo mencionado foi publicado no "Diário do

Legislativo" do dia 14/10/94.
Sala das Comissões. 12 de outubro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Bonifácio Mourão.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 1 E 2 APRESENTADAS EM
PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 29193
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De autoria do Deputado José Braga, o Projeto de Lei
Complementar ng 29/93 visa à alteração de dispositivos da
Lei Complementar ng 19, de 17/7/91, que versa sobre criação,
incorporação, fusão e desmembramento de municípios-

 

Após receber pareceres favoráveis das Comissões de
Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e
Regionalização, tendo esta última lhe apresentado o
Substitutivo ng 1, o projeto, que tramita em regime de
urgência e se sujeita à apreciação em reunião conjunta de
comissões, em virtude de requerimentos aprovados, foi
incluído na ordem do dia para discussão no 1Q turno, em
Plenário, oportunidade em que foram apresentadas as Emendas
ngs 1 e 2, ambas de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcel los.
Em seguida, foram as emendas, juntamente com o projeto,
encaminhadas a esta Comissão para receberem parecer, nos
termos do art. 195, 2g, do Regimento Interno.

Fundamentação
Preliminarmente, devemos observar que ambas as emendas

apresentadas em Plenário dizem respeito ao Substitutivo ng
1.
A Emenda ng 1 tem por objetivo estabelecer que um processo
arquivado devido a resposta desfavorável no plebiscito só
possa ser reinstaurado em outra legislatura. De fato, tendo-
se em vista os prazos estabelecidos para a tramitação dos
projetos de emancipação, é Improvável que um projeto
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arquivado possa ser reinstaurado na mesma sessão
legislativa.
A Emenda nQ 2 pretende estabelecer requisitos mínimos para
a criação e a redelimitação de distritos. Entendemos ser
realmente necessária a imposição legal de tais requisitos, o
que nos leva a acatar a emenda proposta.
Apresentamos a Emenda ng 3, suprimindo o f 2Q do art. SQ,
por julgarmos que os demais preceitos contidos no referido
art. SQ tornam desnecessária a fixação da distância entre os
perímetros urbanos.
A Emenda nQ 6 tem por objetivo tornar claro que o não
atendimento aos requisitos previstos na lei acarretará o
arquivamento do processo.
A Emenda nQ 8 altera o prazo para que o TRE comunique à
Assembléia Legislativa o resultado do plebiscito. Parece-nos
que o prazo deva ser contado a partir da homologação e não
da realização do plebiscito, sendo, então, suficiente o
prazo de cinco dias úteis.
As Emendas ns 4, S. 7, 9, 10, 12, 13 e 14 visam a tornar
mais claro e conciso o texto legal, e as Emendas ns 8. 11,
15, 16 e 17 explicitam a necessária participação do
Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - na elaboração de
mapas e textos, bem como no fornecimento de informações á
Assembléia Legislativa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação das Emendas ns 1 e
2, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, e das
Emendas ns 3 a 17, apresentadas por esta Comissão.

EMENDA Ng 3
Suprima-se o 6 2Q do art. SQ, renurnerando-se o 3Q.

EMENDA Ng 4
Dê-se ao inciso 1 do art. '? Q a seguinte redação;
"Art. 7g - . . ..............
- formação de uma comissão emancipacionista que se

responsabilizará pela organização dos documentos necessários
ao inicio do processo, por seu encaminhamento á Assembléia
Legislativa e por seu acompanhamento em todas as fases;".

EMENDA NQ 5
Dê-se ao inciso III do art. 7g a seguinte redação;
"Art. 7Q - . . ....................
III - a Comissão de Assuntos Municipais e Reglonalização.

comprovando o atendimento aos requisitos previstos nesta
lei, emitirá parecer concluindo pelo encaminhamento de
requerimento ao Presidente da Assembléia no sentido de que
seja solicitada ao Tribunal Regional Eleitoral a realização
do plebiscito;".

EMENDA NQ 6
Acrescente-se ao art. 7Q o seguinte parágrafo único;
"Parágrafo único - Na hipótese de não atendimento aos

requisitos previstos nesta lei, a Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização concluirá pelo arquivamento do
processo.".

EMENDA NQ 7
Dê-se ao "caput" do art. 8g a seguinte redação;
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"Art. 8g - 40 encaminhar á Assembléia Legislativa a

documentação a que se refere o inciso 1 do artigo anterior,
a comissão emancipacionista indicará os distritos a serem
emancipados, o nome do novo município e a localidade que
será a sua sede e apresentará:.

EMENDA NO 8
Dê- se ao inciso ir do art. BQ a seguinte redação:
"Art. 8Q - .. ............................
II - mapa da área emancipanda, elaborado pelo Instituto de

Geociências Aplicadas - IGA -, acompanhado da proposta de
alteração de limites;!!.

EMENDA NQ 9
Suprima-se no inciso IV do art. 8Q a expressão !!na data do
protocolo referido no !!caput!! deste artigo!!.

EMENDA Ng 10
Substitua-se no 2Q do art. 8Q a expressão !!após a data do
protocolo a

 

 que se refere este artigo !! por "após o
encaminhamento dos documentos à Assembléia Legislativa'.

EMENDA NO it
Inclua-se no art. 9 a palavra !!oficial!! após a expressão

!! documentação cartográfica!!.

EMENDA No 12
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - D encaminhamento dos documentos a que se refere

o Inciso 1 do art. 7Q só poderá ocorrer nos dois anos
anteriores ao das eleições municipais, sendo que, no ano
imediatamente anterior, o prazo esgota-se no dia 31 de
maio.

EMENDA Ng 13
Substitua-se no !!caput!! do art. 16 a expressão !!15 (quinze)
dias contados da sua realização !! por !!5 (cinco) dias úteis
contados da sua homologação.

EMENDA NQ 14
Dê-se ao § 2g do art. 24 a seguinte redação:
"Art. 24 - ..............................................

2 - O cálculo da indenização, a cargo de peritos
indicados pelas partes interessadas, deverá ser concluído no
prazo de 6 (seis) meses contados da instalação do
município.".

EMENDA NQ 15
Acrescente-se ao art. 28 o seguinte parágrafo único:
"Art. 28 - ...................................
Parágrafo único - A solicitação de que trata o !!caput!•

 

deverá ser acompanhada de texto descritivo dos novos
limites, elaborado pelo IGA.".

EMENDA NO 16
Acrescente-se ao art. 29 o seguinte parágrafo único:
"Art. 29 - ........................................
Parágrafo único - A solicitação de alteração de topônimo

dirigida á Assembléia Legislativa deverá ser instruída com
informação do IGA sobre a inexistência de topônimo análogo
no Pais.!!.

EMENDA Ng 17
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Substitua-se no art. 34 a expressão"órgão encarregado dos
serviços de geografia, geologia e cartografia oficial do
Estado" por "IGA".
Sala das Comissões, 12 de outubro de 1994.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Bernardo Rubinger, relator
- aaldonedo Napoleão - Jorge Hannas.



Belo Horizonte, sábado, 15 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA 586? REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado Ibrahim Jacob

SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Registro de presença - Apresentação de Proposições:
Requerimentos ns 5,449 e 5.450/94 - Comunicação:
Comunicação do Deputado Roberto Luiz Soares - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Roberto Amaral - 2? PARTE
(ORDEM DO DIA): 1? Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de comunicação apresentada - 28 Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto
de Lei ng 1.097/92: aprovação - Discussão, em 2g turno, do
Projeto de Lei nQ 1.760/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajaimar
Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Oilzon Meio - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Laviola - José Maria Pinto - Márcio Miranda -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Milton
Salles - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral
- Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem o prazer de
anunciar a presença, em Plenário, da ex-Vereadora Helena
Greco, atual titular da Coordenadoria de Direitos Humanos da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.
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Apresentação de Proposições
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições
REQUERIMENTOS

Ng 5.449/94, de Deputado Jaime Martins, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao
encaminhamento a esta Casa de projeto de lei criando o
Conselho Estadual do Deficiente. (- A Comissão de Saúde e
Ação Social.)
NO 5.450/94, do Deputado Ajalmar Silva, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento,
em 20/9/94, do Sr. Herculano de Oliveira Lopes, ex-Prefeito
do Município de Coluna. (- A Comissão de Administração
Pública.)

COMUNICAÇÃO
- É também encaminhada á Mesa comunicação do Deputado

Roberto Luiz Soares.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto
Amara].
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 12
de outubro, foi comemorado o Dia do Engenheiro Agrônomo,
esse técnico incansável na labuta do setor primário. A
diversidade de tarefas desenvolvidas por esse profissional
proporciona atendimento às múltiplas necessidades humanas e
quanto mais evoluida uma sociedade, mais complexo será o
mosaico dos serviços atribuidos a ele.
Aquele que se envolve com a terra jamais sairá de cena,
porque sua atividades está atrelada à própria sobrevivência
da espécie humana. Já dizia o poeta: 'Amanhã a terra e a paz
terás ao invés da guerra. Por mais que seu trabalho se faça
sofisticado e burilado pela tecnologia, o profissional desse
campo se apresenta como que dirigido por um impulso
primitivo, um apego às matrizes históricas do homem. Esse
namoro transcendental dá ao individuo a sua medida a cada
tempo, porque, sendo mais e mais erudito, sempre se mantém
consciente de que é infinito o cultivo dos saberes. O
engenheiro agrônomo não somente se esforça para fazer frente
a novos obstáculos como também pretende adiantar-se ao ritmo
das dificuldades. Procedimento ingrato, não há que negar,
uma vez que a natureza é vítima constante da predação
indiscriminada.
Minas Gerais é um dos Estados quemais sofrem com a
atividade extrativista, e isso se dá pela sua condição de
maior parque siderúrgico do Pais. Aí vemos que nem a riqueza
é um bem em si, porque todas as coisas só adquirem valor no
confronto com os efeitos de sua presença ou mesmo de sua
ausência. Sabe-se, portanto, que as pressões sobre os
recursos devem ser orientadas pelo equilíbrio de interesses:
homem e natureza poderão ter convivência harmoniosa de modo
que, sem que esta sofra os rigores da exorbitância, aquele
tenha o que lhe seja bastante.
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O que preténdemos é realçar a importância do engenheiro
agrônomo nesse contexto cada vez mais conturbado, no qual há
de haver uma palavra final que exerça a efetiva defesa do
nosso maior patrimônio, que é a vida. Vida é a preocupação
constante desse profissional que tem percorrido espaços
alongados nos campos da ciência.
Quem se ativer à rotina de um trabalhador dessa estirpe
saberá o quanto se tem feito no sentido de facilitar a
permanência do homem no campo. O homem é o responsável pela
produção de alimentos, pela agricultura. A agricultura
brasileira precisa crescer, mas para isso reclama um plano
agrícola que dê garantias a quem produz. Ninguém encontra
paz para trabalhar sofrendo sobressaltos periódicos, como os
que ocorrem com os agricultores brasileiros. E
incompreensível o que acontece com o Pais, que não consegue
ultrapassar a barreira das 100.000.0001: de grãos. Uma
política agrícola para o Pais deve contemplar as
necessidades do agricultor, de modo a estimulá-lo a plantar,
dando-lhe garantia de preço na colheita. Esta é a função de
destaque do engenheiro agrônomo.
Por mais um 12 de outubro, renovo o orgulho de pertencer a
essa classe de tão nobres predicados, congratulando-me com
os colegas que têm apreço e respeito pela terra, sendo
responsáveis pela proc c. Nesta oportunidade, quero
cumprimentar a todos os colegas engenheiros agrônomos, não
só de Minas Gerais, mas de todo o Brasil. Cumprimento, de
modo especial, os engenheiros agrônomos do Norte de Minas.
Obrigado."
• - Sem revisão do orador.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lg Fase

o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 22 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.

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

da reunião o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.306, os
Projetos de Resolução ngs 2.074 e 2.141/94, em virtude de
sua apreciação na reunião extraordinária realizada na terça-
feira, dia li, às 20 horas, bem como o Projeto de Lei ng
2.161/94 e o Projeto de Resolução ng 2.214/94, aprovados na
reunião extraordinária de ontem, dia 12, às 14 horas.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário do teor

da comunicação apresentada pelo Deputado Roberto Luiz Soares
- falecimento do Sr. Geraldo Barbosa, em Guiricema (Ciente.
Oficie-se.).

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

Discussão e Votação de Proposições
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- A seguir, submetidos a discussão e votação, nos ternos
regimentais, são aprovados, em 2Q turno, cada um por sua
vez, ambos na forma do vencido em lQ turno, os Projetos de
Lei ns 1.097/92, da Deputada Maria José Haueisen, que
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 nas
Constituições Federal e Estadual; e 1.760/93, do Deputado
Sebastião Helvécio, que cria o Fundo Estadual de Alimentação
Escolar (A Comissão de Redação.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, dia 14, às 9 horas. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ELABORAR UM CÓDIGO DE ÉTICA E PRINCÍPIOS NORTEADORES DO
DECORO PARLAMENTAR
Ás quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de
maio de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Antônio
Carlos Pereira, Tarcísio c,1'i.Jes e José Renato, membros da
Comissão supracitada. Registra-se a presença do Deputado
Gilmar Machado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Baldonedo Napoleão, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina a discutir o anteprojeto de
resolução de autoria do relator, Deputado Tarcísio
Henriques, que dispõe sobre ética e decoro parlamentar, e clã
ciência aos membros da Comissão de correspondência do
Diretor da Konrad-Adenauer-Stiftung, que encaminha um
exemplar do livro "A Moral da Economia de Mercado". A
seguir, a Presidência solicita ao Deputado José Renato que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Com a
palavra, o relator, que discorre sobre algumas
peculiaridades do mencionado anteprojeto. Os Deputados
Antônio Carlos Pereira, Gilmar Machado e José Renato fazem
algumas sugestões às considerações apresentadas pelo
relator. O Deputado Tarcisio Henriques esclarece que, a
principio, concorda com algumas das sugestões, mas solicita
que estas lhe sejam encaminhadas por escrito para uma melhor
análise. Isso posto, a Presidência propõe que a próxima
reunião da Comissão seja no dia 8 de junho, quarta-feira, às
15h30min, o que é acatado pelos demais membros. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos-
Sala  das Comissões, 8 de junho de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Antônio Carlos Pereira -

Tarcisio Henriques - Antônio Pinheiro.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.139/94

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O projeto em tela, de autoria do Deputado Sebastião
Helvécio, objetiva declarar de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Goianá, com
sede no Município de Rio Novo.
Após publicado, foi o projeto distribuído, nos termos
regimentais, á Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão de Agropecuária e Política
Rural examinar a matéria para o lg turno de deliberação
conclusiva, conforme o art. 104, 1, "a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Golanã vem
contribuindo, há mais de dois anos, para promover o
desenvolvimento e a racionalização das explorações
agropecuárias e para a melhoria das condições de vida de
seus associados, no Município de Rio Novo.
Além de procurar atingir objetivos que levem ao
fortalecimento e ao progresso da classe produtora, essa
Associação presta a seus associados assistência médica,
dentária e recreativa. Oportuno se faz, pois, o acolhimento
do projeto de lei em questão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em lg turno, do
Projeto de Lei ng 2.139/94.
Sala das Comissões. 13 de outubro de 1994.
Jaime Martins, relator.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.151/94

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado Raul
Messias, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Produtores Rurais e Comunidade do Córrego
Seco, com sede no Município de Tarumirim.
Publicado, foi o projeto submetido á 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, no lg turno, conforme prescreve o Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida Associação tem por finalidade promover a
melhoria das condições socioeconômicas da comunidade em que
atua, mediante gestões que visam congregar os órgãos
públicos e os produtores rurais para atingir esse fim.
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Pelas atividades desenvolvidas, a entidade merece ser
declarada de utilidade pública.

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

Lei ng 2.161/94, no lQ turno.
Sala das Comissões, 13 de outubro de 1994.
Jaime Martins, relator.

 

 -
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 2.176/94
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução ng
2.176/94 foi apresentado em 25/8/94 e publicado em 16/9/94.
Sujeita-se a parecer, nos termos do art. 80, VIII, "b", do
Regimento Interno, o qual emitimos nos seguintes termos.

Fundamentação
A proposição coaduna-se com as normas constitucionais e
regimentais pertinentes à matéria, que' se insere na
competênciaprivativa da Assembléia, e cuja Iniciativa,
atribuida á Mesa, é formalizada por projeto de resolução.
Trata-se de matéria de natureza regimental, q ue diz respeito
á conduta parlamentar, integrando-se ao estatuto que rege a
atuação do Deputado-
Pode-se asseverar que o projeto em tela acrescenta muito,
em conteúdo e qualidade, ao disposto no capitulo IV do
Regimento Interno, que hoje concentra as normas aplicáveis
ao domínio da ética e do decoro parlamentar no âmbito da
Assembléia.
A proposição dá tratamento sistemático a tema que domina o
noticiário político e empolga a opinião pública na
atualidade, qual seja o dos limites a serem impostos aos
representantes do povo, no exercido de sua função
parlamentar, para que ela não seja um fim em si mesma, mas
instrumento de realização do bem comum.
O conjunto de atos e omissões incompatíveis com a ética e o
decoro parlamentar é acrescido de novas hipóteses, que
deslocam o disciplinamento atual rumo à primazia de ética
pública sobre a moralidade privada, enquanto baliza
fundamental da conduta parlamentar. Dá-se ao decoro a
magnitude que deve ter. O legislador mostra-se preocupado,
primordialmente, com a observância do interesse público, o
respeito ao erário e a necessidade de evitar o abuso de
poder econômico, embora não descuide dos destemperos, das
incontinências verbais e das demais ofensas de caráter
privado.
Cria-se a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, dotada de
prerrogativas que lhe permitirão atuar vigilante e
severamente na repressão às Infrações do Código de Ética,
garantindo-se outrossim o tratamento especializado da Casa a
questões de reconhecida complexidade.
Aponte-se, ademais, como virtude do projeto, a cominação de
penas segundo escala que lhes confere proporcionalidade em
relação ás condutas que vêm a sancionar.
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Finalmente, é de se louvar a singeleza e a virtual eficácia
do processo disciplinar previsto no projeto, sem qualquer
prejuizo para o contraditório e o direito de ampla defesa.

Conclusão
Dada a inexistência de óbice formal ou material, opina-se
pela aprovação do projeto no lg turno, mantida integralmente
sua redação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de outubro de
1994.
José Ferraz, Presidente - José Militão, relator - Elmiro
Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 2.214/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
Fiscalização Financeira e Orçamentária e da Mesa da

Assembléia
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o projeto de resolução em

epigrafe dispõe sobre a autorização para aquisição de imóvel
destinado a instalação de serviços da Assembléia
Legislativa.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/10/94, a
proposição foi encaminhada á Comissão de Constituição e
Justiça para ser apreciada sob os aspectos juridico,
constitucional e legal, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, V. "a', do Regimento Interno.
Em virtude de requerimentos aprovados em Plenário, de
autoria dos Deputados Romeu Queiroz e Bernardo Rubinger, a
matéria foi submetida, respectivamente, à tramitação em
regime de urgência e á apreciação em reunião conjunta das
Comissões supracitadas, consoante o disposto nos arts. 245.
XIX e XV, e 274, II, do referido regimento.

Fundamentação
Por intermédio do projeto em exame, a Assembléia
Legislativa objetiva adquirir o terreno constituido pelo
lote ng 13 do quarteirão lB-B da 12 seção urbana de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa, órgão cuja existência deriva
diretamente da Constituição Federal, dispõe de autonomia
para gerir seus próprios interesses e atividades, em
harmonia com os demais Poderes estruturais do Estado membro.
A Constituição mineira, em seu art. 6g, "caput", determina
explicitamente que são Poderes do Estado, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário.
No que diz respeito aos aspectos formais, saliente-se que a

Mesa da Assembléia detém competência para a apresentação de
projetos de resolução, em conformidade com a prescrição
contida no art 66, 1, e f 1Q, da Constituição do Estado. D
preceito em questão enumera diversas matérias que só podem
ser disciplinadas por esta Casa Legislativa mediante
resolução da Mesa da Assembléia, não havendo necessidade de
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sanção do Chefe do Poder Executivo. Entre as matérias
elencadas, podemos mencionar, a titulo de exemplificação, a
criação, a transformação ou a extinção de cargo, emprego e
função; o regime jurídico de seus servidores e a fixação da
respectiva remuneração; a organização da Secretaria da
Assembléia Legislativa, seu funcionamento e sua policia; a
criação de entidade da administração indireta deste Poder
Legislativo, etc.
Ainda com base nos caracteres formais, o Regimento Interno
estabelece expressamente, em seu art. 191, II, que a
apresentação de projeto cabe a comissão ou á Mesa da
Assembléia, observadas as regras de iniciativa privativa
constantes na Carta mineira. E Interessante observar que o
dispositivo utiliza a expressão projeto no sentido amplo,
abrangendo tanto os projetos de lei quanto os projetos de
resolução. E regra elementar de hermenêutica jurídica o
entendimento segundo o qual o que a lei não distingue não
cabe ao intérprete distinguir.
Sendo assim, não há como negar a legitimidade da Mesa da
Assembléia para apresentar projetos de lei ou projetos de
resolução.
No que diz respeito ao aspecto material, é oportuno
assinalar que esta Casa Legislativa dispõe de
discricionariedade para a escolha do imóvel que melhor
atenda ás suas necessidades.
Recorrendo à Interpretação analógica, e tendo por base as
matérias elencadas no inciso 1 do art. 66 da Constituição
Estadual, entendemos que a proposição sob comento está em
sintonia com os preceitos constitucionais vigentes e que a
resolução da Mesa é instrumento hábil para autorizar esta
Casa parlamentar a adquirir bem imóvel, por se tratar de
assunto de sua competência especifica.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de
Resolução nQ 2.214/94 na forma original.
Sala das Comissões. 12 de outubro de 1994.
José Ferraz, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Jorge Hannas - Roberto Amaral - Ermano Batista.

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução n
2.214/94 foi apresentado em 10/10/94 e publicado em
12/10/94.
Sujeita-se a matéria a parecer da Mesa, nos termos do art.

80, V e Viii, b, do Regimento Interno.
Fundamentação

Compete á Mesa orientar os serviços administrativos da
Assembléia. "ex vi" do disposto no art. 80, V. do Regimento
Interno, bem como emitir parecer sobre matéria regimental.
como prevê a alínea "b" do inciso viii do mesmo artigo.
Quanto ao mérito, a proposição visa autorizar a Assembléia
a adquirir imóvel de grande interesse para o Poder
Legislativo, na medida em que permitirá a ampliação de suas
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dependências, visivelmente insuficientes ao bom desempenho
das atividades que lhe competem.

Conclusão
Inexistindo óbices de natureza formal ou material, opina-se

pela aprovação da matéria no lg turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 12 de

outubro de 1994.
José Ferraz, Presidente - Rõmulo Aloise, relator -
Sebastião Helvécio - Elmo Braz - Sené Guedes - José Militão.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, a proposição em epígrafe
autoriza a Assembléia Legislativa a adquirir imóvel
destinado a seu funcionamento.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Posteriormente, a Mesa da Assembléia opinou pela sua

aprovação.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em exame não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário. Os recursos para sua execução
originar-se-ão de dotações próprias consignadas na lei
orçamentária. O projeto está de acordo com a legislação
vigente, merecendo prosperar nesta Casa.
Além disso, a operação pretendida não implicará perda
patrimonial para a Assembléia Legislativa visto que a
redução do disponivel será compensada pelo incremento do
imobilizado.
Por outro lado, o imóvel em questão, de localização
privilegiada, próximo à Assembléia, no..sb 4 lltarà melhor
funcionamento desta Casa, cujas instalações se revelam
insuficientes.

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

Resolução no 2.214/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de outubro de 1994.
José Ferraz, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Célio de Oliveira - Roberto Amaral.
PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ng 2.214194
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, a proposição em epigrafe
autoriza a Assembléia Legislativa a adquirir imóvel
destinado a seu funcionamento.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma proposta.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em
exame não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário a sua tramitação. Os recursos para sua execução
originar-se-ão de dotações próprias consignadas na lei
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orçamentária. O projeto está de acordo com a legislação
vigente, merecendo prosperar nesta Casa.
Além disso, a operação não Implicará perda patrimonial para

a Assembléia Legislativa, visto que a redução do disponível
será compensada pelo incremento do imobilizado.

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

Resolução nQ 2.214/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de outubro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Bernardo Rubinger, relator
- Jorge Eduardo - Roberto Amaral - Sebastião Costa - José
Laviol a. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.214/94

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nQ 2.214/94, de autoria da Mesa da

Assembléia, que autoriza a Assembléia Legislativa a adquirir
imóvel, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2.214/94
Dispõe sobre a autorização para a aquisição de imóvel pela

Assembléia Legislativa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lç - Fica a Assembléia Legislativa autorizada a
adquirir o terreno constituído pelo lote ng 13 do quarteirão
18-B da 12 seção urbana do Município de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de outubro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator

- Bonifácio Mourão.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.409/94

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helénio, vem á Mesa, para
receber parecer, o requerimento em epígrafe, publicado no
dia 17/8/94. A proposição tem por objetivo sejam solicitadas
ao Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
informações referentes aos projetos executados por
Intermédio do Programa Estadual de Políticas Sociais
Compensatórias.

Fundamentação
A Constituição do Estado, no art. 62. XXXI, atribui à
Assembléia Legislativa competência para fiscalizar e
controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta. O requerimento de informações a
autoridades estaduais está previsto no art. 245, XII, do
Regimento Interno, o qual prescreve ser a referida
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proposição sujeita à deliberação do Plenário, após receber o
parecer de que tratam os arts 246 e 80, VIII, "d"
No que se refere ao mérito, entendemos ser a proposição
conveniente e oportuna, tendo em vista que as informações
solicitadas por seu intermédio permitirão a esta Casa
informar-se acerca do cumprimento do Programa Estadual de
Políticas Sociais Compensatórias, instituído pelo Governo do
Estado por meio do Decreto nQ 33.640, de 3/6/92. Esse
programa versa sobre matéria relevante, já que objetiva
atenuar a desigualdade de distribuição de renda mediante a
implantação de projetos de ação social a serem concretizados
no âmbito do Poder Executivo.
Quanto ao aspecto formal, entendemos necessária a
apresentação de emenda que esclareça ser destinatário do
pedido de informações o titular da Secretaria de Estado de
Planejamento e Coordenação Geral.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
nQ 5.409/94 com a emenda a seguir apresentada.

EMENDA NQ 1
Substitua-se a expressão "à Secretaria" por "ao Secretário
de Estadá"
Sala de Reuniões da Mesa
1994.
José Ferraz, Presidente -
Nascimento - José Militão
Sebastião Helvécio.

da Assembléia, 11 de outubro de

Rêmolo Aloise, relator - Elmiro
- Elmo Braz - Bené Guedes -

E
o

o

E

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.416/94
Mesa da Assembléia

Relatório
Vem á Mesa, para receber parecer, o Requerimento n
5.416/94, publicado no 'Diário do Legislativo' de 19/8/94. A
proposição tem como objetivo sejam solicitadas informações
acerca das atividades já executadas por intermédio do
Projeto de Formação Cultural da Criança e do Adolescente às
seguintes autoridades estaduais: Secretários do Planejamento
e Coordenação Geral, da Cultura, da Educação, de Esportes,
Lazer e Turismo, e do Trabalho e Ação Social.

Fundamentação
A faculdade de formulação de pedido de informações a
autoridades estaduais por intermédio da Mesa da Assembléia
decorre da competência atribuída a esta Casa, em caráter
privativo, pela Constituição do Estado, de controlar e
fiscalizar os atos do Poder Executivo, consoante afirma o
art. 62. XXXI, da Carta Estadual.
O requerimento em exame está disciplinado pelos arts. 246,
80, VIII, 'd' e 245, XII. do Regimento Interno, os quais
determinam seja a proposição sujeita ao parecer da Mesa da
Assembléia e á deliberação do Plenário.
Analisado sob o enfoque do mérito, o Requerimento n
5.416/94 reveste-se de interesse público, dado que o
resultado da indagação nele contida será o esclarecimento,
aos membros desta Casa, sobre as atividades executadas por
intermédio do Projeto de Formação Cultural da Criança e do
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Adolescente, instituido pela Resolução Conjunta ng 587/93,
emanada das Secretarias do Planejamento e Coordenação Geral,
da Cultura, da Educação, de Esportes, Lazer e Turismo, e do
Trabalho e Ação Social.
Cumpre-nos lembrar a relevância do acompanhamento do
referido projeto uma vez que sua instituição foi inspirada
na necessidade de viabilizar o acesso da criança e do
adolescente ás mais variadas formas de manifestação
cultural, como o teatro, o cinema e outras afins, mediante a
educação e o desenvolvimento de sua sensibilidade cultural.
E voltado para clientela oriunda da rede pública estadual de
ensino, do Projeto Curumim, do Programa de Iniciação ao
Trabalho e da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor.
Somos, portanto, de entendimento que o requerimento em

exame configura-se como conveniente e oportuno.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento
ng 5.416/94 na forma original.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de outubro de
1994.
José Ferraz, Presidente Sené Guedes, relator - Elmiro
Nascimento - José Militão - Rêmolo Alolse - Elmo Braz -
Sebastião Helvécio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.420/94
Mesa da Assembléia

Relatório
Por meio do requerimento em epigrafe, o Deputado Glycon
Terra Pinto solicita a inserção, nos anais da Casa, do
artigo intitulado "Ao Meu Amigo Muçulmano", publicado pela
revista "Veja', edição de 10/8/94, pág. 126.
Tendo sido o requerimento publicado no 'Diário do
Legislativo" de 19/8/94, cabe-nos sobre ele emitir parecer,
nos termos do art. 80, VIII, 'c". do Regimento Interno.

Fundamentação
O artigo veiculado pela revista 'Veja', intitulado Ao Meu
Amigo Muçulmano", de autoria do Presidente do rabinato da
Congregação Israelita paulista, Henry 1. Sobe], apresenta um
quadro bastante preocupante com relação as ações terroristas
no cenário mundial
Citando os atentados recentes ocorridos contra a sede da
Associação Mutual Israelita Argentina - AMIA -, em Buenos
Aires, e as bombas que explodiram em Londres, Sobel observa
que as ações terroristas, hodiernamente, já não se dirigem a
pessoas hipoteticamente culpadas dos males reais ou
imaginários que os terroristas pretendem eliminar, mas a
pessoas inocentes: crianças, atletas, turistas, etc., com o
propósito apenas de espalhar o pânico, o terror e abalar as
estruturas da sociedade.
Diante desses fatos, o autor do referido texto conclama as

nações civilizadas ao combate sistemático ao terrorismo, que
representa uma guerra contra a humanidade, contra a solução
pacifica dos conflitos, e, em particular, dirige-se aos
irmãos muçulmanos, pedindo-lhes que tentem segurar seus
radicais e não se desanimem ante a esperança da paz no
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Oriente Médio, almejada pelos lideres israelenses e árabes,
"que estão determinados a superar, por meio do diálogo, anos
e anos de ressentimento mútuo".
E bastante oportuna e de grande valia para nossa reflexão a
matéria de Henry L Sobe], sobretudo porque a Constituição
da República, já em seu preâmbulo, preconiza que o Brasil se
compromete, nas ordens interna e externa, com a solução
pacifica das controvérsias e, no art. 4Q , estabelece, como
principio de suas relações internacionais, o repúdio pelo
terrorismo e pelo racismo e a prevalência dos direitos
humanos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 5.420/94 na forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de outubro de
1994.
José Ferraz, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -
Elmiro Nascimento - Rémolo Aloise - José Militão - Elmo Braz
- Bené Guedes.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.417/94
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helénio, vem à Mesa, para
receber parecer, o requ 4 irntn em epígrafe, publicado em
19/8/94. Objetiva o parlamentar sejam solicitadas á
Presidente do Conselho Estadual de Direitos da Criança e do
Adolescente - CEDCA - informações acerca das atividades já
executadas pelas comissões temáticas permanentes do
Conselho, criadas pela Resolução ng 1/93. de 31/8/93.

Fundamentação
Compete privativamente à Assembléia Legislativa, por força
do disposto no art. 62, XXXI, da Constituição do Estado,
exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder
Executivo, incluídos os da administração indireta.
Um dos instrumentos de que o Poder Legislativo se serve, no

exercício dessa incumbência de ordem constitucional, é o
envio de requerimento solicitando informações a autoridades
estaduais, proposição essa sujeita á deliberação do
Plenário, nos termos do art. 245, xir, do Regimento Interno,
após receber o parecer de que tratam os arts. 246 e 80,
VIII, "d", do aludido estatuto.
No que concerne ao mérito, entendemos que a proposição em
exame se caracteriza como conveniente e oportuna, tendo em
vista que os esclarecimentos a serem prestados permitirão a
esta Casa avaliar o cumprimento, pelo Poder Executivo, do
disposto na Resolução nQ 1/93, de 31/8/93, do CEOCA, órgão
subordinado á Secretaria de Estado do Trabalho e Ação
Social. Por intermédio do referido documento, foram
instituídas cinco comissões temáticas permanentes no âmbito
do Conselho, com o fim especifico de colaborar no desempenho
dos encargos do colegiado. As comissões receberam
denominações relativas às áreas de concentração de suas
respectivas atuações, a saber: Políticas Públicas; Medidas
Socioeducativas - Atendimento ao Adolescente Autor de Ato
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Infracional; Conselhos Municipais; Comunicação e
"Marketing" e Finanças.
Nos ternos do art. 6Q da Lei nQ 10.501, de 17/10/91, que

dispõe sobre a Política Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente, o CEDCA, formado por representantes de
diversas secretarias de Estado e •da Polícia Militar,
pertence à estrutura orgânica da Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social. Por essa razão, entendemos ser
necessária a apresentação de emenda com o objetivo de serem
as informações solicitadas ao titular da referida Pasta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 5.417/94 com a Emenda ng 1, a seguir apresentada.
EMENDA NQ 1

Substitua-se a expressão "ao Exmo. Sr. Presidente do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CEDCA -, Dra. Maria das Graças Fonseca Cruz", por "ao Sr.
Secretário de Estado do Trabalho e Ação Social".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de outubro de
1994.
José Ferraz, Presidente - Elmo Braz, relator - Elmiro
Nascimento - José Militão - Rémolo Aloise - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio.
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Belo Horizonte, terça-feira. 13 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 14 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum".
COMPARECIMENTO

- As 91h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Adelino Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Antônio Pinheiro - Bonifácio Mourão - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - tbrahim Jacob - José Braga - José Laviola
- Maria José Haueisen - Péricles Ferreira - Wilson Pires.

Falta de 'Quorum'
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião e convoca
os Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira,
dia 17, às 20 horas.

ATA DA 308 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE OUTUBRO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz e José Militão
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Atas (3) - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Requerimento do Deputado Romeu Queiroz; aprovação -
Discussão e votação de proposições: Prosseguimento da
discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.108/94;
aprovação - Votação, em turno único, do Veto Parcial á
Proposição de Lei nQ 12.299: manutenção do veto - Votação,
em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei ng
12.301; votação do veto com parecer pela manutenção;
manutenção do veto; votação do veto com parecer pela
rejeição; rejeição do veto - Votação, em turno único, do
Veto Total á Proposição de Lei ng 12.329; manutenção do veto
- Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
flQ 12.334; manutenção do veto - Votação, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.335; manutenção do veto
- Votação, em turno único, do Veto Total á Proposição de Lei
nQ 12.336; manutenção do veto - Votação, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.337; manutenção do veto
- Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
nQ 12.338; manutenção do Veto - Votação, em turno único, do
Veto Total à Proposição de Lei ng 12.340; manutenção do veto
- Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 12.341; manutenção do veto - Votação, em turno único,
do Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.342; chamada de
votação secreta; inexistência de 'quorum' para votação -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 91h13min, comparecem os Deputados:
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José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Alolse - Elmo Braz - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Ambrôsio Pinto Anderson Adauto - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Cóssimo Freitas - Oilzon Meio - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto -
José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda
- Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mílton
Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias
- Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) '- A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
Atas

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

2s1 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 1,á parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Vem à Mesa requerimento do ilustre Deputado Romeu Queiroz,
em que, na forma regimental, solicita alteração da pauta, de
modo que o Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.306 seja
apreciado em último lugar, entre os vetos que se encontram
em fase de votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa).
Aprovado -

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei ng 2.108/94, do Governador do
Estado, que fixa a tabela de vencimento dos cargos das
classes de Professor do Quadro do Magistério, a que se
refere a Lei ng 7.109. de 13/10/77. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação da matéria. Em
discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.A Comissão de Redação.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 12.299, que cria as 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. A Comissão Especial opina pela manutenção do
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veto. A Presidência vai submetê-lo a votação por escrutínio
secreto, nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes,
lembra ao Plenário que os Deputados que desejarem manter o
veto deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
deverão votar "não' A Presidência convida para atuarem como
escrutinadores os Deputados Cóssimo Freitas e Bernardo
Rubinger. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -
Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrásio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Hely Tarquínio - Homero Duarte - tbrahim Jacob -
Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Maria
Olivia - Mauri Torres - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados; foram encontradas
na urna 45 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem á apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 36 Deputados. Votaram
"não" 8 Deputados. Há 1 voto em branco. Está mantido o veto.
Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de
Lei ng 12.301, que reorganiza a Universidade Estadual de
Montes Claros e dá outras providências. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto aos lg e 2g do art. 31 e
pela rejeição do veto ao lQ do art. 13. Em votação, o veto
com parecer pela manutenção. A Presidência convida para
atuarem como escrutinadores os Deputados Bernardo Rubinger e
Cássimo Freitas. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceoer a chamada para votação secreta.
O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Alolse - Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Cássimo Freitas -
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Dilzon Meio - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Hely Tarquinio - Ibrahin,
Jacob - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Maria Olivia -
Mauri Torres - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados. Foram encontradas
na urna 45 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" 38 Deputados; votaram
"não 4 Deputados. Houve 3 votos em branco. Está mantido o
veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
A Presidência vai submeter a votação o veto ao 1Q do art.
13, o qual tem parecer pela rejeição. Os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar ..Si".; os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar não'. Resumindo, "sim"
mantêm o veto; "não" rejeita-o. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada para votação secreta.
O Sr. Secretário (Deputado Marcelo Cecõ) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados;
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aiiton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Cóssimo Freitas - Oilzon Melo
- Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira
- Geraldo Rezende - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo
José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto -
José Renato - Marcelo Cecé - Maria Olivia - Mauri Torres -
Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e á verificação da coincidência
do numero de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 43 Deputados. Foram encontradas
na urna 43 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem á apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim 4 Deputados; votaram "não"
39 Deputados. Está rejeitado o veto. A promulgação.
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O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.329, que estabelece normas gerais
para prevenção contra a transmissão do vírus da AIDS em
estabelecimentos odontológicos públicos ou privados. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em votação, o
veto. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Faz a

chamada.
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -
Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Cõssimo
Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - tbrahim Jacob - João Batista - João
Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecê - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Milton Salles - Péricles Ferreira - Roberto Amaral
- Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam á abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 45 Deputados; foram encontradas
na urna 45 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam á apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim 38 Deputados. Votaram
não" 6 Deputados. Há 1 voto em branco. Está mantido o veto.

Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total á Proposição de Lei
nQ 12.334, que cria o Programa Mineiro de Incentivo
Fruticultura de Climas Temperado e Tropical e dá outras
providências. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. Designado como relator em Plenário, o Deputado
Roberto Amaral emitiu parecer pela manutenção do veto.
Solicito ao Secretário que proceda à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Benõ Guedes) - (- Faz a

chamada.
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -
Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Côssimo
Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
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Laviola - José Leandro - Kernil Kumaira - Marcelo Cecé -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton
Sanes - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Romeu Queiroz
- Sebastião Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.
o Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas
na urna 42 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" 38 Deputados; votaram
"não" 4 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei
nQ 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. A Comissão Especial opina pela
rejeição do veto. A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
fazer a chamada de votação secreta.
O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Faz a
chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antno Júio - Saldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto
- Kemil Rumaira - Marcelo Cecé - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Milton Sanes - Pêricles Ferreira -
Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados; foram encontradas
na urna 47 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados; votaram
"não" 12 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 12.336, que estabelece condições para a concessão de
licença ambiental para a realização de obras de barramento
em rios navegáveis. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Solicito ao Sr. Secretário que proceda á
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -
Amílcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalrnar Silva - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antõnio
Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Cõssimo
Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumaira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton
Salles - Pêricles Ferreira - Roberto Amara] - Romeu Queiroz
- Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro
Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila-
0 Sr. Presidente (Deputado José Mil itão) - 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 43 Deputados; foram encontradas
na urna 43 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam á apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem á apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 41 Deputados; votaram
'não' 2 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total á
Proposição de Lei ng 12.337, que dispõe sobre o programa de
alimentação escolar da rede pública estadual. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência informa
aos Deputados que aqueles que desejarem aprová-lo deverão
votar 'sim,' e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar
"não". Em votação o veto. Convido para atuarem como
escrutinadores os Deputados Mauri Torres e Ermano Batista.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder á chamada
para votação secreta.
O Sr. Secretário (Deputado Péricles Ferreira) - (- Faz a
chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -
Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
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Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Côssimo
Freitas - Diizon Meio - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro - Kemil
Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Pêricles Ferreira -
Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa
- Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados; foram encontradas
na urna 41 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" 37 Deputados; votaram
"não" 4 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Total á Proposição de Lei
nQ 12.338, que dispõe sobre a pesagem obrigatória do gás
liquefeito de petróleo à vista do consumidor. A Comissão
Especial opina peia rejeição do veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, de
acordo com o art. 234 do Regimento Interno. Convido para
atuarem como escrutinadores os Deputados Mauri Torres e
Ermano Batista. Solicito ao Sr. Secretário que proceda á
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Péricles Ferreira) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Benê Guedes
Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Cóssimo Freitas - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Homero Duarte -
Ibrahlm Jacob - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton
Salles - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Romeu Queiroz
- Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro
Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam á abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados; foram encontradas
na urna 40 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados; votaram
"não" 6 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total á
Proposição de Lei no 12.340, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da publicação mensal das reclamações contra
os fornecedores de produtos e serviços definidos nos termos
do art. 3Q da Lei no 8.078. de 11/9/90. A Comissão Especial
opina pela manutenção do veto.A Presidência vai submeter a
matéria a votação por escrutínio secreto, nos termos do art.
234 do Regimento Interno. Para tanto, convida o Deputado
Ailton Vilela e a Deputada Maria Olivia para atuarem como
escrutinadores. (- Pausa.) Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada para votação secreta.
O Sr. Secretário (Deputado Pendes Ferreira) - (- Faz a

chamada.
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Anderson Adauto - Antônio
Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Cóssimo
Freitas - Dílzon Meio - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Jorge El n1c - Jorge Hannas - José Laviola
- José Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Mauri Torres - Milton Salles - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam á abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes-
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados; foram encontradas
na urna 41 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam á apuração dos
votos-
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "não" 3 Deputados; votaram "sim'
38 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao Governador
do Estado.
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial

á Proposição de Lei no 12.341, que dispõe sobre a construção
de passarelas para pedestres em rodovias estaduais. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência
vai submeter a matéria a votação por escrutínio secreto, nos
termos do art. 234 do Regimento Interno. Convido para
atuarem como escrutinadores os Deputados Maria Olivia e
Ailton Vilela. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder á chamada para votação secreta.
O Sr. Secretário (Péricles Ferreira) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
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José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Anderson Adauto - Antônio
Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Côssimo
Freitas - Dilzon Meio - Ermano Batista - Francisco Ramalho -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista - João Marques
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola - José Leandro
- José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres
- Mílton Salles - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura das urnas e à verificação da
coincidência do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados; foram encontradas
na urna 41 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" 38 Deputados. Votaram
"não" 3 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se ao
Governador do Estado.
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei ng 12342, que assegura às 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. A Presidência vai submeter a matéria a
votação por escrutínio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Para tanto, convida os Deputados Maria
Olivia e Simão Pedro Toledo para atuarem como
escrutinadores. Com a palavra, o Sr-Secretário, para
proceder à chamada para votação secreta.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamadaj
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - José Miiitão - Bené Guedes - Adelmo Carneiro
Leão - Aílton Vilela - Anderson Adauto - Antônio Júlio -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Dilzon Melo -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Homero Duarte
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola - José Maria
Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Péricles Ferreira - Romeu Quelroz - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 26 Deputados; foram encontradas
na urna 26 sobrecartas. Os números conferem. Não houve
"quorum" para votação. A Presidência vai tornar sem efeito a
votação do Veto Total à Proposição de Lei ng 12.342.

ENCERRAMENTO
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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, ás 20 horas, e de amanhã,
dia 12, às 9, ás 14 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3098 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 14 PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 12.306; questões de ordem; manutenção -
Discussão, em iQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.161/94;
apresentação de emendas; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de
Fiscalização Financeira para parecer - Discussão, em 2Q
turno, do Projeto de Resolução ng 2,074/94; aprovação na
forma do vencido em lg turno - Discussão, em 2g turno, do
Projeto de Resolução nQ 2.141/94: aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h12min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Renato - kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton Salles -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental.
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-Secretàrio, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lã PARTE
Ata

- O Deputado Antônio Júlio, 20-Secretário 'ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os vetos ás Proposições de Lei ngs 12.342,
12.343, 12.348 e 12.352 em virtude de sua votação na reunião
ordinária de hoje á tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial
á Proposição de Lei ng 12.306, que dispõe sobre a UEMG e dá
outras providências, A Comissão Especial opina pela rejeição
do veto. A Presidência vai submeter a matéria a votação, em
escrutinio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo: "sim'
mantém o veto: "não" rejeita o veto.

Questões de Ordem
o Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente,
considerando a necessidade da presença de pelo menos 39
Deputados para votação, solicito a V. Exa. . que determine se
proceda, antes, á chamada de verificação de "quorum".
O Deputado Milton Sailes - Apenas para fazer uso do
exercício democrático, já que estou no fim do meu mandato,
pediria a V. Exa. . que verificasse, de plano, se haá ' quorum"
ou não. Se houver "quorum", não há necessidade de se atender
ao pedido do ilustre Deputado que me antecedeu-
0 Sr. Presidente - Tem procedência o pedido do Deputado
Milton Sailes. A Presidência verifica de plano que estão
presentes no Plenário 39 Deputados. Há, portanto, "quorum"
para a votação da matéria. A Presidência designa os
Deputados Cõssimo Freitas e Célio de Oliveira para servirem
de escrutinadores e solicita ao Deputado Benê Guedes que
faça a chamada dos Deputados-
0 Sr. Secretário (Deputado Benã Guedes) - (- Faz a

chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados;
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani
- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Clôuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Dllzon Meio - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Hely Tarquinio - Homero Duarte - rbrahim Jacob -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Renato - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Milton Sailes - Paulo Pettersen -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas-
0 Sr. Presidente - Votaram 53 Deputados; foram encontradas
na urna 53 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' 20 Deputados; votaram
"não" 33 Deputados. Está mantido o veto. Oficie-se.
Discussão, em lo turno, do 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. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ngs 1 e 2, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e 3 a 7, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.

Vêm à Mesa as seguintes emendas:
Emendas ao Projeto de Lei no 2.161/94

EMENDA Ng 8
Suprima-se o art. 7g.
Sala das Reuniões. 31 de agosto de 1994.
Raul Messias

EMENDA Ng 9
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
'Art. l - O crédito tributário vencido até 30 de junho de
1994, formalizado ou não, inclusive o inscrito em divida
ativa, ajuizada ou não sua cobrança, poderá ser pago de uma
sã vez, até 15 (quinze) dias contados da publicação desta
lei, de acordo com critérios estabelecidos pela Secretaria
de Estado da Fazenda.".
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 1994.
Marcos Helênio

EMENDA NO 10
Suprima-se o art. 2o.
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 1994.
Marcos Helénio

EMENDA Ng 11
Acrescentem-se parágrafo e incisos ao art. 2g:
"Art. 2g - . . .........................................

- O prazo de pagamento mencionado no "caput" deste
artigo ooderà ser ampliado para até 36 (trinta e seis)
meses, passando as multas a ser devidas com redução de:
IV - i00% (cem por cento), quando se tratar de pagamento em
12 (doze) parcelas;
V - 80% (oitenta por cento), quando se tratar de pagamento
em 18 (dezoito) parcelas;
VI - 50% (cinqüenta por cento), quando se tratar de
pagamento em 24 (vinte e quatro) parcelas;
VII - 30% (trinta por cento), quando se tratar de pagamento

em 36 (trinta e seis) parcelas.'.
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Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1994.
Ronaldo Vasconce 11 os

EMENDA NQ 12
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Ficam cancelados os créditos tributários

autuados, Inclusive os inscritos em divida ativa, ajuizados
ou não a sua cobrança, e originários do não-recolhimento do
1CM e do ICMS relativamente a importações de mercadorias
promovidas por estabelecimentos localizados no Estado ou por
empresas domiciliadas em outra unidade da Federação e com
destino a este Estado, observado que:

- o imposto incidente sobre as importações tenha sido
regular e comprovadamente recolhido aos cofres do Estado
onde essas se realizaram;
II - as operações de transferência ou remessa das

mercadorias tenham-se processado com documentação fiscal
hábil

III - os contribuintes destinatários neste Estado tenham
utilizado as mercadorias Importadas em processo de
industrialização e firmem compromisso de passar a recolher,
neste Estado, o ICMS devido nas importações, apesar de
beneficio fiscal ou financeiro oferecido por outra unidade
federativa.
Sala das Reuniões, de setembro de 1994.
Anderson Adauto

EMENDA NQ 13
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art .....- Ficam cancelados os créditos tributários já

formalizados, inclusive os inscritos em divida ativa,
ajuizados ou não, e originários do não-recolhimento do 1CM
ou ICMS, relativamente a importações de mercadorias
promovidas por estabelecimentos localizados no Estado ou por
meio de empresas domiciliadas em outra unidade da Federação,
com destino a este Estado, desde que:

- o imposto incidente sobre as importações tenha sido
regular e comprovadamente recolhido aos cofres do Estado por
onde estas se tenham realizado;
II - as operações de transferência ou remessa das

mercadorias tenham-se processado com documentação fiscal
hábil;

III - os contribuintes destinatários, neste Estado, tenham
utilizado as mercadorias importadas em processo de
industrialização e firmem compromisso de passar a recolher,
no Estado, o ICMS devido nas importações, mesmo diante de
beneficio fiscal ou financeiro oferecido por outra unidade
federativa."-
Sala das Reuniões, de setembro de 1994.
Pêricles Ferreira
Justificação: Esta emenda visa a cancelar créditos
tributários de ICMS que, em função de incentivo fiscal
oferecido por outra unidade da Federação, já tenham sido
recolhidos aos cofres de outro Estado.
Objetivando resguardar o interesse da Fazenda Pública de
Minas Gerais, a presente emenda condiciona a concessão do
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favor ora proposto ao compromisso, a ser firmado pelos
contribuintes beneficiários, de passarem a recolher, neste
Estado, o ICMS devido nas importações, mesmo que outras
unidades da Federação ofereçam incentivos fiscais.
Por se tratar de ICMS já recolhido, esperamos contar com o

apoio de nossos nobres pares à aprovação desta emenda.
EMENDA No 14

Acrescente-se onde convier:
"Art - ---- - Os benefícios da anistia previstos nesta lei

estendem-se a todos os contribuintes até o ano 2.000.".
Sala das Reuniões, li de outubro de 1994.
Raul Messias
Justificação: A emenda tem dois objetivos: primeiro, sanar

a injustiça do projeto em questão que penaliza os
contribuintes honestos, que não sonegaram até hoje o
pagamento dos impostos devidos; segundo, acompanhar a onda
neoliberal tão em voga, que afirma a inutilidade do Estado.
Sendo dispensável o Estado, evidentemente são desnecessários
os tributos a ele devidos.

EMENDA NQ 15
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - O crédito tributário vencido até 30 de junho de
1994, formalizado, inclusive o inscrito em divida ativa,
ajuizada ou não sua cobrança, será cancelado, desde que seu
valor, excluídos os juros de mora, seja igual ou inferior a
R$1.000,00 (mil reais), considerados em conjunto todos os
estabelecimentos do mesmo titular e os respectivos processos
tributários administrativos (PTA). ".
Sala das Reuniões,
Romeu Queiroz
Justificação: A emenda em tela objetiva propiciar ao

contribuinte o conhecimento exato do v-1,,r de que é devedor.
Exclui do teto fixado no art. 10 o montante dos juros de
mora, que só é calculado no momento do recolhimento efetivo
do crédito tributário, não sendo, por isso, previamente
conhecido. Possibilita ainda, ao Poder Executivo a concessão
de prazo para recolhimento do crédito, com os benefícios da
lei, quando necessário para cálculo e fornecimento ao
contribuinte do preciso valor em questão.

EMENDA NQ 16
Dê-se ao art. 14 a seguinte redação:
"Art. 14 - O Poder Executivo disciplinará a forma de

execução do disposto nesta lei, podendo prorrogar, em até 15
(quinze) dias, o prazo fixado para recolhimento de uma só
vez ou da primeira parcela do crédito tributário.".
Sala das Reuniões,
Romeu Queiroz
Justificação: A justificação desta emenda é a mesma
apresentada para a anterior.
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão foram apresentadas ao projeto as Emendas ngs 8 a
16, dos Deputados Raul Messias, Marcos Helénio, Ronaldo
Vasconcellos, Anderson Adauto, Péricles Ferreira e Romeu
Queiroz. Nos termos do 2ci do art. 195 do Regimento
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Interno, a Presidência vai devolver o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira para parecer sobre as emendas.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Resolução ng
2.074/94, da Comissão de Agropecuária, que aprova alienações
de terras devolutas rurais. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lo turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Resolução n 2.074/94, na forma do vencido em lg
turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Resolução ng

2.141/94, da Comissão de Agropecuária, que aprova alienações
de terras devolutas rurais. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
estão. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 12, ás 9, às 14 e às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária de quinta-feira, dia 13, às 14 horas, com a ordem
do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3109 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Suspensão e reabertura da re''nãc - Discussão e
votação de proposições: Votação, em lQ turno, do Projeto de
Lei no 2.161/94; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação das emendas com parecer pela aprovação;
aprovação; votação das emendas com parecer pela rejeição;
rejeição - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Resolução
ng 2.214/94; aprovação - Discussão, em lg turno, do Projeto
de Lei nQ 1.551/93; aprovação com as Emendas ngs 1 a 4 -
Discussão, em 2p turno, do Projeto de Lei ng 775/92;
aprovação na forma do vencido em lQ turno - Discussão, em 2Q
turno, do Projeto de Lei ng 783/92; aprovação - Discussão,
em 2o turno, do Projeto de Lei nQ 1.327/93; aprovação, na
forma do vencido em lQ turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Âs 9h11min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Sebastião

Helvécio - Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Cõlio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Homero Duarte - Ibrahim
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Jacob - Ivo José - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Braga - José Laviola - Márcio Miranda - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Milton SaL les - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

1g PARTE
Ata

- O Deputado Ronaldo Vasconcelios, 2g Secretário "ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Tendo em vista que a matéria colocada em
primeiro lugar na pauta está pendente na reunião das
comissões, a Presidência vai suspender esta reunião por 15
minutos até que o projeto esteja em condições de ser votado.
Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em IQ turno, do Projeto de Lei
nQ 2.161/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
quitação de crédito tributário nos casos que especifica e dá
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas nos 1 e 2, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela sua aprovação com as Emendas ngs 1 e 2, da Comissão de
Justiça, e 3 a 7, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto com as emendas á Comissão de Fiscalização
Financeira para parecer. A Comissão de Fiscalização
Financeira opinou pela aprovação das Emendas nos 12. 15 e 16
e pela rejeição das Emendas ns 8 a 11, 13 e 14. Em votação,
o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as emendas que receberam parecer pela aprovação. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Em votação, as emendas que receberam
parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica,
portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei no
2.161/94 com as Emendas ngs 1 a 7, 12, 15 e 16. A Comissão
de Fiscalização Financeira.
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Discussão, em lo turno, do Projeto de Resolução no
2.214/94, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre
autorização para aquisição de imóvel destinado a instalação
de serviços da Assembléia Legislativa. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do Projeto. A Mesa da
Assembléia e a Comissão de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei no 1.551/93, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos símbolos e dos níveis de
vencimentos do Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público, inclusive inativos, e dá outras
providencias. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idde do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas
nos 1 a 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados q ue o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nos 1 a 4. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei no
1.551/93 com as Emendas nos 1 a 4. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discusão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 775/92, do

Deputado Bené Guedes, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel á Liga Esportiva Leopoldinense, com sede no Município
de Leopoldina. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação da matéria na forma do vencido em lo turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Está, portanto,
aprovado, em 2o turno, , o Projeto de Lei no 775/92 na forma
do vencido em lo turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 783/92, do
Deputado Simão Pedro Toledo, que autoriza o Poder Executivo
a permutar Imóvel de propriedade do Estado por imóvel da
Prefeitura Municipal de Heliodora. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação da matéria. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 1.327/93, do
Deputado Sebastião Helvécio, que institui a obrigatoriedade
de nota fiscal de entrada de mercadoria a ser emitida em
todas as operações de compra efetivada por desmontes. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação da
matéria na forma do vencido em lQ turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
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Em votação. Os Deputados Que O aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Está, portanto, aprovado, em 2Q turno,
o Projeto de Lei ng 1.327/93, na forma do vencido em lg
turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência a encerra e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 14 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária de
amanhã, dia 13, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 314 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei n
2.161/94; aprovação; verificação da votação; Questão de
ordem; anulação da votação; chamada para recomposição de
"quorum": existência de "quorum" para discussão - Questão de
ordem - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Resolução n
2.214/94; encerramento da discussão - Suspensão e reabertura
dos trabalhos; existtrra .ie "quorum para votação -
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 2.161/94;
discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação na forma do
vencido em lg turno com a Emenda ng 1 - Votação, em 2Q
turno, do Projeto de Resolução no 2.214/94; aprovação -
Suspensão e reabertura dos trabalhos - Discussão e votação
de pareceres de redação final: Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei ngs 2.108 e 2.161/94 e do Projeto de
Resolução nQ 2.214/94; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antõnio -
Ambrõsio Pinto - Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Homero Duarte - !brahim Jacob - Ivo José -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola
- José Leandro - Márcio Miranda - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Mílton Salles - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
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palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Roberto Amara!, 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 2 parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

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

da presente reunião os Projetos de Lei ngs 1.323, 1.462 e
1.565/93, por não se encontrarem em condições de serem
apreciados.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do 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. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em lg
turno, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradorcF 'rsc.'itos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado.
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, peço

verificação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de verificação do
ilustre Deputado Adelmo Carneiro Leão. Esta Presidência
solicita aos Deputados q ue ocupem seus lugares.

Questão de Ordem
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, pela ordem.
No meu entender, não houve votação. V. Ea. estava colocando
em discussão.
O Sr. Presidente - O projeto continua com discussão
encerrada. O projeto chegou a ser votado. Vamos fazer a
verificação da votação.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 17 Deputados; votou "não'
1 Deputado. Portanto, torna-se sem efeito a votação. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada
para recomposição do "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 32 Deputados. Não

há "quorum" para votação, mas o há para discussão.
Questão de Ordem

O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, solicito a
VExa, que suspenda a reunião por 10 minutos, para que se
possa fazer a recomposição do "quorum".
O Sr. Presidente - Como há' quorum" para discussão, a
Presidência vai submeter a matéria à apreciação do Plenário,
voltando depois á votação do projeto, atendendo á questão de
ordem do Deputado Agostinho Patrus.
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Discussão, em 2o turno, do Projeto de Resolução ng

2.214/94, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre
autorização para aquisição de imóvel destinado a instalação
de serviços da Assembléia Legislativa. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão.

Suspensão dos Trabalhos
O Sr. Presidente - Estão suspensos os trabalhos por 30

minutos.
Reabertura dos Trabalhos

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Esta Presidência verifica de plano a presença de 39
Deputados em Plenário. Portanto, há" quorum" para a votação.
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.161/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a quitação de crédito
tributário nos casos que especifica e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno
com a Emenda nQ 1, que apresenta. Para encaminhar a votação,
com a palavra, o Deputado Gilmar Machado, que dispõe de 5
minutos, tendo em vista que o projeto se encontra em regime
de urgência.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Srs. Deputados,

queria fazer uma observação, com relação á Emenda ng 1, que
chegou agora, no 2g turno, em especial sobre a questão do
DER. Estaremos votando aqui, considerando que já temos um
projeto votado anteriormente sobre a criação de pedágios,
uma emenda que estabelece garantias, caso uma estrada do
Estado venha a ser privatizada, para a empresa, com relação
ás tarifas, para que esta possa auferir seus lucros.
Estaremos dando á empresa um beneficio, mas não estaremos
criando mecanismos de controle das tarifas nem trazendo
prejuízos ao contribuinte, que utilizará as estradas. Eu,
particularmente, vou votar contra, porque, senão, estaremos
privilegiando quem ganhar a concessão. A empresa pode
colocar o pedágio que quiser, penalizando o nosso
contribuinte, e não temos mecanismos para controlar a
cobrança. Por isso, a nossa posição é contrária a essa
emenda. Ao mesmo tempo, quero deixar registrado que não
concordamos com a anistia que está sendo dada a um setor,
com garantia de 50% de isenção do principal, e, nesse caso,
também, nosso voto é contrário - o meu voto e o da minha
bancada.
o Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda no 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei ng
2.161/94, na forma do vencido em lg Turno com a Emenda ng 1.
A Comissão de Redação.
Votação, em 2g turno, do Projeto de Resolução ng 2.214/94,
da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre autorização para
aquisição de imóvel destinado a instalação de serviços da
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Assembléia Legislativa. A Comissão de Fiscaliação Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em votação o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Aprovado. À Comissão de Redação.

Suspensão dos Trabalhos
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai suspender os
trabalhos até que os pareceres de redação final estejam em
condições de serem apreciados. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

 Reabertura dos Trabalhos
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei no 2.108/94. do Governador do Estado, que fixa a tabela
de vencimentos de cargos da classe de professor do Quadro de
Magistério a que se refere a Lei ng 7.109, de 13/10/77. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados ' , que o aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nQ 2.161/94, do

Governador do Estado, que dispõe sobre crédito tributário.
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.
Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n
2.214/94, da Mesa da Assembléia, q ue dispõe sobre
autorização para aquisição de imóvel pela Assembléia
Legislativa. Em discussão, o parecer. Não há Oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. A
promulgação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, ficando desconvocada a extraordinária de logo
mais, ás 20 horas. Levanta-se a reunião.
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Selo Horizonte, quarta-feira, 19 de outubro de 194

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 17 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

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

- Às 201h16min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ivo José -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Sebastião Costa - Wellington de Castro
- Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião e convoca
os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 18, ás 20
horas, nos termos do edital de convocação, bem como para a
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- Nota do redator: A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 89a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia seis de setembro de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Maria Olivia, José Maria Pinto e Francisco
Ramalho, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Francisco Ramalho
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
a Presidente distribui ao Deputado José Maria Pinto os
Projetos de Lei ngs 150/91, 1.012/92, 1.277, 1.391, 1.527,
1.535, 1.639, 1.665, 1.752, 1.766, 1.792, 1.827, 1.847,
1.850 e 1.877/93, 1.883, 1.886. 1.890 e 2.016/94 e ao
Deputado Francisco Ramalho, os Projetos de Lei nQs 1.895,
1.943, 1.944, 1.945, 1.969, 1.970, 1.971, 1.977, 1.981,
1.982, 1.983, 1.987, 1.994, 2.003, 2.006, 2.007, 2.013,
2.019 e 2.020/94. Passa-se á 2a parte da reunião, sendo
discutidas e votadas, nesta fase, as proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado José Maria
Pinto emite pareceres sobre os Projetos de Lei ns 1.639/93
e 2.016/94, mediante os quais conclui pela aprovação das
matérias. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres. Passa-se, a seguir, à fase em que são apreciadas
as proposições de deliberação conclusiva das comissões. O
Deputado José Maria Pinto emite pareceres sobre os Projetos
de Lei ns 150/91, 1.012/92, 1.277, 1.391, 1.527, 1.535,
1.666, 1.752, 1.766, 1.792, 1.827. 1.847 e 1.850/93, 1.877,
1.883, 1.886 e 1.890/94, mediante os quais conclui pela
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aprovação das matérias. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os pareceres. O Deputado Francisco Ramalho
emite pareceres sobre os Projetos de Lei nos 1.895, 1.943,
1.944, 1.946, 1.969, 1.970, 1.971, 1,977, 1.981, 1.982,
1.983, 1.987, 1.994, 2.003, 2.006, 2.007, 2.013, 2.019 e
2.020/94, mediante os quais conclui pela aprovação das
matérias. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres. Neste instante, a Presidente suspende a reunião
por tempo indeterminado. Reabertos os trabalhos ás ii horas
e estando presentes os Deputados José Maria Pinto e Cássimo
Freitas (substituindo este ao Deputado Geraldo Santanna, por
indicação da Liderança do PMDB), a Presidente, Deputada
Maria Olivia, distribui os Projetos de Lei ns 1.437, 1.526,
1.545, 1.561, 1.605 e 1.756/93 ao Deputado Cóssimo Freitas,
que emite pareceres pela aprovação das matérias. Submetidos
a discussão e votação, são aprovados os pareceres. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de outubro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho,
Bonifácio Mourão.
ATA DA 121a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e um de setembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral, Baldonedo Napoleão,
José Renato e Tarcisio Henriques (substituindo este ao
Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança do BRD),
membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente,
o Vice-Presidente, Deputado Roberto Amara], assume a direção
dos trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado José Renato que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião tem por finalidade apreciar a matéria da pauta e
lê correspondência do Conselho Nacional de Assistência
Social - CNAS -, em que se solicita especial atenção dos
parlamentares com relação à verba consignada no orçamento do
próximo exercicio destinada á área de assistência social e
encaminha, em anexo, cópia da Lei ng 8.742/93 - Lei Orgânica
da Assistência Social. Em seguida, o Deputado Roberto Amaral
registra que tal correspondência seja enviada ao futuro
relator do cr;amento. Logo após, redistribui a Representação
Popuiar nQ 12 e os Projetos de Lei ngs 775/92, do Deputado
Bené Guedes, 1.833/93, do Deputado Reinaldo Lima, ambos no
2g turno e 1.789/93. do Deputado Jaime Martins, no lg turno,
ao Deputado Baldonedo Napoleão; 684/92 e 1.924/94, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira, ambos no lQ turno, ao
Deputado Tarcisio Henriques; e os Requerimentos ngs
5.390/94, do Deputado Anderson Adauto e 5.422/94, do
Deputado Jaime Martins, ao Deputado José Renato. Encerrada a
ia parte dos trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia,
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com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão emite pareceres,
mediante os quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei
ns 775/92 e 1.833/93, ambos no 2o turno, na forma do
vencido no lg turno: 1.789/93 com as Emendas ngs 1 e 2 e
1.953/94 na forma proposta, ambos no lg turno. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Ainda com a palavra, requer seja convertida em
diligência ao Ministério Público a Representação Popular ng
12. o que é deferido pela Presidência. O Deputado José
Renato emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação
do Projeto de Lei ng 1.323/93, no 2Q turno, na forma do
vencido no lg turno. O Deputado Tarcisio Henriques emite
pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação dos
Projetos de Lei ngs 684/92 e 1929/94, ambos no lg turno, na
forma do Substitutivo ng 1. Colocados em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Encerrada essa fase, passa-se à 3a fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado José Renato
emite pareceres, mediante os quais conclui pela aprovação
dos Requerimentos ngs 5.390/94 e 5.422/94. Colocados em
votação, são as proposições aprovadas. 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, 12 de outubro de 1994.
Roberto Amara], Presidente - Ermano Batista - Geraldo
Rezende - Jorge Hannas - Péricles Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.161/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 2.161/94, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre a quitação de crédito tributário
nos casos que especifica e dá outras providências, foi
aprovado 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 à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 2.161/94
Dispõe sobre a quitação de crédito tributário nos casos que

especifica e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. 1Q - O crédito tributário vencido até 30 de junho de
1994, formalizado ou não, inclusive o inscrito em divida
ativa, ajuizada ou não sua cobrança, poderá ser pago de uma
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só vez, no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação
desta lei, sem acréscimo de penalidades.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo ao
crédito tributário apurado e formalizado pela Fazenda
Estadual até a data da publicação desta lei, bem corno àquele
que for objeto de denúncia espontânea regularmente
protocolada pelo contribuinte.
Art. 2g - O crédito tributário a que se refere o artigo
anterior poderá ser pago em até 24 (vinte e quatro) parcelas
mensais, iguais e consecutivas, desde que o contribuinte o
requeira e recolha o valor da primeira parcela no prazo de
15 (quinze) dias contados da publicação desta lei.

ç i	- Na ocorrência do previsto neste artigo, as multas
serão devidas com redução de:

- 95% (noventa e cinco por cento), para pagamento em 2
(duas) parcelas;
II - 90% (noventa por cento), para pagamento em 3 (três)

parcelas;
III - 85% (oitenta e cinco por cento), para pagamento em 4

(quatro) parcelas;
IV - 55% (cinqüenta e cinco por cento), para pagamento em
12 (doze) parcelas;
V - 40% (quarenta por cento), para pagamento em 18
(dezoito) parcelas;
vr - 30% (trinta por cento), para pagamento em 24 (vinte e
quatro) parcelas.

- Os prazos para o pagamento das parcelas vencem no
mesmo dia dos meses subseqüentes ao do pagamento da primeira
parcela e não poderão ultrapassar o último dia útil dos
referidos meses.

3g - O não-cumprimento do parcelamento nas condições e
nos prazos estabelecidos determina o rrst3b31ecimento das
multas, em seus valores originais, sobre o saldo
remanescente.

4g - As reduções previstas no lQ deste artigo e no art.
3g não se acumulam com nenhuma outra, ressalvadas as
previstas no art. 56 da Lei ng 6.763, de 26 de dezembro de
1975.
Art. 3g - O crédito tributário constituído apenas de multa
isolada por infração á legislação tributária poderá ser
pago, observadas as condições do artigo anterior, com as
seguintes reduções:

- 90% (noventa por cento), para pagamento de uma só vez,
no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação desta
lei
II - 85% (oitenta e cinco por cento), para pagamento em 2
(duas) parcelas;
til - 80% (oitenta por cento), para pagamento em 3 (três)

parcelas;
IV - 75% (setenta e cinco por cento), para pagamento em 4
(quatro) parcelas.
Art. 4g - Tratando-se de débito parcialmente reconhecido
pelo contribuinte, somente quanto a essa parte serão
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concedidos os benefícios desta lei, desde que o pagamento
seja efetuado de uma só vez.

lg - Na ocorrência do previsto neste artigo, O
interessado deverá apresentar demonstrativo detalhado da
parcela do crédito tributário a ser recolhida.

20 - A cobrança do crédito remanescente terá
prosseguimento normal, com os acréscimos legais.
Art. 5g - O pedido de parcelamento importa confissão
irretratável do débito e a expressa renúncia a qualquer
recurso administrativo, bem como a desistência em relação
aos já interpostos.
Art. 6g - Fica cancelado o crédito tributário de
responsabilidade da Cooperativa Artesanal Regional de
Diamantina Ltda. cujos fatos geradores tenham ocorrido até
26 de abril de 1992.
Art. 7g - Fica o Poder Executivo autorizado, com o objetivo
de extinguir litígio administrativo ou judicial, a reduzir
em até 501% ( cinqüenta por cento) o valor da obrigação
principal referente à exportação de produtos semi-
elaborados, para pagamento em até 30 (trinta) dias contados
da publicação desta lei, sem penalidades.
Parágrafo único - O crédito tributário reduzido na forma

deste artigo poderá ser pago em até 4 (quatro) parcelas, com
redução das multas, nos termos e nas condições previstos no
# lo do art. 2Q.
Art. 8g - Fica cancelado o crédito tributário originário de
taxas estaduais cujo fato gerador tenha ocorrido antes de
sua extinção pela Lei ng 11.508, de 27 de junho de 1994,
ainda que inscrito em divida ativa.
Art. 9g - Ficam canceladas as penalidades pecuniárias

aplicadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - ou
pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -, desde que as
correspondentes infrações tenham sido praticadas até 30 de
junho de 1994 e não afetem o Programa de Combate á Aftosa
nem a preservação das florestas e nascentes do Estado, ainda
que o crédito do Estado esteja inscrito em divida ativa.
Art. 10 - Fica cancelado o crédito tributário inscrito em

divida ativa em fase de execução fiscal ajuizada antes de 31
de dezembro de 1988, desde que, cumulativamente:

- o executado não tenha sido citado pessoalmente e não
tenha bens penhoráveis;
II - a execução fiscal tenha sido suspensa nos termos do

art. 40 da Lei no 6.830 (federal), de 22 de setembro de
1980, por período igual ou superior a 12 (doze) meses,
Parágrafo único - A execução fiscal será extinta sem
qualquer ônus de custas, nos ternos do art. 26 da Lei n
6.830 (federal), de 22 de setembro de 1980.
Art. 11 - Ficam extintos, em operações internas, os
créditos tributários de ICMS decorrentes de saídas de
cadernos escolares diretamente para a prefeitura municipal
encomendante, promovidas por estabelecimento gráfico, desde
que constituídos até 25 de julho de 1994.
Art. 12 - O crédito tributário vencido até 30 de junho de
1994, formalizado, inclusive o inscrito em divida ativa,
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ajuizada ou não sua cobrança, será cancelado, desde que seu
valor, excluidos os juros de mora, seja igual ou inferior a
R$1.000.00 (mil reais), considerados em conjunto todos os
estabelecimentos do mesmo titular e respectivos Processos
Tributários Administrativos (PTAs).
Parágrafo único - Para o efeito de apuração do valor a que
se refere este artigo, somente serão admitidas as reduções
de multas previstas no art. 56 da Lei nQ 6.763. de 26 de
dezembro de 1975.
Art. 13 - Para os efeitos desta lei, o crédito tributário
será considerado monetariamente atualizado, observado o
disposto na legislação especifica.
Art. 14 - No caso de débito discutido em juizo, o
cancelamento ou o parcelamento do crédito tributário será
condicionado à desistência da ação.
Art . 15 - O disposto nesta lei
- não se aplica ao crédito tributário relacionado com

infrações referentes a:
a) emissão de documento fiscal que consigne valores

diferentes nas respectivas vias;
b) emissão de documento fiscal que não corresponda a

efetiva prestação ou operação e de documento paralelo, falso
ou inidõneo, declarado por ato da Secretaria de Estado da
Fazenda;
C) utilização de documento fiscal que não corresponda a
efetiva prestação ou operação, utilização de documento falso
e apropriação, como crédito fiscal, de valores neles
lançados;
II - não autoriza a restituição nem a compensação de
importância já recolhida;
III - aplica-se ao saldo remanescente de parcelamento em

curso;
IV - não alcança crédito tributário que seja objeto de ação

criminal em andamento.
Art. 16 - Ficam cancelados os créditos tributários
autuados, inclusive os inscritos em divida ativa, ajuizada
ou não a sua cobrança, e originários do não-recolhimento do
1CM ou do ICMS relativamente a importação de mercadorias
promovida por estabelecimentos localizados no Estado ou
domiciliados em outra unidade da Federação que destinem tais
mercadorias ao Estado de Minas Gerais, desde que:

- o imposto incidente sobre as importações tenha sido
regular e cornprovadamente recolhido aos cofres do Estado
onde as importações foram efetuadas;
II - as operações de transferência ou remessa das

mercadorias tenham sido processadas com documentação fiscal
hábil;
III - os contribuintes destinatários tenham utilizado as

mercadorias importadas em processo de industrialização e
firmem compromisso no sentido de passar a recolher, neste
Estado, o ICMS devido nas importações, mesmo diante do
beneficio fiscal ou financeiro oferecido por outra unidade
federativa.
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Art. 17 - O art. 30 da Lei flQ 11.372, de 30 de dezembro de
1993, fica acrescido dos seguintes §f 4g e SQ
"Art. 3g - .. .....................

- O disposto no inciso II do 2Q deste artigo não se
aplica na ocorrência de cobrança do pedágio sob regime de
concessão efetivada pelo Departamento de Estradas de Rodagem
- DER/MO.

# 5g - Quando a cobrança do pedágio ocorrer sob regime de
concessão efetivada pelo DER/MG, este calculará e aprovará o
seu valor, para permitir o ressarcimento dos investimentos e
custos de manutenção, conservação e operação, "ad
referendum" do Conselho mencionado no art. 2g desta lei, não
se aplicando, nesse caso, as disposições do "caput" do art.
3Q e de seu 6 lg.".
Art. 18 - O Poder Executivo disciplinará a forma de
execução do disposto nesta lei, podendo prorrogar, por até
15 (quinze) dias, o prazo fixado para recolhimento do valor
integral ou da primeira parcela do crédito tributário.
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de outubro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Bonifácio Mourão. -
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Belo Horizonte, quinta-feira, 20 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA 5879 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Oficio ng 82/94, do Presidente do Tribunal
de Contas do Estado - Ofícios - Comunicações: Comunicações
dos Deputados Baldonedo Napoleão, José Laviola, Roberto
Amara], Agostinho Patrus, Tarcisio Henriques e Simão Pedro
Toledo - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): Ia Fase: Designação de
comissões: Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre
os Vetos Parciais às Proposições de Lei ns 12.414, 12.416 e
12.417 - Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e
votação de pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Resolução ngs 2.074 e 2.141/94; aprovação - 2,1
Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei nQ 2.162/94; aprovação -
Discussão, em 2g turno, dos Projetos de Lei ns 1.656, 1.757
e 1.833/93; aprovação r for'a do vencido em lQ turno -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h13min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo araz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo
Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Emano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Hauelsen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas
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- O Deputado Homero Duarte, 2Q-Secretário "ad hoc", procede
á leitura das atas das três reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições. -

Correspondência
- O Deputado Geraldo Rezende, lg-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFicias

No 82/94, do Sr. Fued Dib, Presidente do Tribunal de Contas
do Estado, comunicando que essa Corte de Contas fará
realizar, nos dias 7 e 8 de novembro, no Minascentro, o £
Encontro de Controle Externo - Tribunal de Contas e
Administração Estadual e solicitando a indicação de
representantes da Casa para participarem do evento.
Do Sr. Laurentino de Andrade Filocre, Presidente do
Tribunal de Justiça Militar do Estado, agradecendo o envio
da análise sobre a Proposta de Emenda á Constituição nQ 12.
elaborada pela Secretaria de Projetos Especiais da Casa.
Do Sr. Geraldo Alberto Maia. Presidente da Câmara Municipal

de Santa Bárbara do Leste, enviando cópia da Lei ng 61/94,
promulgada pela Mesa dessa Casa Legislativa. (- A Comissão
de Assuntos Municipais.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, que,
encaminhando cópias de expedientes relacionados com o
assunto informa que o imóvel objeto do Projeto de Lei no
2.133/94 é a única alternativa para a construção da sede da
Policia Militar no Municipio de Santa Vitória.
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,
informando, com referência a requerimento do Deputado
Wanderley Avila (expansão da rede elétrica das áreas rural e
urbana do Município de Várzea da Palma), que a Companhia
celebrou convênio com a Prefeitura local, e o pleito já está
sendo atendido.
Do Sr. Luiz António Janarelli Ferraz, Chefe de Gabinete da
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucai, informando
que, em virtude da cassação do mandato do Sr. Rogério Toledo
Rennõ. o Sr. Carlos Roberto Brandão assumiu a Prefeitura do
municipio.
Do Sr. Carlos Roberto Rosa. Presidente do Sindicato dos
Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de Araxá,
encaminhando cópia de petição com vistas a anular a
licitação para o arrendamento do Grande Hotel de Araxã. (- A
Comissão de Educação.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

COMUNICAÇÕES
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa comunicações

dos Deputados Baldonedo Napoleão, José Laviola, Roberto
Amaral, Agostinho Patrus, Tarcísio Henriques e Simão Pedro
Toledo.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase
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O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para o
Pequeno Expediente, a Presidência passa à 2a parte da
reunião, com a líí fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente
da próxima reunião ordinária.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial á
Proposição de Lei nQ 12.417, ex-Projeto de Lei flQ 1.639/93,
de autoria da Comissão de Saúde e Ação Social, que obriga o
Estado a oferecer, gratuitamente, o exame cariótipo e a
triagem metabólica para diagnóstico da fenilcetonúria e do
hipotireoidismo congênito - "Exame do Pezinho". Pelo BRD:
efetivos -. Deputados Jorge Eduardo, Célio de Oliveira,
Wanderley Avila e Jorge Hannas; suplentes - Deputados José
Renato, Maria Olivia, Francisco Ramalho e Sebastião Costa;
pelo PP: efetivo - Deputado Wilson Pirés; suplente -
Deputado Márcio Miranda. Designo. A Gerência-Geral de Apoio
às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.416,
ex-Projeto de Lei ng 1.561/93, de autoria do Deputado Hely
Tarquinio, que estabelece as diretrizes para a cooperação do
Estado com os consórcios administrativos intermunicipais de
saúde e dá outras providências. Pelo BRO: efetivos -
Deputados Geraldo Santanna, Ajalmar Silva, Péricles Ferreira
e Jorge Hannas; suplentes - Deputados Cóssimo Freitas,
Bernardo Rubinger. Baldonedo Napoleão e Jaime Martins; pelo
PP: efetivo - Deputado Hely Tarquinio, suplente - Deputado
Márcio Miranda. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.414,
ex-Projeto de Lei ng 2.016/94, de autoria do Tribunal de
Justiça do Estado, que altera os planos de carreira dos
servidores do Poder Judiciário e dá outras providências.
Pelo BRD: efetivos - Deputados Anderson Adauto, Dilzon Melo,
Arnaldo Canarinho e Alvaro Antõnio; suplentes - Deputados
Geraldo Rezende, Simão Pedro Toledo, Péricles Ferreira e
Ibrahlm Jacob; pelo PP: efetivo - Deputado Glycon Terra
Pinto; 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 pelos Deputados
Baldonedo Napoleão - sua renúncia como membro efetivo da
Comissão de Fiscalização Financeira; José Laviola - sua
renúncia como membro suplente da Comissão de Fiscalização
Financeira (Ciente. Cópia ás Lideranças. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões.); Roberto Amaral. Líder do PTB -
indicação do Deputado Agostinho Patrus como membro efetivo
da Comissão de Fiscalização Financeira: Agostinho Patrus,
Líder do BRD - indicação do Deputado Baldonedo Napoleão como



membro suplente da Comissão de Fiscalização Financeira
(Ciente Cópias às Lideranças. Designo. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões-); Tarcisio Henriques - falecimento do
Sr. Trajano Medeiros em Leopoldina; e Simão Pedro Toledo -
falecimento da Sra Ana Rodrigues Camargo em Pouso Alegre
(Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, em redação final, os Projetos de Resolução ngs
2.074 e 2H41/94, da Comissão de Agropecuária (A
promulgação.).

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei ng 2.162/94, do Governador do Estado, que transforma em
hospital da Polícia Civil o Departamento de Saúde da Policia
Civil e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto- As Comissões de
Saúde e de Fiscalização Financeira opinam pela sua
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.
- A seguir, submetidos a discussão e votação, são

aprovados, em 2o turno, na forma do vencido em lg turno, nos
termos regimentais, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nos 1.655/93, do Deputado Anderson Adauto, que torna
obrigatório o registro, na conta mensal de consumo, do
percentual do aumento tarifário praticado pelas empresas
prestadoras de serviço público que atuam no Estado;
1.757/93, do Deputado José Militão, que dá nova redação ao §
lg do art. 4g da Lei no 552, de 22/12/49, que instituiu o
Fundo Especial de Auxílio; e 1-833/93, do Deputado Reinaldo
Lima, que dispõe sobre o livre ingresso de pessoas com idade

a acima de 65 anos nos estádios e praças de esporte sob a
administração da ADEMG, nos casos que menciona (A Comissão
de Redação.)-

ENCERRAMENTO

E

 

 O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a

o

 

 Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã.

2 quarta-feira, dia 19, ás 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária, também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição

.3	anterior.). Levanta-se a reunião,

ATA DA 312a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz
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SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 211 PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em lQ turno, da Proposta de Emenda á
Constituição flQ 41/94; encerramento da discussão; discurso
do Deputado Cóssimo Freitas; chamada de votação nominal;
aprovação - Discussão, em IQ turno, do Projeto de Lei ng
684/92; aprovação na forma do Substitutivo ng 1 - Discussão,
em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.855/93; aprovação na
forma do Substitutivo nQ 1; prejudicial idade da Emenda nQ 1
- ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Homero
Duarte - rbrahlm Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Hauelsen -
Maria Olivia - Mauri Torres - Milton Salles - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima
- Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques
- Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
o Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lã PARTE
Ata

- O Deputado Alvaro Antônio, 2g Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, q ue é aprovada
sem restrições.

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

Presidência , vai passar á 24 parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, em lg turno, da Proposta de Emenda à
Constituição ng 41/94, do Deputado Côssimo Freitas, que
dispõe sobre a concessão de férias-prêmio aos servidores
públicos civis do Estado. A Comissão Especial opina pela sua
aprovação. Em discussão, a proposta. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Para
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Cõssimo Freitas.
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O Deputado Cõssirno Freitas - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados, o projeto que vamos votar visa a
modificar um dispositivo quesempre existiu no Estatuto do
Funcionalismo Público, o qual estabelece que "após 10 (dez)
anos de trabalho, o funcionário público terá 6 (seis) meses
de férias-prêmio". A nossa proposta é a seguinte: "após 5
(cinco) anos de trabalho, o funcionário público terá 3
(três) meses de férias-prêmio". A iniciativa traz vantagens
tanto para o funcionário quanto para o Estado. E bom
sabermos que já é assim nos Estados de São Paulo, do Rio
Grande do Sul e também no Governo Federal. Com  a aprovação
dessa emenda á Constituição, estamos apenas dando maior
agilidade ao trabalho no serviço público. Obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter o projeto a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
263, 1, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
aprová-lo deverão responder "sim", e os que desejarem
rejeitá-lo deverão responder "não'. Antes, a Presidência
lembra ao Plenário que, nos termos do 3Q do art. 208 do
Regimento Interno, a proposta de emenda à Constituição será
aprovada se obtiver 48 votos favoráveis. Com a palavra, o
Deputado Alvaro Antônio, para, nas funções de lg-Secretário,
proceder à chamada de votação nominal
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - 8aldoneo Ncpc'leão - Cêlio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Oilzon Melo
- Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Leandro - José Maria Pinto - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres
- Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques
- Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 58 Deputados. Não
houve voto contrário. Está a provada, em lg turno, a Proposta
de Emenda à Constituição nQ 41/94. A Comissão Especial.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei no 684/92, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Municipio de Leandro Ferreira. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
na forma do Substitutivo ng 1, apresentado pela Comissão de
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Justiça. Em votação, o Substitutivo ng 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei ng
684/92 na forma do Substitutivo ng 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.855/93, do
Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre atendimento ao
público pelos órgãos da administração pública estadual. A
Comissão de Justiça opina pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo ng 1, que apresenta, ficando prejudicada a
Emenda ng 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo
ng 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o Substitutivo ng 1. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como estão- (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei ng
1.855/93 na forma do Substitutivo nQ 1, ficando prejudicada
a Emenda nQ 1. A Comissão de Administração Pública.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 e ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, ás 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 19 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado Ibrabm J';cob

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum"_
COMPARECIMENTO

- As 91h16min, comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ambrósio Pinto -
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - João
Batista - Jorge Hannas - José Leandro - Márcio Miranda -
Maria José Haueisen - Roberto Amaral - Sebastião Costa.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim .Jacob) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião e convoca
os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com
a ordem do dia a ser publicada, e para a extraordinária de
hoje, ás 20 horas, nos termos do edital de convocação

ATA DA 2A REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÔES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL



Às quatorze horas e quinze minutos do dia dez de agosto de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Côssimo Freitas (substituindo o
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB),
Péricles Ferreira (substituindo o Deputado Clêuber Carneiro,
por indicação da Liderança do aRO), Jorge Eduardo
(substituindo o Deputado Geraldo Rezende, por indicação da
Liderança do PMDB) e Francisco Ramalho (substituindo o
Deputado Antônio Pinheiro, por indicação da Liderança do
PSDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Márcio
Miranda, Péricles Ferreira (substituindo este ao Deputado
José Leandro, por indicação da Liderança do BRD) e Jorge
Eduardo, membros da Comissão de Saúde e Ação Social. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Miranda,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Côssimo
Freitas que proceda á leitura da ata da reunião anterior.
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes- A
Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apreciar os Projetos de Lei nos 2.073/94, que declara de
utilidade pública a Associação dos Amigos de Itapecerica -
AITA-BH -, com sede no Municipio de Belo Horizonte, e
2.092/94, que declara de utilidade pública a Associação dos
Servidores Aposentados da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais - APLEMG -, com sede no Município de Belo
Horizonte. O Presidente designa o Deputado Péricles Ferreira
para emitir parecer sobre a preliminar de
constitucionalidade do Projeto de Lei rig 2.073/94. O
relator, Deputado Péricles Ferreira, solicita seja o projeto
convertido em diligência ao autor, o que é deferido pela
Presidência. A Presidência designa o Deputado Jorge Eduardo
para emitir parecer sobre a preliminar de
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 2.092/94 e o
Deputado Francisco Ramalho para emitir parecer sobre o
mérito. D Deputado Jorge Eduardo procede á leitura da
proposição, mediante a qual conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria.
Submetida a discussão e votação, é a matéria aprovada. O
Deputado Francisco Ramalho emite parecer favorável à
aprovação do Projeto de Lei ng 2.092/94, no to turno.
Colocado em discussão e em votação, é o projeto aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Dilzon Melo - Márcio Miranda -

Maria José Haueisen - Jorge Eduardo - Péricles Ferreira.
ATA DA 96â REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia vinte e quatro de agosto de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão,
Wilson Pires e Jorge Eduardo, membros da Comissão
supracitada. Encontram-se presentes, também, os Deputados
Márcio Miranda e Maria José Haueisen. Havendo número



116

regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Não
havendo correspondência a ser lida, a Presidência informa
que a reunião tem por finalidade ouvir os Srs. Paulo Sérgio
Dias Araújo, Diretor do Hospital Galba Veloso, e Marta
Elizabeth de Souza, membro do movimento de luta
antimanicomial, sobre o Projeto de Lei ng 1.066/92, que
dispõe sobre a promoção da saúde e da reintegração social
das pessoas portadoras de sofrimento mental e dá outras
providências, e convida-os para tomarem assento á mesa. A
seguir, a Presidência passa a palavra ao Sr. Paulo Sérgio
Dias Araújo, que faz exposição em defesa da reforma das
instituições e afirma ser contra a extinção progressiva dos
hospitais. A exposição do Diretor do Hospital Caiba Veloso é
contestada pela Sra. Marta Elizabeth de Souza, por meio de
um documento lido na reunião e encaminhado a esta Comissão
pelas coordenações de saúde mental da FHEMIG. das
Secretarias Municipais de Saúde de Belo Horizonte e Betim e
do Curso de Especialização em Saúde Mental da Escola de
Saúde do Estado de Minas Gerais. Participam dos debates os
profissionais da área de saúde Marilu Aires Pinto, Diretora
de Planejamento e Finanças da FHEMIG, Antônio Beneti,
Diretor Clinico do Hospital Raul Soares, e Ana Marta
La'Bosque, além dos parlamentares presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Márcio

Miranda.
ATA DA SOg REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia catorze de setembro de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e
Bernardo Rubinger, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Marcos Helênio,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Bernardo
Rubinger que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes, O
Presidente distribui o Requerimento ng 5.419/94 ao Deputado
Bernardo Rubinger. Passa-se à 2a parte da reunião,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Em virtude de a matéria ser de autoria do Deputado Marcos
Helênio, este passa a Presidência ao Deputado Márcio
Miranda. Na condição de relator, o Deputado Márcio Miranda
procede à leitura do parecer sobre o Projeto de Lei nQ
1.860/93, no lQ turno, mediante o qual conclui pela rejeição
da matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado com voto contrário do Deputado Marcos Helênio e
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votos favoráveis dos Deputados Márcio Miranda e Bernardo
Rubinger. Ato continuo, o Deputado Márcio Miranda procede à
leitura do parecer sobre o Projeto de Lei no 1.871/94, no lg
turno, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na
forma do Substitutivo no 1. Submetido a discussão e votação,
é o parecer aprovado. 0 Deputado Marcos Helénio reassume os
trabalhos e passa à discussão e votação de proposição que
dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Bernardo Rubinger emite parecer favorável á aprovação do
Requerimento no 5.419/94. Colocado em votação, é O
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1994.
Marcos Helênio, Presidente - Hely Tarquinio - Márcio

Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.620/93

Comissão de Defesa do Consumidor
iE'ic.ôrio

De autoria do Deputado João Batista, o Projeto de Lei ng
1.620/93 objetiva dispor sobre as reclamações relativas à
prestação de serviços públicos, determinando ainda outras
providências.
Publicada no 'Diário do Legislativo" do dia 2/9/93, foi a
proposição distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça e de Administração Pública para apreciação, tendo
recebido da primeira parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade, com três emendas; e
da segunda, parecer pela aprovação no lg turno.
Após ser examinado pelos supracitados órgãos, vem o projeto
a esta Comissão para exame de mérito, nos termos do art.
103, VI. do Regimento Interno, em virtude de aprovação de
requerimento formulado pelo Deputado Marcos Helênio, com
amparo no art. 245, XV, da norma regimental.

Fundamentação
O Estatuto do Consumidor - Código de Defesa do Consumidor,
Lei no 8.078 (federal), de 11/9/90 - estabelece que "os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos"
(art. 22).
Por sua vez, a Carta mineira dedica seu art. 40 e
parágrafos ao disciplinamento dos serviços públicos a serem
prestados por órgãos ou entidades da administração pública
ou por delegatários dos mencionados serviços, prevendo,
inclusive, a regulamentação da matéria em lei.
A proposição em pauta tem por objetivo a implementação de
medidas legais que propiciarão á sociedade, consumidora de
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serviços públicos, fiscalizar e exercer controle de
qualidade na prestação desses serviços, encaminhando suas
reclamações a órgãos e entidades da administração pública
responsáveis pela prestação ou pela delegação de atividades
administrativas.
Há que ser ressaltada, com Igual ênfase, a iniciativa de se
estabelecer prazo para que órgãos e entidades públicas
respondam às reclamações a eles dirigidas por usuários
devidamente identificados. Tal providência contribuirá
indubitavelmente para a eficácia da norma jurídica, objetivo
que se quer alcançar com a aprovação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 1Q turno, do
Projeto de Lei ng 1.620/93 com as Emendas flQ5 1 a 3.
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1994.
Marcos Helênio, Presidente e relator - Hely Tarquinio -

Márcio Miranda.
PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.854/93
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
o projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Marcos
Helênio e dispõe sobre 2t' 1 cidade da tabela de taxas e
emolumentos nos cartórios extrajudiciais.
Publicado em 18/12/93, foi o projeto distribuido à Comissão
de Constituição e Justiça e àComissão de Administração
Pública, que foram favoráveis à sua aprovação.
Tendo em vista requerimento do Deputado Marcos Helênio,
aprovado em Plenário, vem o projeto a esta Comissão para
receber parecer para o lQ turno.

Fundamentação
Com o advento da Lei ng 8.078/90, que contém o Código de
Defesa do Consumidor, os cartórios foram enquadrados na
categoria de prestadores de serviços, devendo, portanto,
obedecer aos principios que norteiam as relações de consumo.
A moderna administração pública, a propósito, tem se
pautado pela transparência quanto à prática de atos
administrativos, notadamente no que diz respeito à prestação
de serviços, cobrança de taxas, emolumentos ou impostos.
Sob essa ótica, o projeto em questão reveste-se do mais

alto interesse coletivo, pois assegura aos consumidores dos
serviços públicos fornecidos pelos cartórios a garantia do
pleno conhecimento relativamente aos valores pagos a titulo
de taxas, custas ou emolumentos, mediante a afixação das
tabelas em lugar visível. com todos os dados que dizem
respeito aos serviços prestados.
Observa-se que a proposição foi bastante aprimorada tanto
pela Comissão de Constituição e Justiça quanto pela Comissão
de Administração Pública, que a apreciaram anteriormente.
O caminho trilhado pela Comissão de Administração Pública,

com a apresentação do Substitutivo ng 2, que altera o texto
da Lei no 7.399, de lg/12/78, tornou-se o mais adequado,
exatamente pela preocupação de se evitar um emaranhado de
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leis sobre a mesma matéria, consolidando a proposta no
próprio texto da norma legal QUO versa sobre custas e
emolumentos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1854/93 na forma do Substitutivo nQ 2, apresentado
pela Comissão de Administração Pública.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1994.
Marcos Helénio, Presidente - Márcio Miranda, relator - Hely

Tarqu 1 n i o.
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.073/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Saúde e Ação Social
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 2.073/94, do Deputado Mílton Sal les,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Amigos de Itapecerica, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A requerimento do autor, foi solicitada reunião conjunta

das Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e Ação
Social. Cabe a esta Comissão o exame preliminar da matéria
sob os aspectos da juridicidade, da constitucionalidade e da
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é disciplinada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71. que
estabelece os critérios necessários para a declaração de
utilidade pública de entidades, quais sejam a prova de
personalidade jurídica da entidade, o seu funcionamento há
mais de dois anos e a idoneidade de sua diretoria, composta
de pessoas que não recebem remuneração pelo exercício de
suas funções.
Atendo-nos à documentação anexada ao processo, verificamos
que a entidade preenche os requisitos estabelecidos pela
supracitada lei, não havendo, portanto, óbice à normal
tramitação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.073/94.
Sala das Comissões. 19 de outubro de 1994.
Jorge Hannas. Presidente - Pénicles Ferreira, relator -

Dilzon Melo - Maria José Haueisen.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.195/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,

de Administração Pública e de Fiscalização e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe,

publicado no 'Diário do Legislativo' do dia 16/9/94, dispõe
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sobre o quadro de pessoal da autarquia Departamento Estadual
de Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL.
Enviada a esta Casa por meio da Mensagem nQ 513/94, a

proposição, que tramita em regime de urgência, nos termos do
art. 69 da Constituição do Estado, foi distribuída às
Comissões supracitadas para, em reunião conjunta, receber
parecer, consoante o disposto no art. 222 do Regimento
Interno.
Esta Comissão passa, pois, a examinar os aspectos
jurídicos, constitucionais e legais da matéria, conforme
dispõe o art 103, V, "a U , do Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada autarquia, entidade de direito público que
integra a administração indireta do Estado, foi criada pela
Lei no 10.827, de 24/7/92, com a finalidade de formular,
executar e fiscalizar a política estadual de
telecomunicações, entre outras competências.
Devido à necessidade de se estruturar o qUadro de pessoal
da referida autarquia e de se providenciar a posterior
extinção dos cargos comissionados a que se refere o Decreto
ng 16.409, de 1974, cuidou o Chefe do Poder Executivo de
submeter tal matéria à apreciação da Assembléia Legislativa,
em conformidade com o disposto no art. 61, VIII e IX, da
Carta política mineira.
A iniciativa para desencadear processo legislativo que
disponha sobre cargos e funções públicas das entidades
componentes da administração indireta do Poder Executivo
pertence privativamente ao Governador do Estado, segundo
preceitua a alínea "b" do inciso III do art. 66 da
Constituição Estadual.
Sendo assim, no tocante à competência e à iniciativa, a
proposição em apreço coaduna-se com as diretrizes
constitucionais, não havendo óbices à sua tramitação.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei ng 2,195/94.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1994
Tarcísio Henriques, Presidente - Jorge Hannas, relator -
Jorge Eduardo - Ivo José - Sebastião Costa - Ermano Batista.

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Milton Sanes, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Amigos de Itapecerica, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A requerimento do autor, foi solicitada reunião conjunta de
comissões. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição, cabendo a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria, no lg turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Associação dos Amigos de Itapecerica tem por finalidade
promover o Município de Itapecerica, além de estimular o
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espirito comunitário e a solidariedade entre os seus
associ ados -
A entidade objetiva, ainda, incentivar a participação dos
sócios em manifestações religiosas e político-sociais
promovidas no município.
Tendo como característica básica a promoção da união entre
as pessoas, a entidade faz jus ao reconhecimento de sua
utilidade pública.

Pelo exposto, sonos pé]
2.073/94, no lg turno, na
Sala das Comissões, 18 d
Márcio Miranda, relator.

Conclusão
aprovação do Projeto de Lei n

forma proposta.
outubro de 1994.

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, enviado á Assembléia
Legislativa pelo Governador do Estado por meio da Mensagem
ng 513/94, dispõe sobre o quadro de pessoal da autarquia
Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais -
DETEL.
Publicada em 18/9/94, a proposição, que tramita em regime
de urgência, foi distribuída á Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 103, 1. 'a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
Propõe o Chefe do Poder Executivo seja estruturado o quadro
de pessoal do DETEL: providencia, também, medidas para a
posterior extinção dos cargos comissionados de seu quadro
setorial, de que trata o Decreto ng 16.409, de 1974, e cria
cargos de provimento em comissão, destinados ao atendimento
de sua estrutura intermediária.
Tais medidas decorrem de propostas formuladas pela Comissão
Estadual de Política de Pessoal, visando ao aperfeiçoamento
do quadro de pessoal e, conseqüentemente, dos serviços
oferecidos pela referida autarquia. Com efeito, da análise
dos anexos apresentados juntamente com o projeto, verifica-
se uma estrutura enxuta e especializada, apta, pois, ao
atendimento das necessidades funcionais daquela entidade.
Como não poderia deixar de ser, o regime jurídico dos
servidores do DETEL é o estatutário, nos termos do parágrafo
único do art. lQ da Lei ng 10.254, de 20/7/90.
Sendo assim, o projeto de lei em exame mostra-se

conveniente e oportuno, não havendo nenhum óbice a ser
ressaltado, no que diz respeito ao mérito.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 2.195/94.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ermano Batista, relator -

Dilzon Melo - Péricles Ferreira - Sebastião Costa.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela
dispõe sobre o quadro de pessoal da autarquia Departamento
Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, e a Comissão de Administração Pública
opinou pela sua aprovação. Cabe, agora, a esta Comissão
emitir o seu parecer sobre a matéria.

Fundamentação
D projeto em análise cria 56 cargos de provimento em
comissão destinados ao atendimento da estrutura
intermediária do DETEL. Da mesma forma, extingue cargos de
provimento em comissão, constantes no quadro setorial de
lotação do órgão, de que trata o Decreto nQ 16.686, de
27/10/74.
Em seu aspecto financeiro-orçamentário, o projeto prevê os
recursos disponíveis para a execução da futura lei,
autorizando a abertura de crédito especial de até
R$258.825,98.
Oportunamente, objetivando o aperfeiçoamento do texto
legal, propomos a Emenda ng 1, que regulamenta a situação
dos servidores do DETEL segundo a nova forma jurídica da
instituição
Apresentamos, ainda, a Emenda ng 2, que altera a estrutura
dos cargos diretivos da Rádio Inconfidência Ltda.
adequando-os ás necessidades dos tempos atuais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.195/94 com as Emendas ngs 1 e 2, a seguir
redigidas.

EMENDA NO 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O posicionamento dos atuais servidores do

DETEL nos níveis e nos graus definidos pelo Anexo 1 a que se
refere o f lg do art. 2g desta lei será estabelecido em
portaria do Diretor-Geral do DETEL mediante critérios
fixados pela Superintendência Central de Cargos e Salários
da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração
e posterior homologação da Comissão Estadual de Política de
Pessoal - CEP.

EMENDA NO 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 art. 4gda Lei ng7.2l9, de25deabril de

1978, passa a ter a seguinte redação:
'Art. 4 -. A Rádio Inconfidência Ltda. será administrada

por um Conselho de Administração, composto de 5 (cinco)
membros, e por uma Diretoria Executiva, composta de 1 (um)
Presidente e 3 (três) Diretores.'.".
Sala das Comissões. 18 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Péricles Ferreira, relator
- Dilzon Melo - Roberto Amaral - Jorge Hannas.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.197/94
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Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de
Estado da Cultura e dá outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo!! de 16/9/94, o projeto
tramita em regime de urgência, nos termos dos arts. 69 da
Constituição do Estado e 274, 1, do Regimento Interno,
sujeitando-se à apreciação em reunião conjunta das Comissões
supracitadas, consoante o preceito contido no art. 222 do
mencionado regimento.
Designados para examinar os aspectos jurídico,

constitucional e legal da proposição, passamos a fundamentar
o parecer na seguinte forma.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo reestruturar a
Secretaria de Estado da Cultura, estabelecendo os seus
objetivos, competência, estrutura orgânica de sua
administração e especificando, ainda, seus órgãos
subordinados e entidades vinculadas.
Propõe, por fim, a criação dos cargos necessários à
reestruturação daquela Secretaria e a extinção dos que se
tornarão desnecessários.
A matéria insere-se no âmbito da competência definida no
art 25 da Constituição Federal, que prevê a autonomia dos
Estados federados para se organizarem administrativamente.
E o assunto submetido à iniciativa privativa do Chefe do
Executivo, nos termos do art. 66, III, alíneas "b" e "e", da
Constituição Estadual, não havendo t.-mt.é;r luanto a esse
as pecto qualquer vicio que impeça a tramitação do projeto
nesta Casa.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.197/94.
Sala das Comissões. 18 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ermano Batista, relator -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - Ivo José.

Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Chefe do Executivo, o projeto de lei em
tela tem por objetivo a reestruturação da Secretaria de
Estado da Cultura.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/9/94, com
tramitação em regime de urgência, segundo dispõe o art. 69
da Constituição do Estado, foi o projeto distribuído a esta
Comissão, para exame do seu mérito nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em epigrafe dispõe sobre a reestruturação
da Secretaria de Estado da Cultura e dá outras
providências. Para tanto, versa sobre os objetivos dessa



1 24

Secretaria, sua competência e estrutura orgânica, Indicando,
ainda, seus órgãos subordinados e entidades vinculadas.
Propõe, também, a criação dos cargos constantes nos seus
Anexos 1 e II, destinados ao Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Cultura. Nesse passo, extingue o
cargo de Diretor II. código MGO5-CL47, incluso no referido
Quadro.
A proposição em análise tem por objetivo, ainda,
proporcionar à mencionada Secretaria de Estado as condições
necessárias a maior eficácia em sua missão institucional de
promover o desenvolvimento e a divulgação da cultura
mineira.
Assim, tornam-se imprescindiveis as mudanças propostas, que
irão contribuir para o aperfeiçoamento da administração
pública.
Há, entretanto, a necessidade de se realizar uma pequena
correção na proposição, no seu art. 3g, inciso IX, que
especifica a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Cultura. Com efeito, o referido inciso diz respeito às
bibliotecas públicas e apenas a essas, excluindo-se as
outras não abertas ao público.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei ng 2.197/94 na forma original com a Emenda ng
1, a seguir transcrita.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao inciso IX do art. 3g a seguinte redação:
Art. 3g - . . .
IX - Superintendência de Bibliotecas Públicas.".
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Péricles Ferreira, relator
- Roberto Amaral - Ermano Batista.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de Estado da
Cultura e dá outras providências.
Nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, o projeto
tramita em regime de urgência nesta Casa, devendo ser
examinado em reunião conjunta das Comissões de Constituição
e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer

concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria. A Comissão de Administração
Pública manifestou-se pela sua aprovação com a Emenda ng 1.
Finalmente, cabe a esta Comissão analisar a matéria no

âmbito de sua competência.
Fundamentação

A reestruturação da Secretaria de Estado da Cultura.
proposta pelo projeto de lei em análise, tem como objetivo
dar ao órgão condições de cumprir com eficiência suas
atribuições, que são de alta relevância para o Estado.



E
o

w

Eo
o,

o

Como se sabe, as atividades artísticas do presente são
fundamentais para a manutenção de nossa herança cultural e
para o desenvolvimento e a difusão de novas crenças, valores
e concepções, que forjarão a identidade das gerações
futuras
Adicionalmente, é fundamental perceber-se a estreita

vinculação existente entre a cultura e o fluxo turístico em
Minas Gerais, que tem como principais atrações as cidades
históricas, com suas relíquias arquitetõnicas e culturais, e
as estâncias hidrominerais, nas quais a programação cultural
constitui elemento importante de atração turística. Nesse
contexto, é fundamental destacar que a indústria do turismo
é hoje a mais importante em todo o mundo, pelo volume de
recursos que faz circular e pelo número de empregos que
gera.
A reestruturação da Secretaria de Estado da Cultura, com o
aumento no número de cargos em comissão, promove o aumento
das despesas públicas. Devemos considerar, contudo, que a
maior eficiência do órgão no planejamento e no fomento das
atividades culturais, além de por si só conduzir ao aumento
do bem-estar da população, propiciará, ao longo dos próximos
anos, o crescimento do turismo e da arrecadação em nosso
Estado.
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para propor duas
emendas ao projeto em questão, para o aperfeiçoamento da
estrutura da Fundação TV Minas Cultural e Educativa,
entidade vinculada à Secretaria de Estado da Cultura.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.197/94 com as Emendas ns 1, da Comissão de
Administração Pública, e 2 e 3, redigidas a seguir:

EMENDA No 2
Acrescente-se onde couber:
"Art .,,.. - Fica criada, na estrutura orgânica da Fundação

TV Minas Cultural e Educativa, a Divisão de Compras,
subordinada diretamente à Diretoria de Administração e
Finanças.

EMENDA NQ 3
Acrescente-se onde couber:
"Art..... - Ficam criados no Anexo II, a que se refere o

art. 27, da Lei ng 11,179, de 10 de agosto de 1993. 1 (um)
cargo de Chefe de Divisão - CO-06 -, 4 (quatro) cargos de
Coordenador de Programas - CO-09 - e 4 (quatro) cargos de
Assistente Técnico - CO-10.
Parágrafo único - Os cargos criados no 'caput" deste artigo
são de recrutamento amplo e terão os seguintes fatores de
ajustamento:
Chefe de Divisão - CO-06 0.5000
Coordenador de Programas - CO-OS 0,3254
Assistente Técnico - CO-10 0,2503".
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ivo José, relator -.
Roberto Amaral - Jorge Hannas - Péricles Ferreira,

PARECER PARA 0 lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 2. 199/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,

de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem ng 517/94. o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei ng
2.199/94, que dispõe sobre a carreira de Administrador
Público no Poder Executivo.
Com fulcro no art. 69 da Constituição Estadual, o
Governador do Estado solicitou a apreciação do projeto em
regime de urgência.
Nesse passo, a proposição foi distribuída ás comissões
competentes para receber parecer em reunião conjunta, nos
termos do art. 222 do Regimento Interno.
Incumbidos de nos pronunciar preliminarmente sobre a

matéria, passamos a fazê-lo, fundamentados nos termos
abaixo.

Fundamentação
O projeto de lei em epigrafe propõe algumas alterações no
tocante ao desenvolvimento na carreira de Administrador
Público no Poder Executivo, a qual foi criada pela Lei n
9.360, de 1986, que ora se revoga.
Todavia, a proposição em pauta não se esgota nesse assunto.

Com efeito, outras medidas se inferem da proposição, tais
como a criação de cargos de Professor Assistente (e a
respectiva remuneração), de provimento efetivo, destinados á
Escola de Governo, órgão da estrutura orgânica da Fundação
João Pinheiro, e outras pertinentes ás atribuições da
referida Escola.
Analisando-se a matéria ã luz dos dispositivos

constitucionais pertinentes, o projeto de lei em estudo
atende, especialmente, ao que determina o art. 66, III, "b",
c a e "e", da Constituição Estadual, que outorgou ao
Governador do Estado a iniciativa privativa das leis que
disponham sobre a criação de cargos e funções públicos da
administração direta, autárquica e fundacional e a fixação
da respectiva remuneração: o regime jurídico único dos
servidores públicos dos órgãos da administração direta,
autárquica e fundacional e a estruturação de entidade da
administração indireta.
E mister salientar o arU 30 da Carta mineira, que dispõe

sobre a política de pessoal, com base na profissionalização
e no aperfeiçoamento do servidor público; a constituição de
quadro dirigente, mediante formação e aperfeiçoamento de
administradores; o sistema do mérito para desenvolvimento na
carreira e a remuneração compatível com a responsabilidade
do cargo.
Em razão do exposto, entendemos que o projeto de lei em
causa não encontra óbices de natureza jurídica e
constitucional.
Por outro lado, no tocante á dotação orçamentária para
atender às despesas decorrentes da futura lei, não
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encontramos a indicação dos recursos correspondentes,
providência que julgamos necessária quando do exame da
matéria pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no
2.199/94.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Jorge Hannas, relator -
Jorge Eduardo - Ivo José - Ermano Batista.

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem no 517/94, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei ng
2.199/94, que dispõe sobre a carreira de Administrador
Público no Poder Executivo.
Tramitando em regime de urgência e devendo ser analisada em
reunião conjunta das comissões às quais foi distribuída, a
proposição recebeu, preliminarmente, da Comissão de
Constituição e Justiça, parecer pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao

mérito da proposição.
Fundamentação

Ao dispor sobre a carreira de Administrador Público no
Poder Executivo e propor a revogação da Lei no 9.360, de
1986, que a criou, o projeto de lei em análise introduz
algumas inovações no desenvolvimento da referida carreira,
além de dispor sobre a Escola de Governo, órgão criado na
estrutura orgânica da Fundação João Pinheiro.
Com referência à carreira de Administrador Público, as

modificações de maior alcance contidas na proposição têm por
escopo o seguinte: ocorrerá o ingresso na classe inicial da
carreira somente após a conclusão do Curso Superior de
Administração, que passa a ser mantido pela Escola de
Governo; suprimiu-se da lei a reprovação do aluno pela
segunda vez, consecutiva ou não, em qualquer semestre do
curso, como causa de impedimento para a nomeação ou, até
mesmo, exoneração do cargo, se a reprovação ocorresse após a
conclusão do lg semestre. Por outro lado, a Escola de
Governo baixará as instruções de funcionamento do curso,
ficando mantido o cumprimento obrigatório, pelos alunos, de
estágio na Fundação João Pinheiro ou em outra entidade ou
órgão da administração pública estadual.
No que diz respeito ã Escola de Governo, destacam-se os

arts. 13. 14 e 17, que visam, respectivamente, à criação de
12 cargos de Professor Assistente, de provimento efetivo,
com vencimento correspondente ao cargo de Pesquisador da
carreira de Atividades de Ciência e Tecnologia; á
contratação de professor visitante, de especialista de
notória competência ou de docente portador de titulo de pós-
graduação "stricto sensu' e á remuneração como professor
associado de servidor do Quadro de Pessoal da Fundação João
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Pinheiro, da classe de Pesquisador, quando em exercício de
docência na Escola de Governo -
A carreira é um instituto moderno de gestão de pessoal,
voltada para o sistema do mérito e integrada por cargos de
provimento efetivo. Nesse passo, analisando-se o conteúdo do
projeto em pauta, cumpre ressaltar a preocupação com o
desenvolvimento profissional na carreira de Administrador
Público no Poder Executivo e com as atribuições da Escola de
Governo, que tem a finalidade de desenvolver programas de
treinamento e capacitação dos servidores públicos civis do
Estado, de nível superior de escolaridade, como também
oferecer cursos de pós-graduação, conforme se infere do art.
45 da Lei nQ 10.961. de 1992.
Tecidas as considerações que julgamos mais relevantes,
corroboramos o entendimento de que a proposição busca,
indiscutivelmente, a valorização e a profissionalização do
servidor público.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 2.199/94 na forma original.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Péricles Ferreira, relator

- Ermano Batista - Roberto Amaral.
Comissão de Fiscaliz''.c flnanceira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
2.199/94 dispõe sobre a carreira de Administrador Público e
dá outras providências.
Publicada em 16/9/94, foi a proposição encaminhada à

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. A seguir,
foi a proposição remetida á Comissão de Administração
Pública, que opinou pela sua aprovação. Agora, vem o projeto
a esta Comissão para que seja elaborado o parecer nos
limites de nossa competência.

Fundamentação
A repercussão financeira e orçamentária decorrente da
execução da futura lei envolve a criação de infra-estrutura
na Fundação João Pinheiro para que seja oferecido o Curso
Superior de Administração de que trata o projeto.
A propósito, citaremos os arts 8g e 13 como os que causam
impacto financeiro e orçamentário. O art. BQ cria a opção de
concessão de bolsa de estudos, a partir de lg/7/94, no valor
de R$64,79, sujeita ao mesmo reajustamento dado aos
servidores do Estado. Já o art. 13 cria 12 cargos de
Professor Assistente, de provimento efetivo, destinados á
Escola de Governo. Em ambos os casos, verificamos a
existência de pequeno Impacto financeiro no que tange ao
montante envolvido, e são grandes os benefícios decorrentes.
Apresentamos, no entanto, as Emendas ngs 1 e 2, que, em
nosso entender, aprimoram a proposição em exame. A Emenda ng
1 modifica o art. SQ, substituindo o valor da bolsa mensal
nele previsto pelo correspondente ao nível 1 de vencimento
do Quadro Permanente. A Emenda ng 2 visa a sanar a
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inconstitucionalidade observada no art. 19, que fere o
disposto no art. 161, VII, ao autorizar a destinação de
recursos orçamentários para atender ás despesás decorrentes
da futura lei, sem, no entanto, qualificá-las ou estabelecer
um limite para elas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.199/94, no lQ turno, com as Emendas flQS 1 e 2, a
seguir redigidas.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. 8Q a seguinte redação:
'Art. 8Q - O Poder Executivo concederá ao aluno do curso,

exceto ao servidor público estadual, desde que requerida,
bolsa de estudo mensal, de dedicação exclusiva, no valor
correspondente ao nivel £ do Quadro Permanente, de que trata
o Anexo £ do Decreto nQ 36.015, de 9 de setembro de 1994.'.

EMENDA NQ 2
Suprima-se o art. 19.
Sala das Comissões. 18 de outubro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Roberto Amara], relator -
£vo José - Péricles Ferreira.
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Bela Horizonte, sexta-feira, 21 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA 588a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE OUTUBRO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Mensagem no 526/94(encaminha processo de
legitimação de terras devolutas rurais e urbanas) - Oficias
- Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 2.215 e
2.216/94 - Requerimentos dos Deputados Geraldo da Costa
Pereira (2) e Maria José Haueisen - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Antônio Carlos Pereira, Maria José
Haueisen, Wilson Pires e Geraldo Rezende - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): Ig Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Requerimentos: Requerimentos (2) do Deputado Geraldo da
Costa Pereira; inclusão dos Projetos de Lei ns 554/91 e
1.030/92 para os fins do art. 288 do Regimento Interno -
Requerimento da Deputada Maria José Haueisen; aprovação -
Requerimento nQ 5.409/94; aprovação com a Emenda ng 1 -
Requerimento nQ 5.416/94; aprovação - 2a Fase: Discussão e
votação de proposições: Requerimento do Deputado Péricles
Ferreira (alteração da pauta); aprovação - Discussão, em 1
turno, do Projeto de Lei ng 1.329/93; Requerimento do
Deputado José Maria Pinto; deferimento - Discussão, em lQ
turno, do Projeto de Lei nQ 1.698/93; Requerimento do
Deputado Milton Safles; deferimento - Discussão, em 19
turno, do Projeto de Lei nQ 2.169/94; questões de ordem;
chamada para recomposição de "quorum'; existência de número
regimental para continuação dos trabalhos; apresentação da
Emenda nQ 5; encerramento da discussão; encaminhamento à
Comissão de Administração Pública - Discussão, em io turno,
do Projeto de Lei no 2.195/94; aprovação com as Emendas ns
1 e 2 - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng
2.196/94: aprovação com a Emenda ng 1 - Discussão, em lg
turno, do Projeto de Lei ng 2.197/94; aprovação com as
Emendas nos i a 3 - Discussão, em 19 turno, do Projeto de
Lei nQ 2.199/94; aprovação com as Emendas ns 1 e 2 -
Questão de ordem - Discussão, em 19 turno, do Projeto de Lei
ng 1.953/94; apresentação das Emendas ns 1 a 9;
encerramento da discussão; encaminhamento à Comissão de
Administração Pública - Suspensão e reabertura dos trabalhos
ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Clêuber Carneiro
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- Cõssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Eiisa Alves
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquinio - tbrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Braga - José Laviola - José Leandro José Maria Pinto -
Kemil Kuniaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Paulo Pettersen - Péricies
Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques - Wellington
de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura das
atas das reuniões anteriores.

lli PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de 2Q
Secretário, procede á leitura das atas das duas reuniões
anteriores, q ue são aprovadas sem restrições

Correspondência
- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 1Q-Secretário "ad hoc",
lê a seguinte correspondência:

"MENSAGEM NO 526194*
Belo Horizonte, 17 de outubro de 1994.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o disposto no artigo 62, inciso XXXIV, da
Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para
exame e aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, os
processos anexos de legitimação de terras devolutas rurais e
urbanas, que resultam de estudos realizados pela Fundação
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMI NAS.
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevado apreço e distinta
consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.
• - A relação dos processos enviados á Assembléia foram

publicados no "Diário do Legislativo" de 21/10/94.
- A Comissão de Agropecuária-
- Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
Do Sr. José Santana de Vasconcelos, Deputado Federal,
parabenizando a Casa pela implantação do sistema de
informática, que possibilitou a eficiente transmissão dos
resultados do último pleito eleitoral-
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de

Administração, comunicando o recebimento de oficio referente
a doação de imóvel ao Municipio de Passos e informando que
recomendou a adoção das providências cabiveis.
Do Sr Paulo Paiva, Secretário do Planejamento, informando,

em atenção a requerimento do Deputado Roberto Amaral, que o
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Programa do PAPP implantará, ainda este ano, o Programa de
Mecanização Agrícola.
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 2.215/94

Declara de utilidade pública a entidade Obras Assistenciais
Padre Augusto Cerdeira, com sede no Município de Carmo do
Cai uru.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Obras Assistenciais Padre Augusto Cerdeira, com sede no
Município de Carmo do Cajuru.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Francisco Ramalho
Justificação: As Obras Assistenciais Padre Augusto

Cerdeira, da Sociedade de São Vicente de Paulo, são uma
entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos. Tem
caráter filantrópico e sua finalidade é a prática da
caridade cristã por meio da assistência social- Mantêm
estabelecimentos destinados a abrigar pessoas idosas de
ambos os sexos e presta serviços de assistência médica,
dentária, moral e religiosa às pessoas e às famílias
necessitadas
Dentro desse espirito, evidencia-se seu caráter de
utilidade pública, objetivamente demonstrado pela
documentação anexa. Em consonãncla com as altas finalidades
a que se propõe este projeto de lei, espera-se sua
aprovação.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 2.216194
Altera a Lei ng 7.373, de 3 de outubro de 1978, que dispõe
sobre legitimação e doação de terras devolutas do Estado em
zona urbana ou de expansão urbana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lç - Os arts. 3g e 19 da Lei nó 7.373, de 3 de outubro
de 19,8, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3Q - Pode obter a legitimação aquele que, na data do

pedido á RURALMINAS, venha possuindo como seu e sem
oposição, em zona urbana:

- há no mínimo 1 (um) ano, terreno devoluto edificado;
II - há no mínimo 2 (dois) anos, terreno devoluto sem

edificação, ficando o requerente obrigado a construir nele,
em prazo não superior a 4 (quatro) anos, observada a
legislação municipal.
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Parágrafo único - Na hipótese do inciso ti, é vedada a
legitimação de mais de 1 (um) terreno em nome da mesma
pessoa ou de seus dependentes.!!;
"Art. 19 - O titulo de legitimação e doação, observado o

disposto no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do
Estado, será assinado pelo Governador, após a publicação de
edital elaborado pela RURALMINAS e afixado nos lugares
públicos de costume, no qual constarão:

- os nomes dos beneficiários;
tI - as áreas e os endereços dos imóveis a serem
legitimados ou doados;
III - o valor dos imóveis, para efeito de cobranças de

emolumentos pelo Cartório de Registro de Imóveis;
IV - o prazo de 30 (trinta) dias para contestação da boa-fé

do ocupante que tiver requerido a legitimação.
Parágrafo único - Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, a
RURALMINAS expedirá os títulos de legitimação ou de doação
relativos aos terrenos não contestados e decidirá sobre as
contestações apresentadas.".
Art. 2o - Fica revogado o parágrafo único do art. 15 da Lei
ng 7.373, de 3 de outubro de 1978.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Cléuber Carneiro
Justificação: O projeto que apresentamos e submetemos à

apreciação dos nobres colegas objetiva modificar a Lei ng
7.373, de 3/10/78, com o escopo precipuo de adequá-la à
realidade de nossa área fundiária urbana.
Com a modificação proposta, estaremos minimizando um
problema existente na maioria de nosscs ..u\iripios, onde os
posseiros ocupantes de terras devolutas urbanas de
propriedade do Estado estão a clamar por uma imediata e
definitiva solução, a fim de que possam ter a tranqüilidade
tão ansiosamente esperada.
Ao modificarmos a Lei ng 7.373, estaremos tornando-a mais
exeqüivel e, conseqüentemente, dirimindo um angustiante
problema que aflige o nosso homem urbano-
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

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

REQUERIMENTOS
Do Deputado Geraldo da Costa Pereira (2), solicitando a
retirada de tramitação dos Projetos de Lei nos 554/91 e
1.030/92. (- Incluam-se os projetos em ordem do dia, para os
fins do art. 288 do Regimento Interno.)
Da Deputada Maria José Haueisen, solicitando seja o Projeto
de Lei ng 2.169/94 distribuído também à Comissão de
Educação.

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

Pereira.
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O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,
companheira Maria José, Srs. Deputados, pretendia e
pretendo, ainda, ocupar esta tribuna para, na condição de
Deputado, na condição de quem disputou o Governo do Estado
pelo PT e pela Frente Minas Popular, fazer um balanço mais
cuidadoso, mais detalhado do que, a meu juizo, significou
esse processo. Isso, necessariamente, vai exigir um pouco
mais de distância, não diria histórica, pois seria excesso
de pretensão, mas um mínimo de tempo que permita que os
fatos se acomodem, as paixões não adquiram a tenacidade que,
muitas vezes, adquirem, para que possamos contribuir para um
processo que vai ter outros desdobramentos.
Infelizmente, tive que antecipar essa volta, em função de

comentários ouvidos, hoje de manhaã, por servidores da Casa,
acerca da reunião - me parece q ue è esse o termo - realizada
pelo PMDB, antes de ontem. A minha primeira reação sobre os
comentários foi a de que, mais uma vez. estaríamos diante de
fatos relativamente de domínio público, mas não teríamos
elementos para confirmá-los, a exemplo de matéria
recentemente veiculada sobre o comportamento do candidato
Hélio Costa, que, me parece, se excedeu um pouquinho no seu
comité, quando ficou confirmada a realização do 2g turno das
eleições.

Havia também o risco de que incorrêssemos por um caminho
que o PT, ás vezes, infelizmente incorre, que é o de
ultrapassar a fronteira do necessário debate sobre a ética e
escorregar por um certo moralismo udenista, urna discussão
menor e mesquinha sobre comportamentos. Mas, para minha
surpresa, tive uma confirmação, pela manhã, de que uma
emissora de televisão nossa, a TV Alterosa, veiculou
declarações do ex-Governador Newton Cardoso, feitas nessa
reunião do PMDB, quando se debatia a e "e' tal solidariedade
da bancada ao ex-Governador. Ele foi muito claro ao afirmar
que não houve solidariedade; disse que o que houve, quando
da discussão do 'impeachment' nesta Assembléia, foi que ele
comprou essa solidariedade, pagou por ela - a imagem
mostrava que ele batia no bolso e dizia: 'a solidariedade
saiu daqui". E mais ainda, dizia que tinha cópia dos
cheques, o que demonstrava que o pagamento foi feito.
Diante disso, creio que a Assembléia, não o PT, não a nossa
bancada, tem a obrigação de tomar três providências: a
primeira é argüir, judicialmente, o ex-Governador Newton
Cardoso, já que os elementos são fortes, muita gente viu. A
segunda é que a Assembléia vai ter que abrir outro processo,
uma CPI, uma comissão especial. Não quero discutir aqui
titulações, mas a Assembléia tem que investigar o
posicionamento dos parlamentares àquela época. E a terceira
é que a Assembléia tem que, imediatamente, pois as
declarações são graves, reabrir o processo do "impeachment".
Anuncio, neste momento, nestas condições, que, logo a
seguir, vou formalizar por escrito essas solicitações, mas
creio que não se trata apenas de fazermos leitura sobre
determinado episódio. Houve uma afirmação e essa afirmação
foi veiculada por uma emissora de televisão de Minas, em um
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programa que muita gente assistiu. De maneira alguma
podemos, diante da gravidade do fato e do que envolve este
Poder, nos omitir. Então, quero reiterar o pedido das três
providências que julgo necessárias: argüição jurídica do ex-
Governador; instauração de processo investigativo acerca da
participação dos parlamentares na época do "impeachment"; e
imediata retomada do processo do "impeachment°, que, por
razões sabe-se lá quais, até hoje não consegue prosperar
nesta Assembléia. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haue i sen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, nos anos de 1993 e 1994, a Assembléia Legislativa
de Minas realizou audiências públicas em várias cidades.
Queremos louvar a iniciativa; achamos que as audiências
públicas são importantes, desde que não se tornem apenas
uma oportunidade de se fazerem movimentos fora de Belo
Horizonte e de se fazer promoção da Assembléia. 0 gasto com
essas audiências é absurdo, e exige-se um trabalho imenso
dos funcionários desta Casa e de todos aqueles que se
envolvem durante meses e meses. Entendemos, também, que
não basta q ue o Legislativo queira democratizar o orçamento.
E preciso que o Executivo também tenha vontade de realizar
aquilo que é colocado no orçamento. Sabemos que o orçamento
é uma carta de intenções, que o que está ali é autorizativo,
mas faremos papel de bobo se levarmos a audiência pública
para diversas regiões e deixarmos que o povo acredite que
se está fazendo alguma coisa séria, para depois o Executivo
fazer apenas aquilo que dá votos para determinados Deputados
ou determinadas regiões. Eu escutei de pessoas desta casa
que, para a formação do "blocão, havia o oferecimento de
US$400.000,00 em obras, desde que o Deputado se
comprometesse a dizer "amém" a tudo que o Sr. Hélio Garcia
quisesse. Não gostaríamos de acreditar nisso, mas, diante
de tantas evidências, acabamos acreditando naquilo que é
falado. E como diz o ditado popular: "a voz do povo é a voz
de Deus".
Entendo que o orçamento discutido nas audiências públicas
deveria ter um mínimo de seriedade. Se o orçamento é
participativo e se houve uma votação, aquilo que foi
proposto deveria ser respeitado. Em 1993, sabemos que as
audiências públicas serviram quase de experiência, mas, em
1994, vimos uma melhor organização pelo empenho e pela
seriedade dos funcionários desta Casa.
Quero dizer, também, que discussão de orçamento não é
novidade para a administração petista. Belo Horizonte já a
pratica desde que Patrus assumiu a Prefeitura. Betim faz a
discussão do orçamento; Ipatinga também o faz desde o tempo
em que Chico Ferramenta era Prefeito. Tantas outras
administrações petistas usam discutir com o povo o que é
prioridade. E essa discussão é proposta pelo Executivo. Nem
é iniciativa do Legislativo. O que o povo apresenta como
prioridade é executado. Não adianta o Legislativo discutir,
dar ares de democratização, e o Executivo fazer apenas o



136

que lhe interessa para atender pedidos de Deputados e cabos
eleitorais.
Hoje, fomos discutir a parte do orçamento que trata dos
Vales do Mucuri e do Jequitinhonha. O que mais está sendo
pedido nessas regiões é o asfaltamento das rodovias. Nós,
Deputados daquela região, sabemos o que é viajar 100 Km na
poeira. Não precisamos de mais do que isso para ficar com o
cabelo duro e mudar de cor. As pessoas do Sul de Minas
parece que vivem em outro mundo. Permita Deus que o
asfaltamento das rodovias não fique apenas no papel. Temos
uma estrada que sai de Teõfilo Otôni, passa por Belo
Oriente, Pavão, Aguas Formosas, Maxacalis, Bertôpolis e
outras cidades perto da divisa da Bahia. O asfalto para essa
estrada só é lembrado e discutido em época de campanha
eleitoral. Chegam a colocar as máquinas, revolver a terra,
fazer mais poeira, mas, no dia 16 de novembro, todo o
equipamento é retirado.
Desde que cheguei a esta Assembléia , em 1989, venho
pedindo às autoridades, não o asfaltamento, mas melhorias
para uma estrada de chão que liga Cachoeira do Pajeú a São
Pedro de Salinas e não consegui nada. A desculpa é sempre a
de que não há verba. Dinheiro e tempo são questões de
prioridade. Temos tempo e dinheiro para as coisas que nos
interessam. Não há interesse do Governo em atender uma
cidadezinha pobre, com poucos habitantes, onde há poucos
eleitores.

Na audiência realizada em Almenara houve um pedido para a
construção de 300 casas populares. O pedido está
contemplado. Mas, quando verificamos o orçamento, observamos
que serão construídas 111 casas, sendo 36 em Nanuque e 79
em Almenara, e nada mais do que isso. No entanto, o pedido
da audiência está garantido. Isso me assusta. O povo fica
desiludido com os politicos e vende seu voto por um padrão
de luz, cimento, telhas, latas de óleo. Isto é uma
desmoralização para toda esta Casa e não só para quem
negocia o voto.
Uma outra questão. Em todas as audiências públicas, foi
pedida a instalação de unidades da Universidade de Minas
Gerais. Considero importantissimo que todas as regiões
tenham sua universidade. Infelizmente, em Teófilo Otõni,
temos de esperar mais um pouco de tempo por causa de
interesses menores e mesquinhos. Mas não desisto da luta.
Ainda terei forças para pedir para minha região uma unidade
da Universidade de Minas Gerais, que nos foi negada aqui,
apesar de acordos, de discussões, mas com pressão, o que não
é novidade para nós.
Ainda, quanto à Universidade de Minas Gerais, tenho a dizer

que o orçamento do ano que vem prevê para ela uma verba de
R$343.900,00. E, está lá, indicado que vai ser feita uma
reforma em um prédio da universidade, em Belo Horizonte.
Ora, mais uma vez entendo que o Poder desta Casa e o
Governo deste Estado estão brincando com o povo de fazer
orçamento. Espero que um dia o povo aprenda. Nas Prefeituras
petistas o povo já está aprendendo. Discute, vota, decide e
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o Prefeito executa. Gostaria que isso ocorresse em todo o
Estado de Minas Gerais; que houvesse mais seriedade de nossa
parte, que somos representantes do povo; que houvesse
compromisso do Poder Executivo, para que o orçamento deixe
de ser uma carta de Intenções, deixe de atender os
interesses locais e as conveniências daqueles que estão no
poder. Era o que tínhamos a dizer.
* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada Maria José Haueisen, quando a criatura humana
faz da bondade uma constante, cria para si as
características de um verdadeiro homem. Mas, quando burila
no espírito o amor ao próximo, faz-se médico. Transcorreu
ontem, dia 18 de outubro, o dia do médico. Não poderia
deixar que esse dia passasse despercebido numa Casa onde
esta classe possui 13 representantes.
Em meu nome e em nome daqueles que aqui defendem os
interesses do artífice maior da saúde, que é o paciente,
quero dar os parabéns a essa figura que, junto ao leito dos
moribundos, dispensa a eles e à sua família um conforto não
só espiritual e moral mas científico e técnico.
Sr. Presidente, é importante que esta Casa leve á

Associação Médica, ao Co.' .t1bo Regional de Medicina de Minas
Gerais e à Associação Brasileira de Medicina o nosso abraço,
manifestando o nosso respeito por essa classe, que tem
dignificado a carreira médica em nosso Pais. O médico
brasileiro é de grande capacidade e tem feito um trabalho
espetacular. No entanto, o que vivemos não está de acordo
com a Constituição. Os constituintes foram perfeitos em
colocar a saúde na Constituição, mas imperfeitos em atingir
o objetivo maior, que é a saúde do povo brasileiro. Parabéns
à classe médica e muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, preocupou-me a fala do Deputado
Antônio Carlos Pereira, com relação à reunião do PMDB que
aconteceu na última segunda-feira, para decidir a questão do
apoio no segundo turno. Devo dizer aos Srs. Deputados que
fiquei realmente constrangido com a forma pela qual foi
conduzida a reunião. De fato, a democracia é difícil de ser
exercitada. Entendo que, naquela noite, a direção do PMDB
abusou do exercício da democracia, porque tratava-se de uma
questão interna do partido, e o que houve foi uma reunião
absolutamente pública. Foi quase um comício, eu chegaria a
dizer. Então, aconteceram os debates, e, naturalmente, houve
exageros.
Mas a razão fundamental da minha presença nesta tribuna é a
defesa do meu comportamento como Deputado, à época do
Governo Newton Cardoso. Durante os quatro anos em que estive
nesta Casa, fui Vice-Líder da Bancada do PMDB por dois anos
e, também, ocupei o cargo de 2Q-Vice-Presidente. Nesse
período, tive oportunidade de votar 28 vezes contra projetos
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do ex-Governador Newton Cardoso. Nunca tive "amarramento"
com Governador nenhum. Não devo favores a nenhum deles e não
admito que nenhum parlamentar suba á tribuna e me coloque no
saco comum de quem recebe favores de Governos. Nunca recebi
favores, nem de Newton Cardoso nem de Hélio Garcia. Sempre
tive uma postura independente nesta Casa. Quero dizer mais:
não aceito provocação do tipo da que fez o ex-Governador
Newton Cardoso. Nesse aspecto, entendo que a Assembléia
deve tomar alguma providência, porque a afirmação foi feita
em público e nós somos Deputados desta Casa. Então, temos
que estar respaldados em alguma defesa, para não deixar
margem de dúvida e solucionar o problema.
Mas quero voltar um pouco no tempo. Um Deputado Federal do
PT - colega do Deputado Antônio Carlos Pereira-, ruim de
voto e sem perspectivas políticas, fez uma denúncia vazia,
mentirosa, aqui em Belo Horizonte, no ano passado, com
relação à distribuição de verbas da ASFAS, envolvendo o nome
do Deputado Geraldo Rezende. E ficou apurado que nada
existia. Quero, também, que esse Deputado venha provar aqui,
na Assembléia Legislativa de Minas, ou que venha explicar o
acerto de suas contas nesta Assembléia, quando foi Deputado.
Geraldo Rezende não vai mais baixar a cabeça, como fez na
época daquelas acusações, quando depois que vieram os
resultados, até por moti'r• ro' ticos, ficamos quietos e não
falamos nada. Agora, vamos levar isso a fundo.
Aliás, por questão de difamação, calúnia e injúria, devo

adiantar que já ganhei, na justiça de Uberlândia, uma ação,
porque processei um indivíduo que foi condenado a pagar
indenização por danos morais de 200 salários mínimos, os
quais, ao receber, quero entregar a uma creche. Se a
imprensa divulgar, tudo bem, se não, vamos tirar algumas
fotografias e panfletar na cidade inteira, dizendo que
recebemos, como indenização, a quantia de 200 salários
mínimos e que a estamos repassando a uma creche ou a uma
instituição de caridade, na cidade de Uberlândia. Existem
mais quatro ou cinco processos em andamento naquela comarca,
temos certeza e convicção de que vamos ganhá-los.
E assim vai ser aqui em Belo Horizonte: se alguém falar do

Deputado Geraldo Rezende, vai ter de provar, na justiça, a
veracidade do que foi dito. Isso vai como aviso. Quero fazer
um estudo jurídico profundo para verificar se tenho,
realmente, a oportunidade de questionar o Deputado que, na
época, fez a denúncia falsa, mentirosa, enganadora,
politiqueira e eleitoreira.
Quero dizer que, da parte do PMDB, o partido precisa tomar

providências com relação aos acontecimentos da última
reunião, referentes ao ex-Governador Newton Cardoso. Era o
que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM CO DIA)
la Fase

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência comunica, ainda. ao Plenário que, ontem, fez
distribuir a todos os Deputados e às comissões permanentes
da Casa avulsos do Projeto de Lei ng 2.209/94, do Sr.
Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as
despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do
orçamento de Investimentos das empresas controladas pelo
Estado para o exercício de 1995, e que encaminhou o projeto
á Comissão de Fiscalização Financeira, nos termos do art.
216 do Regimento Interno. Informa, ainda, ao Plenário que,
de hoje, dia 19 de outubro, até o dia 3 de novembro, estará
o citado projeto na referida Comissão para recebimento de
emendas, devendo a Comissão emitir o seu parecer sobre a
matéria até o dia 2/12/94.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Geraldo da
Costa Pereira, em que solicita, na forma regimental, a
retirada de tramitação do Projeto de Lei ng 554/91. Inclua-
se o projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 do
Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Geraldo da Costa Pereira em que
solicita, na forma regimental, a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nQ 1.030/92. Inclua-se o projeto em ordem do
dia, para os fins do art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento da Deputada Maria José Naueisen solicitando

que, na forma regimental, seja o Projeto de Lei ng 2.169/94
distribuido, também, à Comissão de Educação. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento ng 5.409/94, do Deputado Marcos Helénio,

solicitando seja encaminhado ao Secretário do Planejamento e
Coordenação Geral pedido de informações acerca dos projetos
executados por intermédio do Programa Estadual de Políticas
Sociais Compensatórias. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda ng 1, que apresenta.
Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam,
permaneçam como se encontram. (- Pausa-) Aprovada. Está
aprovado o Requerimento ng 5-409/94 com a Emenda ng 1.
Requerimento ng 5.416/94, do Deputado Marcos Helênio,
solicitando seja encaminhado aos Secretários do
Planejamento, da Cultura e do Trabalho e Ação Social pedido
de informações acerca das atividades já executadas com a
implantação do Projeto de Formação Cultural da Criança e do
Adolescente. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

2? Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
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Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado
Péricles Ferreira, em que solicita alteração da pauta da
presente reunião de modo que o Projeto de Lei nQ 2.194/94,
do Governador do Estado, seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.329/93, do

Deputado José Maria Pinto, que dispõe sobre a prioridade no
preenchimento das vagas nas instituições oficiais de ensino
do Estado para os portadores de deficiência e dá outras
providências. Incluído em ordem do dia para os fins do art.
288 do Regimento Interno. Sobre a mesa requerimento do
Deputado José Maria Pinto, em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nQ 1.329/93, de sua autoria. A
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso VIII
do art. 244 do Regimento Interno.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei hQ 1.698/93, do
Deputado Milton Salles, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter ao Município de Estiva o imóvel que menciona.
Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do
Regimento Interno. Sobre a mesa requerimento do Deputado
Milton Salles, em que solicita a retirada de tramitação do
Projeto de Lei flQ 1.698/93, de sua autoria. A Presidência
defere o requerimento nos termos do inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.169/94, do

Governador do Estado, que cria e transforma cargos no Quadro
de Pessoal da Educação e dá outras providências.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, acabamos de
votar um requerimento da Deputada Maria José F-iaueisen,
solicitando seja encaminhado esse projeto também à Comissão
de Educação para que ela se manifeste sobre a matéria antes
de sua votação, não cabendo, portanto, a sua discussão neste
momento-
0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que a

Comissão de Educação será ouvida em 2o turno.
O Deputado Curar Machado - O objetivo do requerimento,
explicitamente colocado, é que seja ouvida a Comissão de
Educação antes da tomada de qualquer posicionamento. Caso
ela seja Ouvida apenas em 2Q turno, evidentemente perde o
sentido o requerimento que aprovamos.
O Sr. Presidente - Em resposta á questão de ordem do
Deputado Gilmar Machado, esta Presidência informa que o
projeto voltará as comissões apenas para apreciação da
emenda de autoria de V. Exa. , que receberá parecer da
Comissão de Administração Pública.
O Deputado Curar Machado - Sr. Presidente, antes de

concluir a fase de discussão dessa matéria, uma vez que ela
voltará à Comissão, gostaria de saber, caso não tivesse
apresentado a emenda, em qual artigo do Regimento se baseia
o nobre Presidente para dizer que o projeto não poderia,
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anteriormente, ser discutido pela Comissão de Educação,
visto que isso está explícito no requerimento.
O Sr. Presidente - A resposta á questão de ordem formulada
por V. Exa. se fundamenta no art. 190 combinado com o
parágrafo único do art. 188 do Regimento Interno. Uma vez
que a Comissão de Fiscalização Financeira já se pronunciou
em 1Q turno, e o parágrafo citado é expresso quando reza que
esta Comissão é sempre a última a emitir parecer entre as
comissões a que for distribuído o projeto, o requerimento de
audiência de nova comissão só produzirá efeito no 2Q turno-
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como V. Exa.
pode verificar, de plano, não há"quorum" para que possamos
discutir a matéria. Peço o encerramento da reunião.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a existência de matéria
de urgência na pauta, a Presidência vai pedir ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados. Na sua
ausência, convoca o Deputado Ajalmar Silva para fazê-lo.
o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados. Há

mais 12 Deputados nas comissões, o que perfaz um total de 40
Deputados. Por isso, há" quorum" para discussão e votação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.169/94, do

Governador do Estado, que cria e transforma cargos no Quadro
de Pessoal da Educação e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1,
da Comissão de Justiça, e com as Emendas nQs 2 a 4, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Justiça, e com as Emendas ns 2 a 4, da Comissão de
Administração Pública. Em discussão, o projeto.
- Vem à Mesa:

Emenda no 5 ao Projeto de Lei 
no 

2.159/94
Suprima-se o art. 9, renumerando-se os demais.
Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1994.
Gilmar Machado
O Sr. Presidente - Não havendo oradores Inscritos para
discutir o projeto. a Presidência encerra a discussão. A
Presidência informa que, no decorrer da discussão, foi
apresentada emenda do Deputado Gilmar Machado. Nos termos do
que dispõe o 2Q do art. 195 do Regimento Interno, a
Presidência vai encaminhar o projeto com a emenda à Comissão
de Administração Pública, para que sobre ele emita parecer.
Discussão, em 1 Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.195/94, do

Governador do Estado, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal
da autarquia Departamento Estadual de Telecomunicações de
Minas Gerais - DETEL - e dá outras providências. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto com as Emendas ns 1 e 2, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 1H
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1 e 2. Os
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em lQ turno, o
Projeto de Lei nQ 2.195/94 com as Emendas ns 1 e 2. A
Comissão de Administração Publica.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.196/94, do
Governador do Estado, que altera a estrutura orgânica do
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMÃ - e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda ng
1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, emlg turno, o
Projeto de Lei flQ 2.196/94 com a Emenda ng 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 2.197/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reestruturação da
Secretaria de Estado da Cultura e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com a Emenda ng 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
com a Emenda nQ 1, da Comissão de Administração Pública, e
com as Emendas ngs 2 e 3, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nos 1 a 3. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei no
2.197/94 com as Emendas nos 1 a 3. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de lei ng 2.199/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a carreira de
Administrador Público do Poder Executivo e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela sua aprovação. A comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas
nos 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados Que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas ns 1 e 2. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei n
2.199/94 com as Emendas nos 1 e 2. A Comissão de
Fiscalização Financeira.



Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, há mais ou

menos dois meses, formulei uma questão de ordem solicitando
que fosse colocado em votação em primeiro lugar e que fosse
publicado o relatório da Comissão Especial constituída para
averiguar irregularidades na construção dos conjuntos
habitacionais financiados pela CEF. A resposta que obtivemos
da Presidência foi a de que a Comissão seria formada com
prazo certo. Esse prazo venceu, e a Comissão solicitou
prorrogação do prazo por 30 dias. Concedida essa
prorrogação, expirou-se o prazo, e não houve parecer nem
relatório dessa Comissão. Formulamos, então, a seguinte
questão de ordem: verificado que, regimentalmente, essa
Comissão não cumpriu o prazo, solicitamos seja
desconsiderado seu relatório, visto que ela não se reuniu
para emitir parecer. Em segundo lugar, solicitamos seja
publicado imediatamente o relatório da referida Comissão
Especial e que esse relatório seja trazido, amanhã, a
Plenário, para votação. A única argumentação que a
Presidência nos deu, por escrito, foi a de que aguardaria o
parecer da Comissão. Visto que a Comissão perdeu o prazo,
solicitamos que a questão seja conduzida regimentalmente.
O Sr. Presidente - Esta Presidência informa ao Deputado
Gilmar Machado que vai examinar a matéria e posteriormente
responderá ao nobre Deputado.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 1.953/94. do
Deputado Tarcisio Henriques, que dá nova redação aos arts.
l ao 4g da Lei n 9.532, de 30/12/87, e dá outras
providências (dispõe sobre a remuneração de cargo de
provimento em comissão para fins de apostilamento e
aposentadoria). A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. 4E flomissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos.
- Vêm á Mesa

Emendas ao Projeto de Lei flQ 1.953/94
EMENDA NQ 1

Acrescente-se onde convier:
'Art .....- O disposto no art. Go da Lei no 9.532. de 30

de dezembro de 1987, aplica-se ao titular de cargo de
provimento efetivo do quadro de pessoal do Poder Executivo,
o qual, em 30 de dezembro de 1987, fosse apostilado em cargo
de provimento em comissão, com base na Lei ng 5.945, de 11
de julho de 1972, com a redação dada pelo art. 12 da Lei ng
8.019, de 23 de julho de 1981, e tenha sido nomeado, em data
posterior, para o exercido de outro cargo da mesma
natureza, de maior remuneração, em quadro de pessoal da
administração pública estadual, no qual tenha permanecido
por, no mínimo, 2 (dois) anos ininterruptos.'.
Sala das Reuniões, 5 de abril de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Ao ressalvar, por meio do art. Gg da Lei ng

9.532, o direito dos ocupantes de cargos em comissão em
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30/12/87 para a obtenção do beneficio a que se refere o art.
22 da Lei ng 5.945, de 11/7/72, quis o legislador fazer
justiça ao servidor que se achava sob o regime da referida
lei. Deixou, porém, de assegurar os mesmos direitos aos que,
não ocupando cargo em comissão naquela data, estiveram por
vários anos sob o mesmo regime, obtendo, até mesmo,
apostilamento. A esses, com muito mais razão, caberia
assegurar-se a continuidade do regime, pois a mudança os
afeta de forma radical e perversa, sobretudo aos que já
cumpriram tempo para aposentadoria, e, no presente caso, a
forma de fazê-lo é estender a esses poucos servidores os
termos do referido artigo.
O fato de todos os cargos em comissão acharem-se
preenchidos em 30/12/87 e de aos seus ocupantes estarem
assegurados os benefícios em apreço reduz os efeitos da
emenda, no curto prazo, a algumas eventuais substituições.
No médio prazo, no final do atual Governo, deverá crescer um
pouco, mas continuará a ser um número pequeno. No longo
prazo, será irrelevante, pois o número dos possíveis
candidatos aos cargos diminui, com as aposentadorias.

EMENDA Ng 2
Acrescente-se, ao final do art. 4g, a expressão
"consecutivos ou não".
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1994-
Ronaldo Vasconcellos

EMENDA NQ
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - O disposto nesta lei aplica-se a todos os

servidores públicos investidos de função pública nos termos
do art. 4g da Lei ng 10.254, de 20 de dezembro de 1990.".
Sala das Reuniões, 14 de abril de 1994.
Ronaldo Vasconcel los

EMENDA NO 4
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Todas as vantagens decorrentes do exercicio do

cargo de Diretor de Escola passarão a incorporar-se
definitivamente aos respectivos vencimentos após 5 (cinco)
anos de exercício na função, consecutivos ou não.".
Sala das Reuniões, 26 de abril de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Pretende-se, com esta proposição, seja

restabelecido o critério anterior de apostilamento, uma vez
que a alteração para dez anos, que atualmente vigora,
atingiu grande número de Diretores de Escola.

EMENDA NQ 5
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lg - Ao servidor público da administração direta,

autárquica ou fundacional detentor de cargo efetivo ou
função pública, o qual exerça ou tenha exercido cargo de
provimento em comissão ou função gratificada e, após 5
(cinco) anos de exercício, consecutivos ou não, dele se
afaste ou se tenha afastado sem ser por pedido ou por
penalidade, ou se aposente, fica assegurado o direito de



continuar percebendo a remuneração do cargo em comissão ou
da função gratificada.".
Sala das Reuniões, 19 de abril de 1994.
Tarcisio Henriques
Justificação: O texto sugerido prende-se, fundamentalmente,

ao reconhecimento do direito dos servidores da administração
direta, das autarquias e das fundações públicas.
A Lei no 10.254, de 21/7/90, ao instituir o regime jurídico
único, colocou todos os servidores da administração direta,
autárquica e fundacional sob pálio da norma básica
estatutária e da legislação de pessoal complementar,
estendendo aos detentores de função pública os mesmos
direitos, as mesmas vantagens e obrigações dos servidores
efetivos, exceto a efetividade.

EMENDA NQ 6
O art. 3g passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3o - Esta lei entrará em vigor a partir de lo de

janeiro de 1995.".
Sala das Reuniões. 14 de junho de 1994.
Tarcisio Henriques
Justificação: Visando a não gerar ónus não previsto no
orçamento do Governo para este ano e a viabilizar sua
aplicação, dada a elaboração do orçamento para o próximo
ano, propõe-se que a lei entre em vigor a partir de 10/1/95.

EMENDA NQ 7
O parágrafo único do art. lo da Lei ng 9.532. de 30/12/87,
que está sendo modificado pelo Projeto de Lei no 1.953/94,
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. lg - . . ....................................

lg - Se o período for inferior a 5 (cinco) anos e igual
ou superior a 1 (um) ano, o funcionário terá direito, a
titulo de vantagem pecuniária, para cada 6 (seis) meses de
exercício, a 1/10 (um décimo) da diferença entre a
remuneração do cargo em comissão e o vencimento do cargo
efetivo ocupado, que será somado ao vencimento do cargo
efetivo.
Sala das Reuniões, de abril de 1994.
Tarcisio Henriques
Justificação: A modificação torna-se necessária, pois o
vencimento é apenas uma parte minoritárla da remuneração,
que se compõe do vencimento propriamente dito e de possíveis
gratificações. Funcionários da Secretaria da Fazenda, em
expediente encaminhado a nós. Deputados, no qual pediam a
aprovação do Projeto de Lei ng 1.953/94, de nossa autoria,
lembram que naquela Secretaria tanto o cargo comissionado
quanto o efetivo compõem-se de vencimento básico e
gratificações. Acontece, porém, que a diferença de valor
entre os vencimentos dos cargos - efetivo e em comissão - é
irrisória. Nessa hipótese, quando o funcionário se apostila
proporcionalmente, praticamente nenhuma vantagem pecuniária
é incorporada ao salário,

EMENDA Ng 8
Inclua-se onde convier:
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"Art. . - Aos servidores apostilados em cargos em
comissão, com 1 (um) ano ou mais de exercício de outro cargo
de nível superior, fica assegurado o direito ao titulo
declaratório nesse cargo, com todos os direitos e vantagens,
à época da aposentadoria, desde que o servidor conte, no
total, 15 (quinze) anos de exercício de cargo em comissão»".
Sala das Reuniões, 29 de junho de 1994
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Trata-se de fazer justiça àqueles servidores

que se apostilaram em cargo em comissão e continuaram, após
o apostilamento, a exercer outros cargos de nível superior,
concedendo-lhes, quando de sua aposentadoria, o titulo
declaratõrio nesses cargos de nível superior.

EMENDA Plg 9
Inclua-se onde convier;
Art .....- Aos servidores apostilados em cargo em

comissão, com 1 (um) ano ou mais de exercido de outro cargo
em comissão de atribuições superiores às do cargo da
apostila, fica assegurado o direito ao título declaratório
nesse cargo, com todos os direitos e vantagens, à época da
aposentadoria, desde que o servidor tenha exercido,
consecutivamente ou não, cargo era comissão por período
equivalente ou superior à metade do exigido para
aposentadoria por tempo de serviço.".
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1994.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Trata-se de fazer justiça àqueles servidores

que se apostilaram em cargo em comissão e continuaram, após
o apostilamento, a exercer outros cargos de nível superior,
concedendo-lhes, quando de sua aposentadoria, o titulo
declaratório nesses cargos de nível superior.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foram apresentadas ao projeto nove emendas de
autoria dos Deputados Ronaldo Vasconcelios e Tarcísio
Henriques. Nos termos do que dispõe o 2g do art. 195 do
Regimento Interno, a Presidência vai enviar o projeto com as
emendas à Comissão de Administração Pública, para parecer.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 10 minutos a fim de que o Projeto de Lei nQ 2.194/94
esteja em condições de ser apreciado. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos nossos trabalhos. A
Presidência informa ao Plenário que o Projeto de Lei ng
2.194/94 não se encontra em condições de ser apreciado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e

convoca os Deputados para a extraordinária de logo mais, às
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária de amanhã , dia 20, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr
Presidente é a publicada na edição anterior-). Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 313a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA

LEGISLATIVA, EM 19 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2g PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás 201h14min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Clêuber Carneiro - Cássimo
Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Paulo
Pettersen - Raul Messias - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques - Wellington
de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (DepuY' E:mlro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior. Na sua ausência, convoco o Deputado
Bené Guedes.

lg PARTE
Ata

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que os projetos
constantes na ordem do dia não se encontram em condição de
ser apreciados.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a reunião ordinária de amanhã,
quinta-feira, dia 20, ás 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 39 REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER
SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ 40194
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 Agostinho Patrus, Antônio
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Júlio e Romeu Queiroz (substituindo aos Deputados Marcelo
Cecé, José Renato e Jorge Eduardo, por indicação da
Liderança do BRD), Geraldo Rezende, Ajalmar Silva, Baldonedo
Napoleão, Marcos F-felênio e Ermano Batista, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente 'ad hoc", Deputado Geraldo Rezende, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Agostinho Patrus
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar, no
2g turno, o parecer do relator, Deputado Ajalmar Silva.
sobre a proposta de Emenda á Constituição ng 40/94. 0
Deputado Ajalmar Silva emite parecer pela aprovação da
citada proposta de emenda, no 2g turno, na forma do vencido
e acrescida da Emenda ng 1. Submetido a discussão e votação,
é o parecer aprovado. Logo após, a Presidência suspende a
reunião por 10 minutos para a lavratura desta ata- Reabertos
os trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Geraldo Rezende, Presidente - Agostinho Patrus - Ajalmar

Silva - Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão - Ermano Batista
- Marcos Helénlo - Romeu
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.341
As vinte horas e trinta minutos do dia trinta de agosto de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Alvaro Antônio. Francisco Ramalho e
Jorge Hannas (substituindo estes, respectivamente, aos
Deputados Dilzon Melo e Jorge Eduardo, por indicação da
Liderança do BRD), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Alvaro
Antônio, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião se destina à eleição do Presidente e do Vice-
Presidente, à designação do relator e à apreciação da
matéria. A seguir, o Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação devidamente rubricadas e convida o
Deputado Francisco Ramalho para atuar como escrutinador.
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Alvaro Antônio e Ambrôsio Pinto. O Presidente eleito,
Deputado Alvaro Antônio, agradece a escolha de seu nome e
designa para relator da matéria em pauta o Deputado Jorge
Hannas, que emite parecer pela rejeição do veto oposto à
Proposição de Lei ng 12.341, incidente sobre o parágrafo
único do art. lQ. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. A Presidência suspende a reunião por 15
minutos para a lavratura desta ata- Reabertos os trabalhos,
a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.



Álvaro Antônio, Presidente - Francisco Ramalho - Jorge
Hannas. -
ATA DA 74g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Às dez horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos
e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Tarcisio Henriques, Ibrahim Jacob (substituindo ao
Deputado Alvaro Antônio por indicação da Liderança do PDT)
José Laviola (substituindo ao Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do PMDB) e Ermano Batista, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Tarcisio Henriques, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Ermano Batista que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, passa-se à 2a fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposições sujeitas á
apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência do relator
do Projeto de Lei no 192/91. a Presidência deixa de apreciá-
lo, assim como redistribui o Projeto de Lei ng 1.655/93 ao
Deputado Ibrahim Jacob, que emite parecer pela aprovação da
matéria. Discutido e votado, é aprovado o parecer. O
Deputado Ermano Batista, relator do Projeto de Lei nQ
1.953/94 no lg turno, emite seu parecer pela aprovação da
matéria. Discutido e votado, é o parecer aprovado. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Álvaro Antônio - Geraldo

Rezende - Diizon Meio.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.329
As quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Wilson Pires, Geraldo da
Costa Pereira e Tarcísio Henriques (substituindo estes,
respectivamente, aos Deputados Anderson Adauto e João
Batista, por indicação da Liderança do BRD), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, O
Presidente 'ad hoc", Deputado wilson Pires, declara abertos
os trabalhos e Informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e
apreciar a matéria. A seguir, o Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,
e convida o Deputado Tarcísio Henriques para atuar como
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. os
Deputados Wilson Pires e Francisco Ramalho. O Presidente
eleito, Deputado Wilson Pires, agradece a escolha de seu
nome e designa como relator da matéria o Deputado Tarcisio
Henriques, que emite parecer pela rejeição do Veto Total à
Proposição de Lei ng 12.329. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, a Presidência
suspende a reunião por 10 minutos para a lavratura desta
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ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Wilson Pires, Presidente - Tarcísio Henriques - Geraldo da

Costa Pereira. -
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.342
Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Wilson Pires, Geraldo da
Costa Pereira e Tarcisio Henriques (substituindo estes,
respectivamente. aos Deputados Anderson Adauto e Bernardo
Rubinger, por indicação da Liderança do BRD), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente 'ad hoc", Deputado Wilson Pires, declara abertos
os trabalhos e informa que a reunião se destina à eleição do
Presidente e do Vice-Presidente, à designaçãodo relator e à
apreciação da matéria. A seguir, o Presidente determina a
distribuição das cédulas de votação devidamente rubricadas e
convida o Deputado Tarcisio Henriques para atuar como
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Bernardo Rubinger e Wilson Pires, O Vice-
Presidente eleito, Deputado Wilson Pires, no exercício da
Presidência, agradece a escolha de seu nome e designa para
relator da matéria em pauta o Deputado Tarcisio Henriques,
que emite parecer pela manutenção do Veto Total à Proposição
de Lei ng 12.342. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. A seguir, a Presidência suspende a reunião
por 10 minutos para a lavratura desta ata. Reabertos os
trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1994.
Wilson Pires, Presidente - Geraldo da Costa Pereira -
Tarcísio Henriques.
ATA DA 49 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR
DÍVIDAS DE TRABALHO NO DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO
VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE MINAS
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
um de setembro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-
se na Sala das Comissões os Deputados Péricles Ferreira,
Gilmar Machado, Roberto Amaral e Wilson Pires, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Péricles Ferreira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Amara] que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, o
Deputado Péricles Ferreira informa que a reunião se destina
a tratar de assuntos da Comissão e passa a palavra aos
Deputados. Com aconcordãncia de todos os membros, fica
decidido formular requerimento ao Presidente desta Casa
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solicitando prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do
prazo de funcionamento da CPI. Nada mais havendo a ser
tratado, o Presidente agradece o comparecimento dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Wilson Pires - Marcelo Cecé
- António Pinheiro.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.066/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, dos Deputados Antônio Carlos
Pereira e Antônio Fuzzato, dispõe sobre a promoção da saúde
e da reintegração social das pessoas portadoras de
sofrimento mental e dá outras providências.
Publicado, foi o projeto encaminhado á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando o
Substitutivo nQ 1.
Em cumprimento ao disposto no art. 195, c/c O art. 103,

XIV, "a", do Regimento Interno, cabe, agora, a esta Comissão
emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
A proposição em exame visa a substituir, de forma objetiva,
a assistência atualmente prestada ao portador de sofrimento
mental por um conjunto de procedimentos a serem
desenvolvidos no âmbito da comunidade, procurando eliminar o
enfoque "hospitalocêntrico" do tratamento dos pacientes, o
qual não tem atingido os seus objetivos de cura ou minoração
do sofrimento dos doentes. Ao contrário, muitas vezes a
internação do paciente em hospitais acaba por tornar crônico
o seu quadro clinico, além de dificultar a sua reintegração
social e familiar.
Ao se substituir o atual sistema de assistência
psiquiátrica por um modelo que tem suas raizes na própria
comunidade, não se está apenas trocando uma forma de
atendimento por outra, mas abrindo a possibilidade de se
implantar outra filosofia, de se inaugurar outra postura
diante da questão do sofrimento mental. Oferecem-se os meios
e a oportunidade de se resgatar a cidadania do portador de
sofrimento mental e de se proporcionar a sua reintegração
familiar e social, condições previstas na Carta Magna.
A análise do panorama do tratamento psiquiátrico atual
permite-nos constatar que são reais as perspectivas de
mudanças. Muitos serviços públicos, em vários locais do
Pais, têm-se preocupado em aproximar o doente da comunidade.
introduzindo novas fórmulas de tratamento e de abordagem do
tema. Tais mudanças têm sido descritas em diversas
publicações cientificas.
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As mudanças propostas, portanto, alicerçam-se em uma base -
nascem da prática cotidiana daqueles que, num exemplo de
profissionalismo, se dedicam á solução dos problemas
emergentes.
Minas Gerais não é o primeiro Estado a se manifestar sobre
a questão. Outros Estados, como o Rio Grande do Sul, o
Ceará, Pernambuco e mesmo o Distrito Federal, já aprovaram
suas leis de reforma do atendimento psiquiátrico. Existe até
mesmo um projeto de lei, do Deputado Federal Paulo Delgado,
que trata da matéria.
Cumpre salientar que outros países tais como a Espanha, a
Inglaterra e a Itália, já efetuaram suas reformas no campo
da Psiquiatria, e, por se tratar de processos desenvolvidos
em diferentes culturas, tiveram causas e conseqüências
diversas. Essas reformas servem apenas como exemplo. O
modelo internacional, porém, não pode, evidentemente, ser
transplantado diretamente para o nosso Pais, considerando-se
as diferenças socioeconõmicas e culturais existentes.
Em nível internacional, organismos importantes têm-se
manifestado sobre o assunto. Em 1991, a ONU publicou
princípios para a proteção de pessoas com enfermidade mental
e para a melhoria da assistência á saúde mental. A titulo de
exemplo, citamos dois itens de tais princípios:
'Todo paciente terá direito a ser tratado no ambiente menos

restrito possível, com o tratamento menos restritivo ou
invasivo, apropriado às suas necessidades de saúde e à
necessidade de proteger a segurança física de outros."
"Á medicação deverá atingir da melhor maneira as

necessidades de saúde do paciente, sendo ministrada apenas
com propósitos terapêuticos ou para diagnósticos e nunca
deverá ser administrada como punição ou para conveniência de
outros.
O exame desse último item nos mostra que tem havido, não só
no Brasil, uma distorção da função terapêutica dos
medicamentos, o que pode ser considerado fato gravíssimo.
A Declaração de Caracas, proclamada em 1990, em conferência
convocada pela Organização Pan-Americana de Saúde e pela
Organização Mundial de Saúde, afirma que "a reestruturação
da atenção psiquiátrica na região implica a revisão crítica
do papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico
na prestação de serviços" e que "as legislações dos países
devem ajustar-se de maneira a: a) assegurar o respeito dos
direitos humanos e civis dos doentes mentais; b) promover
uma organização de serviços comunitários que garantam seu
cumprimento"
Especialistas em saúde mental, representando diversas
entidades, inclusive federais, foram ouvidos em audiência
pública, nesta Casa. Eles foram unânimes no apoio ao projeto
apreciado. Alguns deles consideram, entre as leis vigentes e
projetos de outros Estados, o projeto mineiro como o que,
talvez, aborde o tema de modo mais completo.
Uma última observação de um dos presentes referiu-se ao

custo. Segundo estudos feitos por entidades, a desativação
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dos atuais hospitais psiquiátricos produziria receita
suficiente para a manutenção dos novos serviços propostos.
Julgamos, todavia, necessário introduzir modificações na
forma do projeto, de maneira a lhe conferir maior clareza.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.066/92 na forma do Substitutivo ng 2, a seguir
redigido, ficando prejudicado, em virtude disso, o
Substitutivo nQ 1, apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça.

SUBSTITUTIVO NQ 2 AO PROJETO DE LEI
NQ 1.066/92

Dispõe sobre a promoção da saúde e da reintegração social
do portador de sofrimento mental: determina a implantação de
ações e serviços de saúde mental substitutivos aos hospitais
psiquiátricos e a extinção progressiva destes; regulamenta
as internações, especialmente a involuntária, e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Toda pessoa portadora de sofrimento mental terá
direito a tratamento que conste de procedimentos
terapêuticos cujo objetivo seja a manutenção e a recuperação
da sua integridade física e mental, da identidade e da
dignidade, da vida familiar, comunitária e do trabalho.
Art. 2g - Os poderes públicos estadual e municipais, de
acordo com os principios constitucionais que regem os
direitos Individuais, coletivos e sociais, garantirão e
implementarão a prevenção, o tratamento, a reabilitação e a
inserção social plena de pessoas portadoras de sofrimento
mental, sem discriminação de nenhum tipo que impeça ou
dificulte o usufruto desses direitos.
Art. 3g - Os poderes públicos estaC'ia municipais, em
seus niveis de atribuição, estabelecerão a planificação
necessária para a instalação e o funcionamento de recursos
alternativos para os hospitais psiquiátricos, que garantam a
manutenção da pessoa portadora de sofrimento mental em
tratamento e sua inserção na família, no trabalho e na
comunidade, tais como:

- ambulatórios;
II - serviços de emergências psiquiátricas em prontos-

socorros gerais e centros de referência;
III - leitos ou unidades de internação psiquiátrica em

hospitais gerais;
IV - serviços especializados em regime de hospital-dia e

hospital-noite;
V - centros de referência em saúde mental
VI - centros de convivência;
VII - lares e pensões protegidas.
Parágrafo único - Para fins desta lei, entende-se como
centro de referência em saúde mental a unidade regional de
atendimento ao paciente em crise de funcionamento
permanente.
Art. 4g - O uso de medicação nos tratamentos psiquiátricos
em estabelecimentos de saúde mental deverá responder ás
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necessidades fundamentais de saúde da pessoa portadora de
sofrimento mental e terá exclusivamente fins terapêuticos,
devendo ser revisto periodicamente.
Art. 5g - As outras terapêuticas psiquiátricas biológicas

estarão proibidas, salvo nas seguintes condições associadas:
a) indicação absoluta, sem que existam procedimentos de

maior ou igual eficácia:
b) utilização, esgotadas as demais possibilidades

terapêuticas, em ambiente hospitalar especializado;
c) risco de vida iminente, decorrente do sofrimento mental
d) consentimento do paciente, caso o quadro clínico

permita, e também de seus familiares, após o conhecimento do
prognóstico e dos possíveis efeitos colaterais decorrentes
da administração da terapêutica;
e) consulta aos membros da equipe de saúde mental do

estabelecimento, com manifestação por escrito e assinatura
dos seus membros;
f) exame e consentimento, por escrito, de uma equipe de

médicos, sendo 1 (um) do estabelecimento, 1 (um) indicado
pela autoridade sanitária estadual e 1 (um) indicado pela
autoridade sanitária municipal-
Art. Bg - Fica vedado o uso de celas-fortes, camisas-de-
força e outros procedimentos violentos e desumanos em
qualquer estabelecimento de saúde, público ou privado.
Art. 7g - Ficam proibidas as psicocirurgias, assim com
quaisquer procedimentos que produzam efeitos orgânicos
irreversíveis, a titulo de tratamento de enfermidade mental.
Art. Bg - Será permitida a construção de unidades
psiquiátricas em hospitais gerais, de acordo com as demandas
locais ou regionais, a partir de projeto a ser avaliado e
autorizado pelas secretarias, administrações e conselhos
municipais de saúde, seguido de parecer fir,l da Secretaria
e do Conselho Estadual de Saúde.
Parágrafo único - Essas unidades psiquiátricas deverão

contar com área e equipamentos de serviços básicos comuns ao
hospital geral, com estrutura física e pessoal adequados ao
tratamento de portadores de sofrimento psiquico, sendo que
as instalações referidas no caput" deste artigo não poderão
ultrapassar 10% (dez por cento) da capacidade instalada, até
o limite de 30 (trinta) leitos por unidade operacional.
Art. 9g - A internação psiquiátrica será utilizada como o
último recurso terapêutico, esgotadas todas as outras formas
e possibilidades terapêuticas prévias, e deverá objetivar a
mais breve recuperação, suficiente para determinar a
imediata ressocialização da pessoa portadora de sofrimento
mental

lg - A internação psiquiátrica, nos termos deste artigo,
deverá ter encaminhamento exclusivo dos serviços de
emergências psiquiátricas dos prontos-socorros gerais e dos
centros de referência de saúde mental e ocorrer,
preferencialmente, em enfermarias de saúde mental de
hospitais gerais.



2 - Â internação de pessoas com diagnóstico principal de
síndrome de dependência alcoólica deverá dar-se em leito de
clinica médica em hospitais e prontos-socorros gerais.
Art. 10 - A internação psiquiátrica exigirá laudo de médico
especializado pertencente ao quadro de funcionários dos
estabelecimentos citados no lQ do art. 9.
Parágrafo único - O laudo mencionado neste artigo deverá

conter os seguintes elementos;
a) descrição minuciosa das condições que ensejam a
internação do paciente;
b) consentimento expresso do paciente;
c) as previsões de tempo minimo e máximo de duração da
internação.
Art. 11 - A internação psiquiátrica de menores de idade e
aquela que não obtiver o consentimento expresso do internado
serão caracterizadas pelo médico autor do laudo como
Internações involuntárias.
Art. 12 - O documento de que tratam os arts. 10 e 11 será
remetido pelo estabelecimento que realizar a internação ao
representante local da autoridade sanitária e do Ministério
Público, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas a
contar da internação.
Art. 13 - Em qualquer caso, a autoridade sanitária local e
o Ministério Público poderão requisitar informações
complementares do autor do laudo e da direção do
estabelecimento, ouvir o internado, seus familiares e quem
mais julgarem conveniente, Inclusive outros especialistas
autorizados a examinar o internado, com a finalidade de
emitirem parecer escrito.

lo - A autoridade sanitária local ou. supletivamente, a
regional criará Junta Técnica Revisional de caráter
multidisciplinar. que procederá á confirmação ou à suspensão
da internação psiquiátrica Involuntária, num prazo de até 72
(setenta e duas) horas após sua comunicação obrigatória pelo
estabelecimento de saúde mental.

- A Junta Técnica Revisional mencionada neste artigo
efetuará, a partir do 15 (décimo quinto) dia de internação,
a revisão técnica da internação psiquiátrica, emitindo, em
24 (vinte e quatro) horas, um laudo confirmando ou
suspendendo o regime de tratamento adotado e remetendo cópia
ao Ministério Público no prazo de 24 (vinte e quatro) horas
Art. 14 - Dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da
regulamentação desta lei, os hospitais gerais e
psiquiátricos que mantenham pessoas internadas anteriormente
à data de vigência desta lei encaminharão à Secretaria de
Estado da Saúde a relação dos nomes desses pacientes,
juntamente com cópia de toda a documentação referente a
eles, informando se é voluntária ou não a Internação.
Art. 15 - Ficam proibidas, no território do Estado de Minas
Gerais, a construção e a ampliação de hospitais
psiquiátricos e similares, públicos ou privados, bem como a
contratação e o financiamento pelo setor público de novos
leitos nesses estabelecimentos,
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Art. 16 - Ficam vedados a criação e o funcionamento de
espaços fisicos ou serviços especializados que impliquem
segregação, destinados a pessoas portadoras de sofrimento
mental, em quaisquer estabelecimentos educacionais, públicos
ou privados, garantindo-se prioritariamente o acesso dessas
pessoas à educação em classes comuns, em qualquer faixa
etária, com a assistência e o apoio integrados dos serviços
de saúde e educação.
Art. 17 - Ficam desautorizados a funcionar, no território
estadual, todos os hospitais psiquiátricos ou similares
existentes após 5 (cinco) anos da data de promulgação desta
lei.
Art. 18 - Os Conselhos Estadual e Municipais de Saúde, bem

como as instâncias de fiscalização, controle e execução dos
serviços públicos de saúde deverão atuar solidariamente para
a reinserção social das pessoas portadoras de sofrimento
mental, internadas ou não nos estabelecimentos
psiquiátricos, tomando as providências cabíveis nas
hipóteses de abandono, isolamento ou marginalização.
Art. 19 - Aos pacientes que perderam o vinculo com o grupo
familiar e se encontram em situação de desamparo social, o
poder público estadual providenciará o atendimento integral
de suas necessidades, visando, por meio de políticas sociais
intersetoriais, à sua integração social.

l Q - As políticas sociais intersetoriais a serem adotadas
deverão propiciar a desinstitucionalização de todos os
pacientes de que trata o "caput deste artigo, no prazo de 3
(três) anos após a publicação desta lei, por meio,
especialmente, de:
a) criação de lares abrigados ou similares, fora dos
limites físicos do hospital psiquiátrico;
b) reinserção na família de origem, mediante o
restabelecimento dos vínculos familiares;
c) adoção por famílias que demonstrem interesse e tenham
condições econômicas e afetivas de se tornarem famílias
substitutas.

- As políticas sociais intersetoriais adotadas deverão
criar condições para a autonomia social e econômica dos
pacientes de que trata o "caput" deste artigo, com vistas,
especialmente, a:
a) regularizar a sua situação previdenclárla, assessorando-

os na administração de seus bens;
b) garantir um salário mínimo mensal àquele que,
comprovadamente, não possua meios de prover a própria
subsistência;
c) facilitar a sua inserção no processo produtivo formal ou
no cooperativo, sendo proibida qualquer forma de
discriminação ou desvalorização do trabalho;
d) inclui-]os no processo educacional do sistema de ensino;
e) garantir atenção integral à sua saúde
Art. 20 - Compete ás instâncias de fiscalização, controle e
avaliação dos serviços públicos de saúde proceder à
vistoria, no mínimo anual, dos estabelecimentos de saúde
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mental, tomando as providências cabíveis nos casos de
irregularidades apuradas.
Art. 21 - Os Conselhos Estadual e Municipais de Saúde
constituirão Comissões de Reforma Psiquiátrica, no âmbito
das Secretarias de Estado e Municipais de Saúde, com vistas
a acompanhar as medidas adotadas para implantar o modelo de
atendimento á saúde mental previsto nesta lei, bem como o
processo de desativação gradual dos atuais hospitais
psiquiátricos existentes no Estado.
Parágrafo único - As Comissões de Reforma Psiquiátrica de
que trata o "caput" deste artigo serão compostas por
representantes dos trabalhadores em estabelecimentos que
tratam da saúde mental, autoridades sanitárias, prestadores
e usuários dos serviços, familiares, representantes da Ordem
dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais - e da
comunidade científica.
Art. 22 - Os poderes públicos estadual e municipais, dentro

de sua esfera de atuação, disporão de um 1 (um) ano contado
a partir da publicação desta lei para passar a executar o
planejamento e o cronograma de implantação dos novos
recursos técnicos para atendimento apresentados pelas
Comissões de Reforma Psiquiátrica e aprovados pelos
respectivos conselhos de saúde.
Art. 23 - A implantaç- ir "odeio de atendimento à saúde

mental alternativo de que trata esta lei se dará por meio da
reorientação progressiva dos investimentos financeiros,
orçamentàrios e programáticos utilizados na manutenção da
assistência psiquiátrica centrada nos leitos psiquiátricos e
nas instituições fechadas.
Art. 24 - O poder público destinará verba orçamentária para
campanhas de divulgação e de informação periódica dos
pressupostos da reforma do atendimento psiquiátrico
dispostos nesta lei junto a todos os meios de comunicação.
Art. 25 - Os serviços públicos de saúde deverão identificar
e controlar as condições ambientais e organizacionais
relacionadas com a ocorrência de sofrimento mental nos
locais de trabalho, especialmente mediante ações referentes
à vigilância sanitária e epidemiol6gica.
Art. 26 - Todo estabelecimento de saúde deverá afixar esta
lei em lugar destacado e visível aos usuários dos serviços-
Art. 27 - O cumprimento desta lei cabe a todos os
estabelecimentos públicos ou privados, bem como aos
profissionais que exerçam atividade autónoma, que se
caracterizem pelo tratamento de pessoas portadoras de
sofrimento mental, ou que, de alguma forma, estejam ligados
à prevenção, ao tratamento ou à reabilitação dessas pessoas.
Art. 28 - O descumprimento desta lei, consideradas a
gravidade da infração e a natureza jurídica do infrator,
sujeitará os profissionais e os estabelecimentos de saúde às
seguintes sanções:

- advertência;
II - inquérito administrativo;
III - suspensão do pagamento dos serviços prestados;
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IV - aplicação de multas no valor de 1 (um) a 100 (cem)
salários mínimos;
V - cassação da licença e do alvará de funcionamento.
Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

Márcio Miranda.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.856/93
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em
epígrafe cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor e dá outras providências.
Publicado, o projeto foi distribuído á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou as Emendas
ngs 1 a 3.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos terT: 'cimentais.
Fundamentação

o projeto em análise pretende criar o Fundo Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor, bem como fazer observar os
direitos básicos do consumidor, prevenindo-o contra
prejuízos e possibilitando o ressarcimento de danos que lhe
sejam causados, além de auxiliar na execução da Política
Nacional das Relações de Consumo.
A criação de fundos é moderna tendência da administração

para captar e canalizar recursos com finalidade determinada.
Com isso, criam-se condições propicias ao exercício da
igualdade social, através do papel equilibrador do Estado,
que proporciona legitimidade ás medidas necessárias á
proteção ao consumidor.
O fundo ora em análise não cria ônus para o Estado, nem
altera sua estrutura burocrática, mas propicia a alocação de
recursos, em forma de financiamentos e concessão de créditos
agrupados para os fins que determina. Essa é uma forma legal
para o Estado oferecer financiamento e linhas de crédito
visando à parceria em projetos em que se fundem objetivos
econômicos e sociais.
Quanto às Emendas ngs 2 e 3. apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça, nosso entendimento é diferente.
A Emenda nQ 2 suprime o inciso VI do art. 9Q, que determina

que o Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor desta
Casa integrará o grupo coordenador do fundo em criação. Ora,
entendemos que não constitui ingerência deste Poder que um
seu representante participe daquele órgão. Não se trata de
controle ou fiscalização, mas de participação e atuação do
Poder Legislativo, objetivando os superiores interesses do
Estado e da comunidade e, especificamente, o que for
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necessário à própria elaboração das leis. Dai nossa rejeição
à Emenda nQ 2, para manutenção do artigo que se pretendia
suprimir.
A Emenda nQ 3 suprime a participação de representantes de
órgãos municipais de defesa do consumidor no grupo
coordenador do fundo.
Entendemos que pode haver dificuldades para a escolha do
representante, visto que várias localidades têm órgãos de
defesa do consumidor. Através da Subemenda ng 1 à Emenda ng
3, propomos que representantes do órgão de defesa do
consumidor de Belo Horizonte integrem o grupo coordenador.
pois terão melhores condições para exercer as atribuições.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1.856/93 com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça pela aprovação da Emenda ng 3 na forma da Subemenda
ng 1, e pela rejeição da Emenda no 2.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 3 -
O inciso VII do art. 9 g passa a ter a seguinte redação:
"Art. 9Q - ...............................................
VII - 2 (dois) representantes do órgão oficial de defesa do
consumidor de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões. 24 de agosto de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Jaime

Martins.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.856193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o Projeto de Lei nQ
1.856/93 cria o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor e dá outras providências.
Publicada em 18/12/93, a proposição foi enviada á Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as
Emendas nQs 1 a 3, que apresentou. A seguir, foi o projeto
remetido á Comissão de Defesa do Consumidor, que opinou pela
sua aprovação com as Emendas nos 1 e 3, esta na forma da
Subemenda ng 1, e pela rejeição da Emenda ng 2.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para que sobre ele

seja elaborado o parecer, nos limites de sua competência.
Fundamentação

O Código de Defesa do Consumidor representa uma das mais
significativas conquistas da sociedade brasileira no período
recente.
Controvertido na época de sua promulgação, é hoje tal
Código uma obra cuja relevância ê unanimemente aceita. Ele
trouxe, ademais, inequívocos efeitos educacionais para
consumidores e produtores.
As entidades responsáveis pela fiscalização, no entanto,
não recebem recursos no montante que seria necessário.
O fundo em exame, portanto, representaria uma adequada
forma de financiamento aos órgãos e entidades, públicos ou
privados, que atuam na defesa do consumidor.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.856/93, no lQ turno, com as Emendas ns 1-e 3, da
Comissão de Constituição e Justiça, esta última na forma da
Subemenda flQ 1, apresentada pela Comissão de Defesa do
Consumidor.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - João Marques, relator -

Marcos 1-lelênio - Tarcisio Henriques.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.858/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em exame, do Deputado Marcos Helénio, objetiva
proibir a suspensão do fornecimento de água, motivado por
inadimpléncia do consumidor, pelas empresas concessionárias.
Preliminarmente o projeto foi examinado pela Comissão de

Constituição e Justiça, q ue concluiu pela jurfdicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. A
requerimento do autor, foi solicitada audiência desta
Comissão, nos ternos regimentais.

Fundamentação
Não há dúvida de que a matéria está afeta à administração
pública no que se refere á prestação de serviço público.
Ademais, trata-se de questão controvertida em nossa doutrina
jurídica, bem como nas decisões de nossos tribunais, por se
tratar de assunto com implicações na área da saúde pública.
Preliminarmente, devemos levar em conta os dados de 1990
fornecidos pela COPASA-MG no seminário legislativo
Saneamento é Básico. O fornecimento de água para o Estado se
dá através daquela companhia, bem como da Fundação Nacional
de Saúde - FNS - e de Prefeituras, sendo bom lembrar que boa
parte desse serviço está a cargo destas últimas.
Além de a CDPASA fazer parte da administração Indireta do
Estado, estar vinculada à Secretaria de Estado de Obras
Públicas, e ser constituída sob a forma de sociedade de
economia mista, a Carta mineira estabelece que tais
instituições só poderão ser criadas tendo como objetivo a
prestação de serviços públicos, sendo vedada a exploração
económica das suas atividades.
A par disso, o Código de Proteção e Defesa doConsumidor
estabelece o principio da continuidade dos serviços
públicos, ou seja, os que são considerados essenciais não
pçdem sofrer interrupção.
E necessário ressaltar, ainda, que o abastecimento de água
através das concessionárias dos serviços públicos ou de
outros órgãos tem implicações em outras áreas de relevância
social, em especial na área de proteção da saúde.
Dessa forma, quanto ao mérito, entendemos que a proposição
é pertinente no tocante á proteção da saúde, propiciando a
diminuição dos riscos de doenças e permitindo a consecução
de uma política de saneamento básico.
Ademais, o projeto resguarda o interesse público, na medida

em que possibilita a cobrança das tarifas através do acordo
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e do parcelamento da dívida. Entretanto, com o intuito de
adequar a proposição aos seus reais objetivos, apresentamos
a Emenda ng 1 -

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

nQ 1.858/93 com a Emenda nQ 1, a seguir transcrita.
EMENDA NQ 1

Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. lg - E dever do Estado garantir o abastecimento de

água, através da administração direta ou indireta, sendo
vedada a interrupção desse serviço pelo atraso no
pagamento.
Sala das Comissões. 19 de outubro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires, relator - Adelmo

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

NQ 1.930/94
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Projeto de Lei ng 1,930/94, de autoria do Deputado Alvaro
Antônio, visa a isentar do pagamento do IPVA e de multa o
proprietário de veiculo automotor roubado, furtado ou
extorquido.
Distribuída inicialmente à Comissão de Constituição e
Justiça, foi a matéria aprovada nos seus aspectos jurídico,
constitucional e legal, sem emendas.
Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 103, 1, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O número de crimes contra o patrimônio, notadamente os de
furto, roubo e extorsão, tem crescido assustadoramente neste
Pais, e Minas Gerais não escapa a esse fenômeno.
Entretanto, verifica-se um fenômeno em especial: o grande
número de carros, caminhões e motocicletas como alvo
principal dessa ação delituosa.
Além do prejuízo considerável de se ver desapossado do
veiculo, o proprietário tem de arcar com as despesas do IPVA
e das multas incidentes sobre o automóvel, no período
compreendido entre a data do delito e a de sua devolução
Entendemos que essa exigência por parte do poder público é
injustificável e se apresenta muito mais com o caráter de
sanção sem causa.
As multas, nesses casos, não devem e não podem ser
cobradas, já oue o proprietário do veiculo não transgrediu
as normas de trânsito. Observe-se que, no Brasil, a multa é
cobrada sempre e sempre do proprietário do veiculo, mesmo
que este não tenha infringido as regras de trânsito. Em
nosso modo de ver, isso é um defeito gravíssimo da
legislação- Se se cobra a multa de quem não lhe deu causa,
não se atinge o objetivo almejado pela lei, que é o de
educar, ainda que coativamente, o motorista.
Quanto ao IPVA, o imposto só se justifica enquanto o
proprietário está na posse do bem, até porque, segundo a
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teoria de von Jhering, a posse é a exteriorização do
domínio. Perdida a sua posse, em se tratando de bem móvel, o
dono passa a "quase-não-dono", poderíamos dizer, porque
muito dificilmente o bem é recuperado, sobretudo se levarmos
em conta que as quadrilhas de assaltantes de carros dispõem
de uma superestrutura, com oficinas de desmonte de peças,
havendo, ainda, adulteração de numeração de chassis, troca
de documentos e contrabando para outros Estados e países
vizinhos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 1.930/94, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1994,
Tarcísio Henriques, Presidente e relator - Alvaro Antônio -

Dilzon Melo - Marcos Helénio.
PARECER PARA O lg TURNO 00 PROJETO DE LEI

NQ 1.930/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o Projeto de Lei n
1.930/94 propõe a isenção do pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e de multa de
trânsito a proprietários de veículos roubados, furtados ou
extorquidos.
Publicada em 11/3/94, foi a proposição remetida ás
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública. A primeira concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A segunda opinou por sua
aprovação. Agora, vem o projeto a esta Comissão para que
seja elaborado o parecer, nos limites de sua competência.

Fundamentação
O projeto possui repercussão financeira e orçamentária, na
medida em que implica isenção do IPVA e das multas durante o
período compreendido entre a data do registro da ocorrência
policial e a efetiva devolução do veiculo ao proprietário.
E difícil o cálculo do montante envolvido, por não

existirem dados referentes ao período médio existente entre
o roubo, furto ou extorsão e a devolução do automóvel
tampouco quanto ao número médio de infrações cometidas por
veículos roubados, furtados ou extorquidos, além de outras
infrações.
Vale mencionar, no entanto, que tais pagamentos impõem
sacrifícios injustos aos proprietários dos veículos. Quanto
ao !PVA, impõe-se o pagamento para alguém que tem a
propriedade, mas não a posse. Quanto ás multas, impõe-se o
pagamento por infração não cometida pelo proprietário ou por
alguém que dirigisse com seu consentimento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.930/94 no lg turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 20 de outubro de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente e relator - Marcos Helênio -

João Marques - Tarcísio Henriques.
PARECER PARA 0 lo TURNO 00 PROJETO DE LEI
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NQ 1.947/94
(Novo Parecer, nos Termos do Art. 138, 2Q, do Regimento

Interno)
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe é de autoria do Deputado
Reinaldo Lima e visa a tornar obrigatório o uso de copo
descartável em estabelecimentos que comercializam bebidas
para consumo direto.
Publicado em 24/3/94, velo o projeto a esta Comissão, para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.
Em reunião anterior, foi proferido o parecer que concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
ilegalidade da matéria, o qual foi rejeitado pelos membros
da Comissão.
Designados para elaborar o novo parecer, passamos a fazê-lo

nos termos do supracitado dispositivo regimental.
Fundamentação

A proposta visa a garantir melhores condições de higiene
nos estabelecimentos comerciais que vendem bebidas para o
consumo direto e está em consonância com as disposições
constitucionais legais sobre a matéria.
Com efeito, a Constituição da República atribui competência
tanto á união quanto aos Estados e ao Distrito Federal para
legislar sobre proteção e defesa da saúde, o que pode ser
constatado pelo disposto em seu art. 24, XII.
Ante a inexistência de normas gerais sobre a matéria,
aplica-se á espécie o preceito contido no 3g do mesmo
artigo citado, cabendo ao Estado exercer a competência
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.
Por outro lado, utiliza a Âssemb'&a Legislativa da
prerrogativa que lhe é conferida pelo art. 61. "caput" da
Constituição mineira.
Observa-se, assim, não haver qualquer impedimento que possa
criar óbice á normal tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.947/94.
Sala das Comissões, 28 de junho de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Homero Duarte - Ermano Batista - Ivo José.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

I'IQ 1.947194
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
A proposição em exame, do Deputado Reinaldo Lima, tem como

objetivo tornar obrigatório o uso de copo descartável em
estabelecimentos que comercializam bebidas para consumo
direto.
O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Nos termos regimentais,
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vem a matéria a esta Comissão para ser examinada quanto ao
mérito.

Fundamentação
Â matéria objeto da proposição em exame situa-se na esfera

de atuação da politica sanitária, sendo que o poder público,
nesse campo, dispõe de ampla discricionariedade na escolha e
na imposição dos dispositivos de segurança em defesa da
população. Assim, no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS
-, as normas, as ações e os serviços de saúde prestados por
instituições públicas federais, estaduais e municipais se
equivalem. Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor
estatui que à União, aos Estados e aos municipios competem a
fiscalização e o controle da produção, da industrialização,
da distribuição, da publicidade e do consumo de produtos e
serviços, no interesse e na preservação da vida, da saúde e
da segurança da população, mediante o estabelecimento das
normas que se fizerem necessárias.
Entendemos, ainda, que o uso de copo descartável ou a
adequada higienização dos copos de vidro são formas
profiláticas de doenças, ás vezes, graves, como a hepatite e
a tuberculose.

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

ng 1.947/94 no lg turno.
Sala das Comissões. 19 de outubro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires, relator - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 1.806/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Raul Messias, e p o - eto de lei em
epigrafe dispõe sobre a obrigatoriedade de o poder público
fornecer gratuitamente aos usuários os formulários, as guias
e os impressos por eles utilizados.
Aprovado no lg turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
retorna o projeto a esta Comissão para ser apreciado no 2
turno.
Nos termos do art. 196, l, do Regimento Interno,
apresentamos, em anexo, a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
Esgotada a apreciação do mérito da proposição, ratificamos

o parecer proferido no lQ turno por esta Comissão-
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.806/93, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Tarcísio Henriques,

relator - Marcos Helénio - João Marques.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI NQ 1.806/93
Obriga o poder público a fornecer gratuitamente ao usuário

os formulários e os impressos que menciona.
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 1
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam os órgãos e as entidades da administração
pública estadual obrigados a fornecer gratuitamente ao
usuário os formulários, as guias e os impressos de que fazem
USO.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI
Ilg 1.158/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de
Lei nQ 1.158/92 dispõe sobre a Política Estadual de
Saneamento Básico e dá outras providências.
Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta concluiu por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade com as Emendas ns 1 a 4.
Esta Comissão, por sua vez, opinou pela aprovação da

matéria com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça
e com a Emenda nQ 5, que apresentou.
Distribuído, ainda, o projeto á Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, esta opinou por sua aprovação com
as emendas propostas pelas demais comissões e apresentou as
Emendas ngs 6 e 7.
Quando da discussão no 1Q turno, em Plenário, o Deputado
Romeu Queiroz apresentou à matéria o Substitutivo nQ 1. que,
publicado, vem a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
O art. 192 da Constituição Estadual estabelece:
"Art. 192 - O Estado formulará a política e os planos

plurianuais estaduais de saneamento básico.
1Q - A política e os planos plurianuais serão submetidos

a um Conselho Estadual de Saneamento Básico.".
Em cumprimento aos termos constitucionais, foi apresentado

o Projeto de Lei ng 1.158/92. voltado para as necessidades
do setor de saneamento básico, discutidas em seminário
realizado nesta Assembléia, em junho de 1992. Por via de
conseqüência, qualquer substitutivo apresentado deveria ter
em vista o aperfeiçoamento dessas propostas.
Analisando detidamente o substitutivo, verificamos que não
há modificações substanciais da proposta original.
Encontramos nele os elementos que atendem tanto ao art. 192
da Constituição do Estado, quanto á essência do Projeto de
Lei nQ 1.158/92.
Ocorre, porém, que o substitutivo em exame se adapta melhor
á complementação das disposições constitucionais, uma vez
que reserva ao Chefe do Executivo a competência para a
criação do Conselho Estadual de Saneamento Básico, cumprindo
disposição do art. 66. III. "e'. da Constituição do Estado.
Entretanto, para assegurar a contribuição da Assembléia
Legislativa à criação e à implementação do Conselho Estadual
de Saneamento Básico, apresentamos emenda ao substitutivo
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analisado, a Qual prevê o envio a esta Casa de projeto de
lei sobre o assunto.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Substitutivo ng 1 ao
Projeto de Lei ng 1.158/92 com a Emenda nQ i, a seguir
redigida.

EMENDA NO 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Projeto de lei especifico disporá sobre o

Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESB -, órgão
colegiado de nível estratégico superior dc Sistema Estadual
de Saneamento Básico.".
Sala das Comissões. 19 de outubro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires, relator - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 150/91
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 150/91, de autoria do Deputado Anderson
Adauto, que declara de utilidade pública a entidade Casa da
Amizade de Capinõpolis, com sede no Município de
Capinõpolis, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem, agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NQ 150/91
Declara de utilidade pública a entidade Casa da Amizade de

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

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
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 1.391/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.391/93, de autoria do Deputado

Wanderley Avila, que declara de utilidade pública a Fundação
Espirita Irmão Glacus, com sede no Município de Contagem,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg. do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI NQ 1.391/93

Declara de utilidade pública a Fundação Espírita Irmão
Glacus, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação

Espírita Irmão Glacus. com sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994-
Maria Olivia. Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.752/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.752/93. de autoria do Deputado Marcos
Helênio, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Durval de Barros, com sede no
Município de Ibirité, foi aprovado no 2g turno, na forma do
vencido no lQ turno.
Vem, agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270,	lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos rr' sc dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.752/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro Durval de Barros, com sede no Município de Ibirité.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Durval de Barros, com sede no
Município de Iblrlté.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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
NQ 1.786/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.766/93, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que declara de utilidade pública o
Serviço de Ação Social da Igreja Tabernáculo Evangélico de
Jesus - SASITEJ -, com sede no Município de Juiz de Fora,
foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem, agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.766193
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Declara de utilidade pública o Serviço de Ação Social da
Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus - SASITEJ -, com sede
no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Serviço de
Ação Social da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus -
SASITEJ -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Aru 3g - Revogam-se as disposições em contrário
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
NQ 1.791/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.791/93, de autoria do Deputado

Marcelo Cecá, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Conjunto MinasCaixa 8 e do
Movimento dos Sem-Casa, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no
lQ turno.

Vem, agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, sei- d'iC à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § l Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.791/93
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Conjunto MinasCaixa 8 e do Movimento dos Sem-
Casa, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Conjunto MinasCaixa B e do
Movimento dos Sem-Casa, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Maria Olívia, Presidente - Cóssimo Freitas, relator -
Baldonedo Napoleão. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.792/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.792/93, de autoria do Deputado
Antônio Pinheiro, que declara de utilidade pública a
entidade Comissão Fé e Esperança da Vila Pinho, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido no 1Q turno.
Vem, agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 1.792/93
Declara de utilidade pública a entidade Comissão Fé e
Esperança da Vila Pinho, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Comissão Fé e Esperança da Vila Pinho, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
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
NQ 1.827/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1827/93, de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública a
Companhia de Santos Reis, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas, 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 ternos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.827193
Declara de utilidade pública a Companhia de Santos Reis,

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.847/93

Comissão de Redação

2 O Projeto de Lei nQ 1.847/93, de autoria do Deputado
Anderson Adauto, que declara de utilidade pública o Centro
Espírita Pai João da Mata, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270. lg, do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 1.847193
Declara de utilidade pública o Centro Espirita Pai João da

Mata, 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
Espirita Pai João da Mata, com sede no Município de Belo
Horizonte-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.850/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.850/93, de autoria do Deputado
Antõnio Pinheiro, que declara de utilidade pública a
Associação Irmão Sol - AIS -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no
lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, f lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.850/93
Declara de utilidade pública a Associação Irmão Sol - AIS -
com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Irmão Sol - AIS -, com sede no Município de Belo Horizonte-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Dlivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.883194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.883/94, de autoria da Deputada Maria
Elvira, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Santana e Grupo de Vizinhança -
CDCS-, com sede no Municipio de Carbonita, 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, f lg, do Regimento Interno
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI No 1.883/94
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Santana e Grupo de Vizinhança - CDCS -, com sede
no Município de Carbonita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Santana e Grupo de Vizinhança -
CDCS -, com sede no Município de Carbonita.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Dlívia, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.886194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.886/94, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Abre Campo -, com
sede no Município de Abre Campo, foi aprovado no 2Q turno.
na forma do vencido no lg turno.
Vem, agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NQ 1.688194
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Abre Campo -, com sede no
Município de Abre Campo -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Abre Campo -.
com sede no Município de Abre Campo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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
NQ 1.890/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.890/94, de autoria do Deputado Raul
Messias, que declara de utilidade pública o Hospital São
Vicente de Paulo, localizado 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 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 Ng 1.890194
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Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de
Paulo, localizado no Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Hospital

São Vicente de Paulo, localizado 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, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.895/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.895/94, de autoria do Deputado Raul
Messias, que declara de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Região de Cafemirim, 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, 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 Nç 1.895194
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais da Região de Cafemirim, com sede no
Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lcj - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pequenos Produtores Rurais da Região de Cafemirim. com
sede no Município de Tarumirirn.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
ArU 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.910194

Comissão de Redação
D Projeto de Lei ng 1.910/94, de autoria do Deputado José
Leandro, que declara de utilidade pública a Creche Nossa
Senhora Auxiliadora do Bairro Santa Maria, com sede no
Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos ternos do art. 270, f l Q, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.910/94
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Declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora

Auxiliadora do Bairro Santa Maria, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Nossa Senhora Auxiliadora do Bairro Santa Maria, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
ArU 3 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Cóssimo Freitas, relator -
Baldonedo Napoleão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.945/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.945/94, de autoria do Deputado Jorge
Hannas, que declara de utilidade pública a Fundação
Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Municipio
de Nova Lima, 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 1.945/94
Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar Nossa

Senhora de Lourdes, com sede no Município de Nova Lima -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art . lg - Fica declarada de uti 1 idare ;úDl ca a Fundação
Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Município
de Nova Lima.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.969/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.969/94, de autoria do Deputado
Ajalmar Silva, que declara de utilidade pública a Casa da
Amizade Araguari, com sede no Município de Araguari, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, f lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.969194
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Declara de utilidade pública a Casa da Amizade Araguari,
com sede no Municipio de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa da

Amizade Araguari, com sede no Município de Araguari.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.971/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.971/94, de autoria do Deputado
Roberto Amaral, que declara de utilidade pública a
Associação de Ex-Alunos - AEA - da Universidade Federal de
Viçosa, com sede no Município de Viçosa, foi aprovado no 2
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 lQ, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

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

de Ex-Alunos - AEA - da Universidade FE1e a' re Viçosa, com
sede no Município de Viçosa.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.977/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.977/94, de autoria do Deputado José

Bonifácio, que declara de utilidade pública a Santa Casa de
Misericórdia de Piedade do Rio Grande, localizada no
Município de Piedade do Rio Grande, foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, 6 lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.977194
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Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia

de Piedade do Rio Grande, localizada no Município de Piedade
do Rio Grande.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa
de Misericórdia de Piedade do Rio Grande, localizada no
Município de Piedade do Rio Grande.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.981/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.981/94, de autoria do Deputado
Roberto Amaral. que declara de utilidade pública a
Associação Feminina Flor da Acácia, com sede no Município de
Viçosa, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.981/94
Declara de utilidade pública a Associação Feminina Flor da

Acácia, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Feminina Flor da Acácia, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olívia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.983/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.983/94, de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública a
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Universitário -
AMABU -, com sede no Município de Governador Valadares, 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 como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1,983/94
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Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos do Bairro Universitário - AMABU -, com sede no
Município de Governador valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores e Amigos do Bairro Universitário - AMABU -,
com sede no Município de Governador Valadares.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Dlivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.967/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei 

no 
1.987/94, de autoria do Deputado Hely

Tarquinio, que declara de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas de Patos de Minas, com sede no
Municipio de Patos de Minas, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lQ, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.987/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e
Pensionistas de Patos de Minas, com sede no Município de
Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Aposentados e Pensionistas de Patos de Minas, com sede
no Município de Patos de Minas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de setembro de 1994-
Maria Dlivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

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

NQ 1.994/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.994/94, de autoria do Deputado
Cõssimo Freitas, que declara de utilidade pública a
Associação de Proteção á Maternidade e à Infância de Passos,
com sede no Município de Passos, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
vem, agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI No 1.994/94

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à
Maternidade e á Infância de Passos, com sede no Município de
Passos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Proteção à Maternidade e á Infância de Passos, com sede
no Município de Passos.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.003/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.003/94, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que declara de utilidade pública a
Associação Comunitária das Famílias Rurais da Encruzilhada -
ACOFREN -, com sede no Município de Rio Preto, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legis'; 'va. seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.003194
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária das
Famílias Rurais da Encruzilhada - ACDFREN -, com sede no
Município de Rio Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária das Famílias Rurais da Encruzilhada - ACDFREN -,
com sede no Município de Rio Preto.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2,006194

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei ng 2.006/94, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública o Núcleo
Ocupacional à Pessoa Especial - NOPE -, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, § lg. do Regimento
Interno.



178

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

PROJETO DE LEI No 2.006/94
Declara de utilidade pública o Núcleo Ocupacional à Pessoa
Especial - NOPE -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo
Ocupacional à Pessoa Especial - NOPE -, com sede no
Município de Belo Horizonte
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI
NQ 2.013/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.013/94, de autoria do Deputado Marcos
Helênio, que declara de utilidade pública a Ação Social da
Paróquia Bom Pastor do Bairro Dom Cabral, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto -5a Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 2.013/94
Declara de utilidade pública a Ação Social da Paróquia Bom
Pastor do Bairro Dom Cabral, com sede no Município de Belo
Horizonte -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social
da Paróquia Bom Pastor do Bairro Dom Cabra], com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 2.019194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.019/94, de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública a Creche
Lar Cristão da Criança, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do aru 270, s lg, do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.019194
Declara de utilidade pública a Creche Lar Cristão da

Criança, 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 Lar

Cristão da Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 2.020194

Comissão de Redação
D Projeto de Lei ng 2.020/94, de autoria do Deputado
Sebastião Costa, que declara de utilidade pública a
Associação de Desenvolvimento Comunitário do Município de
Espera Feliz, com sede no Município de Espera Feliz, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI 119 2.020194
Declara de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Comunitário do Município de Espera Feliz,
com sede no Município de Espera Feliz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Desenvolvimento Comunitário do Município de Espera Feliz,
com sede no Município de Espera Feliz.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
Ng 2.074194

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução ng 2.074/94, de autoria da Comissão
de Agropecuária e Política Rural, que aprova, em
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas
que especifica, foi aprovado no 2Q turno na forma do vencido
no lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 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. lg - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto
no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas especificadas nos termos do anexo desta
resolução, observada a enumeração dos respectivos
beneficiários-
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

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

Anexo'
Sala das Comissões, 12 de outubro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator

- Bonifácio Mourão.
* - O anexo a que se refere o art. lg do Projeto de
Resolução ng 2.074/94 é o anexo da Resolução ng 5.149,
publicada nesta edição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 2.141194

Comissão de Redação
o Projeto de Resolução ng 2.141/94, de autoria da Comissão
de Agropecuária e Politica Rural, que aprova as alienações
das terras devolutas que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, § l Q, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2.141/94
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. lQ - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto
no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas especificadas nos termos do anexo desta
resolução, observada a enumeração dos respectivos
beneficiários.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

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

Anexo'
Sala das Comissões. 12 de outubro de 1994-
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Bonifácio Mourão.
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Belo Horizonte, sábado, 22 de outubro de 1994

ATA

ATA DA 589a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Requerimentos nos 5.451 e
5.452/94 - Requerimentos do Deputado Adelino Carneiro Leão
(2) - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Administração Pública e de Saúde e Ação Social e dos
Deputados Simão Pedro Toledo e Mauri Torres - 2a PARTE
(ORDEM DO DIA): lg Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - Questões de ordem - Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Adelmo Carneiro Leão (2);
aprovação - 2g Fase: Discussão e votação de proposições:
Discussão, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de
Lei Complementar nQ 37/94; designação de relator;
utilização, pelo relator, do prazo regimental para emitir
seu parecer - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 141h12min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Âilton Vilela -
Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antõnio Júlio - Antõnio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio
de Oliveira - Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Ibrabim Jacob - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo
Cecé - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Luiz Soares - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

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

REQUERIMENTOS
NQ 5.451/94, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Companhia Vale do Rio Doce pela implantação da classe
executiva na linha de transporte de passageiros da Estrada
de Ferro Vitória-Minas. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Ng 5.452/94, do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
elaboração de decreto que modifique o Decreto ng 13.418, de
1971, em virtude da mudança do nome do Colégio Batista
Mineiro para Junta de Educação da Convenção Batista Mineira.
(- A Comissão de Educação.)
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão (2), solicitando que o
Projeto de Lei ng 2.055/94 tenha tramitação em regime de
urgência e seja apreciado em reunião conjunta das comissões
a que foi distribuido. COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Administração Pública e de Saúde e Ação Social e dos
Deputados Simão Pedro Toledo e Mauri Torres.

2à PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2 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 ciêrca a . ) Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Administração Pública - aprovação dos Projetos de Lei ngs
1.745/93, do Deputado Tarcisio Henriques, 1.769/93, do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, e 1.975/94, da Deputada Elisa
Alves; pela Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação dos
Projetos de Lei ns 2.044/94, do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, 2.043/94, do Deputado Agostinho Patrus, 2.027/94, do
Deputado Ajalmar Silva, 1.795/93, do Deputado Bené Guedes,
2.057/94, do Deputado Bonifácio Mourão, 2-076/94. do
Deputado Célio de Oliveira, 2.092/94, do Deputado Cõssimo
Freitas, 1.691/93, do Deputado Clêuber Carneiro, 2.042/94,
do Deputado Dilzon Meio, 1.534/93, do Deputado Eduardo Brás,
1.694/93, da Deputada Elisa Alves, 1.353/93 e 2.018/94. do
Deputado Geraldo da Costa Pereira, 2.039/94, do Deputado
Gilmar Machado, 1.881 e 2.047/94, do Deputado Homero Duarte,
1.820/93. do Deputado João Marques, 2.049/94, da Deputada
Maria Elvira, 2.051/94. do Deputado Mauri Torres, 2.046/94.
do Deputado Reinaldo Lima, 1.778/93, 2.048, 2.058. 2.061 e
2.070/94. do Deputado Ronaldo Vasconceilos (Ciente.
Publique-se.); pelo Deputado Simão Pedro Toledo -
falecimento da Sra. Nea Teixeira, em Silvianópolis; pelo
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Deputado Mauri Torres - falecimento do Sr. Semião Barbosa
Werneck, em João Monlevade (Ciente. Oficie-se.).

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estou baseado
na Deliberação da Mesa ng 650, de 1991, que trata das
comissões especiais, no seu art. 2Q. Nosso Regimento é muito
claro quando estabelece um prazo determinado para a formação
da comissão e, ao mesmo tempo, permite uma prorrogação. A
comissão especial constituída para acompanhar o trabalho das
demais comissões, em especial o da comissão que analisou os
conjuntos habitacionais, teve seu prazo vencido e
prorrogado. Até agora, a comissão não emitiu seu parecer.
Ela só se reuniu uma vez, exatamente para solicitar sua
prorrogação. Ela já não pode apresentar seu relatório, uma
vez que, naturalmente, já se extinguiu. Assim, em vista da
Deliberação da Mesa ng 650, solicito da Presidência que
determine a publicação imediata do relatório da comissão
especial sobre os conjuntos habitacionais e, em seguida, o
coloque em votação, para deliberação sobre a instalação da
CPI. Gostaria que o Regimento Interno fosse cumprido e que
pudéssemos dar resposta ao povo mineiro a respeito de mais
de 40 mil casas construídas com superfaturamento e prejuízos
enormes para muitas pessoas. Era essa a minha questão de
ordem.
O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem do
Deputado Gilmar Machado, a Presidência informa q ue, como foi
formulada uma questão de ordem idêntica na reunião de ontem,
já determinou aos assessores que façam o levantamento
necessário, para que possa dar a resposta devida.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaríamos de

obter de V. Exa. a informação a respeito do tempo, na medida
em que nós temos um tempo para trabalha - Evidentemente,
nosso tempo é muito curto, uma vez que estamos caminhando
para o fim do ano. Assim, precisamos saber em quanto tempo
teremos essa resposta. A Deliberação da Mesa ng 650 é muito
clara, não deixa dúvidas.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que já
solicitou as informações com urgência. Tão logo cheguem às
nossas mãos, daremos a imediata resposta.

Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, nos
termos regimentais, cada um por sua vez, requerimentos do
Deputado Adelmo Carneiro Leão (2) - regime de urgência para
a tramitação do Projeto de Lei ng 2.055194 e reunião
conjunta das comissões às quais o referido projeto foi
distribuído (Aprovado. Cumpra-se.).

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei Complementar ng 37/94, que
dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado
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de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão
Especial perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do
2g do art. 147 do Regimento Interno, esta Presidência vai
designar relator o ilustre Deputado Tarcísio Henriques, para
emitir parecer oral sobre o veto. Esta Presidência indaga do
relator se se encontra em condições de emitir seu parecer ou
se fará uso do prazo regimental. Com a palavra, o Deputado
Tarcísio Henriques.
O Deputado Tarcísio Henrtaues - Farei uso do prazo
regimental

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o veto se encontra na
faixa constitucional, provocando o sobrestamento das demais
matérias constantes na pauta, a Presidência encerra a
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de amanhã, sexta-feira, dia 21, ás 9 horas. Levanta-se a
reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 2.007/94

Comissão de Redação
D Projeto de Lei nQ 2.007/94, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que declara de utilidade pública a
Comissão de Desenvolvimento da Comunidade de Araxá, com sede
no Município de Rio Preto, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 4 l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.007/94
Declara de utilidade pública a Comissão de Desenvolvimento

da Comunidade de Araxá, com sede no Município de Rio Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Comissão de
Desenvolvimento da Comunidade de Araxá, com sede no
Município de Rio Preto-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Dlivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.
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1	Belo Horizonte, terça-feira, 25 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 21 DE OUTUBRO DE 1994

Presidência do Deputado Agostinho Patrus
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

ABERTURA
- As 91h16min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio
Pinto - Geraldo da Costa Pereira - Ibrahim Jacob - José
Braga - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Wanderley
Ávila

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrus) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião e convoca
os Deputados para a reunião ordinária de debates de segunda-
feira, dia 24. às 20 horas.

ATA DA 759 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
As dez horas do dia dezenove de novembro de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Tarcisio Henriques, Dilzon Meio, Alvaro António e
Geraldo Rezende, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Tarcisio
Henriques, 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 nem matéria
sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia, passa-se à
3çá fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão.
Nessa fase, o Deputado José Renato emite parecer pela
aprovação do Projeto de Lei ng 1.745/93. Após ser discutido
e votado, é aprovado o projeto. Quanto ao Projeto de Lei no
1.759/93, o relator, Deputado Dilzon Meio, emite parecer por
sua aprovação. Após ser discutido e votado é o projeto
aprovado. A Presidência lê o parecer do Deputado Antônio
Fuzatto sobre o Projeto de Lei flQ 1.976/94, mediante o qual
o relator conclui pela aprovação da proposição. Após ser
discutido e votado é o projeto aprovado. A Presidência faz a
leitura do parecer do Deputado José Renato sobre o Projeto
de Lei ng 1.754/93, mediante o qual o relator conclui pela
aprovação da proposição. Após ser discutido e votado é o
projeto aprovado. Quanto ao Projeto de Lei no 1.911/94, o
relator Deputado Dilzon Meio, emite parecer mediante o qual
conclui por sua aprovação. Após ser discutido e votado é o
projeto aprovado. O relator do Projeto de Lei ng 2.005/94,
Deputado Antônio Fuzatto, emite parecer mediante o qual
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conclui pela aprovação do projeto. Após ser discutido e
votado é o projeto 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, 20 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Sebastião Costa - Ajalmar

Silva - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.586193

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Anderson
Adauto, tem por escopo dar a denominação de Jerônimo José de
Souza à via de acesso á sede do Municipio de Carneirinho, na
MGT-497.
Aprovada a proposição no lg turno, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria.

Fundamentação
O pioneirismo do trabalho de Jerônimo de Souza, desbravando
a região em que hoje se localiza a cidade de Carneirinho,
por si só já bastaria p' jstificar a homenagem que se
quer prestar a sua memória.
Entretanto, mais do que isso, vencendo as limitações
impostas pelo seu rude trabalho de lavrador e pelo seu baixo
grau de escolaridade, legou a sua comunidade expressivo
acervo poético.
Expressão de fina sensibilidade e de notável vocação
literária, sua obra, aliada a outros valores que marcavam
sua pessoa, permitiu ao homenageado conquistar o respeito e
a admiração de todos.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.586/93 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 24 de outubro de 1994-
Sebastião Costa, relator.

PARECER SOBRE A EMENDA No 5 APRESENTADA EM
PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NO 2.169/94

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe, que dispõe sobre a criação e a transformação de
cargos no Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da
Educação, recebeu das comissões competentes parecer por sua
aprovação com a Emenda nç 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, e as Emendas nos 2 a 4, apresentadas
por esta Comissão.
Em seguida, a matéria foi levada a Plenário para discussão
no 1Q turno, tendo recebido a Emenda no 5, que veio a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art. 195, 20,
do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Emenda nQ 5, apresentada pelo Deputado Gilmar Machado,
visa à supressão do art. 9Q da proposição, que tem por
escopo a transformação das delegacias regionais de ensino em
superintendências regionais de ensino.
Apesar da opinião do nobre parlamentar, manifestada na

emenda em apreço, corroboramos o entendimento de que alterar
a proposta governamental no tocante à transformação das
delegacias regionais de ensino em superintendências
significa invalidar o controle de um Poder sobre os seus
serviços. A medida proposta fere a discricionariedade do
Governador do Estado, para alterar a denominação dos órgãos
da administração direta.

Conclusão
Somos, portanto, pela rejeição da Emenda nQ 5
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Ermano Batista, relator -

Sebastião Costa - Ajalmar Silva.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 26 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 24 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum' - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Às 20h16min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrus - Anderson Adauto - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Maria
José Haueisen - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Tarcisio Henriques.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião e convoca
os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 25, ás 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.).

ATA DA 75a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO_E
JUST IÇA , DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇAO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
três de agosto de mil novecentos e noventa e quatro,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio
Pinheiro, Célio de Oliveira, Ajalmar Silva (substituindo
este ao Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança
do BRO) e Marcos Helênio (substituindo o Deputado Ivo José,
por indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Jorge Eduardo (substituindo o
Deputado Tarcisio Henriques, por indicação da Liderança do
PMDB). Marcos Helênio (substituindo o Deputado Antônio
Fuzatto, por indicação da Liderança do PT), Ajalmar Silva
(substituindo o Deputado Dilzon Melo, por indicação da
Liderança do PTB) e Jaime Martins, membros da Comissão de
Administração Pública; Célio de Oliveira, Jaime Martins,
Antônio Pinheiro (substituindo este ao Deputado Baldonedo
Napoleão, por indicação da Liderança do PSDB), Wilson Pires
(substituindo o Deputado João Marques, por indicação da
Liderança do PP) e Jorge Eduardo (substituindo o Deputado
José Renato, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge
Eduardo que proceda á leitura da ata da reunião anterior.
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que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. 0 Presidente suspende a reunião. Reabertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar o
parecer para o lQ Turno do Projeto de Lei no 2.106/94, de
autoria do Governador do Estado, que fixa a tabela de
vencimento dos cargos de classes de Professor do Quadro do
Magistério, a que se refere a Lei ng 7.109, de 13/10/77. Na
ausência dos relatores anteriormente designados no âmbito
das Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública, o Presidente redistribui a matéria aos Deputados
Antõnio Pinheiro e Ajalmar Silva. Com a palavra, o Deputado
Antônio Pinheiro, relator na Comissão de Constituição e
Justiça, emite parecer em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Neste momento, comparece o Deputado Antônio Júlio,
membro da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o
Deputado Ajalmar Silva, relator na Comissão de Administração
Pública, emite parecer em que conclui pela aprovação da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Com a palavra, o Deputado Célio de Oliveira,
relator na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, emite parecer em que conclui pela aprovação da
matéria. 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, 18 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Dilzon Melo - Jorge
Eduardo - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Sebastião Costa -
Márcio Miranda - Jorge Hannas - Roberto Amaral - Péricles
Ferreira.
ATA DA 138a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quinze minutos do dia doze de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral, Péricles Ferreira,
Ermano Batista, Geraldo Rezende e Jorge Hannas (substituindo
os três últimos aos Deputados Célio de Oliveira, José Renato
e Jaime Martins, respectivamente, por indicação da Liderança
do BRD), membros da supracitada Comissão. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Ronaldo Vasconcellos e
Ibrahim Jacob Na ausência do Presidente, o Vice-Presidente,
Deputado Roberto Amaral, assume a direção dos trabalhos e,
havendo número regimental, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião
tem por finalidade apreciar o parecer sobre as emendas
apresentadas em Plenário, no lQ turno. ao 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. Logo após, o Presidente avoca a si a
relatoria dessa matéria. Encerrada a ia parte dos trabalhos,



191

passa-se à ia fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições da Comissão O Deputado Jorge Hannas
apresenta requerimento em que solicita o comparecimento do
Sr. Daria Rutier Duarte, Diretor-Geral do DER-MO, para
participar da reunião que será realizada às 15 horas do dia
18/10/94, com o objetivo de se examinar o projeto de lei
orçamentária de 1995, no que se refere às propostas
priorizadas na audiência pública da macrorregião Sul do
Estado. Colocado em votação, é o requerimento aprovado.
Encerrada essa fase, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita
à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Roberto
Amaral emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
das Emendas ngs 12, 15 e 16 e pela rejeição das Emendas flQ5
8 a 11, 13 e 14 ao Projeto de Lei ng 2.161/94. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos-
Sala das Comissões. 12 de outubro de 1994
Roberto Amaral, Presidente - Geraldo Rezende - Jorge Hannas

- Péricles Ferreira - Ermano Batista.
ATA DA 139à REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As onze horas e trinta minutos do dia doze de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral,
Sebastião Costa, José Laviola, Jorge Eduardo e Bernardo
Rubinger (substituindo os dois últimos aos Deputados
Baldonedo Napoleão e José Renato, respectivamente, por
indicação da Liderança do BRD), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Célio de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Jorge Eduardo 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
por finalidade apreciar as matérias da pauta. Logo após,
distribui, no 2Q turno, o Projeto de Lei no 2.161/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a quitação de crédito
tributário nos casos que especifica e dá outras
providências, ao Deputado Roberto Amara], e o Projeto de
Resolução ng 2.214/94, da Mesa da Assembléia, que dispõe
sobre a autorização para aquisição de imóvel destinado a
instalação de serviços da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas cierais, ao Deputado Bernardo Rubinger. Encerrada a
la parte dos trabalhos, passa-se á 2a fase da Ordem do Dia,
com a discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Roberto Amaral emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação, no 2g turno, do Projeto de Lei ng 2.161/94, na
forma do vencido no lg turno, com a Emenda ng 1. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado
Bernardo Rubinger emite parecer mediante o qual conclui pela
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aprovação, no 2Q turno. do Projeto de Resolução nQ 2.214/94,
na forma proposta. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de outubro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Cõssimo Freitas - Ailton

Vilela - Jorge Eduardo.
ATA DA 1424 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e dez minutos do dia dezenove de outubro de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Péricles
Ferreira, Antônio Fuzatto e Jorge Eduardo (substituindo os
dois últimos aos Deputados Marcos Helênio e José Renato,
respectivamente, por indicação das Lideranças do PT e do
BRD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental e na ausência do Presidente, o Deputado Baldonedo
Napoleão assume a direção dos trabalhos, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado António Fuzatto que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
assinada pelos membros presentes. A Presidência informa ter
a reunião a finalidade de discutir e analisar o Projeto de
Lei nQ 2.209/94, que contém o orçamento do Estado, com os
membros da comissão de representação da audiência pública
regional realizada em Barbacena, no que se refere ás
propostas priorizadas nessa audiência. Prosseguindo, convida
o Deputado Antônio Fuzatto e o Sr. José Oswaldo Lasnar.
Superintendente da SUCEP, órgão da Secretaria de Estado de
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, a tomar assento
á mesa. Logo após, registra a presença dos seguintes membros
da comissão de representação da região Central (Barbacena):
Srs. Fernando Oliveira Silva, Prefeito Municipal de Ouro
Branco; José Fernandes da Costa, Assessor do Sindicato
Ferroviário de Conselheiro Lafaiete; Luiz Antônio Pinto,
Prefeito Municipal de Resende Costa; Ronaldo Braga,
Presidente da Associação Comunitária Região Sul Bairro Boa
Morte, de Barbacena; EiRa Oka de Melo, Diretora da Escola
Estadual Arthur Napoleão Barroso, de Barroso; Ordancy
Eustáquia D'Angelis, Presidente do Sindicato dos Professores
Públicos de Minas Gerais; e Sônia Aparecida Santos coelho
Oliveira, Vereadora de São João de]-Rei. Dando
prosseguimento ã reunião, a Presidência passa a palavra ao
Sr. José Oswaldo Lasmar, que discorre sobre os Instrumentos
usados pela SEPL.AN para a análise das propostas priorizadas
nas audiências públicas que serão contempladas no orçamento.
Passa-se à fase dos debates, sendo analisadas uma a uma as
propostas acima mencionadas, com destaque para as Propostas
ns 2, 7 e 8. Nessa fase, usam da palavra os Srs. Luiz
Antônio Pinto, Prefeito Municipal de Resende Costa; Ronaldo
Braga, Presidente da Associação Comunitária Região Sul
Bairro Boa Morte; Sônia Aparecida Santos Coelho Oliveira,
Vereadora de São João de]-Rei, e Caio Borelli, Assessor
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Técnico da Gerência Geral de Consultoria da Assembléia
Legislativa. O Sr. José Oswaldo Lasmar responde ás perguntas
formuladas pelos debatedores. A Presidência passa à leitura
das propostas apresentadas pelos Prefeitos na audiência
pública da região Central (Barbacena), no total de 21, sendo
que, entre elas, 5 não foram acatadas no projeto de lei
orçamentária para o ano de 1995. O Deputado Baldonedo
Napoleão informa que os técnicos da Consultoria desta Casa
estarão â disposição para esclarecimentos de quaisquer
dúvidas acerca da matéria em questão. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e dos técnicos, convoca os
membros desta Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1994.
Baldonedo Napoleão. Presidente - João Marques - Marcos

Helênio - Tarcisio Henriques.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

"MENSAGEM NQ 533/94
Belo Horizonte, 25 de outubro de 1994-
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para

comunicar a essa egrégia Assembléia Legislativa que decidi
afastar-me, temporariamente, do exercício do cargo de
Governador do Estado, a fim de dedicar-me à campanha
eleitoral do segundo turno em Minas Gerais,
Solicito, pois, á egrégia Assembléia Legislativa, nos
ternos do artigo 62. inciso XI, da Constituição do Estado, a
necessária autorização para que possa interromper o
exercício das funções de Chefe do Pode- x?c'tivo Estadual
pelo período de 29 de outubro de 1994 até, no máximo, o dia
17 de novembro de 1994.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência meus
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.
- Anexe-se ao Projeto de Resolução no 2.208/94.
* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA O lg TURNO DAS EMENDAS NQS 1 A 9, APRESENTADAS
EM PLENARIO, AO PROJETO DE LEI No 1.953/94

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Tarcisio Henriques, tem como objetivo dar nova redação aos
arts. lg a 4Q da Lei ng 9.532. de 30 de dezembro de 1987.
A proposição, após receber parecer favorável das comissões
a que foi distribuída, foi incluída na ordem do dia da
reunião plenária para discussão, oportunidade em que foram
apresentadas as Emendas nos 1 a 9, que, publicadas, foram
encaminhadas a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 195, j 2Q. do Regimento Interno.

Fundamentação
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A Emenda nQ 1, subscrita pelo Deputado Ronaldo
Vasconcel los, tem o propósito de corrigir uma distorção
relativa aos critérios adotados pela Lei flQ 9.532, de
30/12/87, naquilo que diz respeito ao instituto do
aposti lamento.
A referida lei contemplou, por via da Interpretação do seu

art. 6, tão-somente aqueles servidores que, na data da sua
publicação (30/12/87), encontravam-se no exercício de cargo
em comissão. Assim sendo, é inquestionável a injustiça a que
foram submetidos aqueles servidores que, por qualquer razão,
haviam-se afastado do exercício desses cargos em data
anterior à publicação da supracitada lei.
Como forma de reparar tal incorreção, acolhemos em nosso
parecer a Emenda n 1.
Já a Emenda nQ 2, subscrita pelo mesmo parlamentar, tem
como objetivo estender o beneficio do apostilamento aos
servidores que, mesmo de forma descontínua, contem tempo
suficiente para fazer jus a ele. Por essas razões, a emenda
merece também a nossa acolhida.
Deixamos de acolher a Emenda nQ 3, também do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, por ser ela redundante, ou seja, os
servidores investidos na função pública já foram
beneficiados por projeto encaminhado a esta Casa pelo Poder
Executivo.
A Emenda nQ 4, do mesmo autor, não merece ser acolhida, uma
vez que, se aprovada, ensejaria para os cofres públicos
estaduais uma inquestionável sobrecarga de recursos
financeiros.
A Emenda nQ 5, de autoria do Deputado Tarcisio Henriques,
já foi contemplada por meio de projeto assinado pelo
Governador do Estado. Parte do seu conteúdo versa, ainda,
sobre o mesmo conteúdo da Emenda nQ 3, n.c.rtr reciada. Por
essas razões, deixamos de acolhê-la.
Já a Emenda nQ 6, também assinada pelo Deputado Tarcísio
Henriques, deve ser acatada, uma vez que o seu objetivo é
preservar, neste final de ano, o Tesouro Estadual,
certamente comprometido, nesta época, principalmente pelo
pagamento do 13 salário aos servidores. D pagamento
concomitante do 13Q salário e dos benefícios criados pela
aprovação do projeto certamente comprometerá as finanças do
Estado.
Entendemos inoportuna a Emenda nQ 7, subscrita pelo mesmo

parlamentar, pois seu conteúdo já foi devidamente tratado no
art. 2Q do projeto, razão pela qual deixamos de acatá-la.
As Emendas ns 8 e 9, também de autoria do Deputado
Tarcísio Henriques, cogitam da criação de beneficias que
ensejariam, se aprovadas, um inquestionável comprometimento
da receita estadual, razão pela qual não merecem ser
acolhidas.

Conc 1 usão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação das Emendas
ns 1, 2 e 6 e pela rejeição das Emendas ns 3 a 5 e 7 a 9
ao Projeto de Lei nQ 1.953/94.
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1994.
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Tarcisio Henriques. Presidente - Ermano Batista, relator -
Ajalmar Silva - Sebastião Costa.
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1	Belo Horizonte, quinta-feira, 27 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA 590 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 
lê 

PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Mensagem ng 533/94 (que encaminha pedido de
licença), do Governador do Estado - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ns 2.220 a 2.223/94 -
Requerimento nQ 5.453/94 - Requerimentos do Deputado Clêuber
Carneiro(2) - Comunicações: Comunicações dos Deputados Jaime
Martins, José Militão, Márcio Miranda(2) e Agostinho Patrus
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio
Pinheiro, Maria José Haueisen, Sebastião Helvécio, Antônio
Carlos Pereira e José Militão - 2ê PARTE (ORDEM DO DIA): 4
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Cléuber Carneiro(2); aprovação -
Questões de ordem - Decisão da Presidência - 2ê Fase:
Discussão e votação de proposições: Discussão, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n
37; emissão de parecer oral pelo relator; encerramento da
discussão; chamada de votação secreta; inexistência de
"quorum" anulação da votação; suspensão e reabertura da
reunião; chamada para recomposição de número regimental
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Bernardo Rubinger - Bonifácio
Mourão - Célio de Oliveira - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José -
Jaime Martins - João Batista - Jorge Hannas - José Braga -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Kemil
Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria José Hauelsen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Milton Salles - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconçel los -
Sebastião Costa - 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
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palavra, o Sr. 2-Secretário, para proceder á leitura das
atas das reuniões anteriores.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

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

Correspondência
- O Deputado Ambróslo Pinto, lo-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
MENSAGEM NQ 533/94

- A supracitada mensagem, que encaminha pedido de licença
do Governador do Estado para interromper o exercício de suas
funções, foi publicada na edição do dia 26/10/94.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.220/94

Suprime o inciso IX do art. 9g da Lei no 10.992, de 29 de
dezembro de 1992.
A Assembléia Legislativa st3do de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Suprima-se o inciso IX do art. 9g da Lei n
10.992, de 29 de dezembro de 1992.
Art. 2g - D inciso X do art. 9Q passa a ser o inciso IX,
permanecendo com a mesma redação.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de
Geraldo Rezende
Justificação: A Lei no 10.992, de 1992, dispõe em seu art.

2Q sobre o limite da receita bruta anual das empresas. Logo,
não deveria estar excluída do regime dessa lei a
microempresa que se dedica à importação de produtos
estrangeiros, tendo em vista a abertura da economia para a
entrada desses produtos. Como exemplo dessa abertura podemos
citar o MERCOSUL.
O Governo Federal, ao reduzir a aliquota de importação,
incentivou a compra de produtos estrangeiros, não se
justificando, portanto, a permanência do inciso IX do art.
90 da lei ng 10.992, de 1992, que exclui as microempresas
dos benefícios dessa lei.
Por acreditar nos benefícios que este projeto trará às

microempresas, solicitamos o apoio de nossos ilustres pares
à 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 Ng 2.221194
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Declara de utilidade pública o Conselho Central de Nossa
Senhora da Piedade de Caeté, da Sociedade São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Central de Nossa Senhora da Piedade de Caeté, da Sociedade
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Caeté.
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: O Conselho Central de Nossa Senhora da
Piedade de Caeté, da Sociedade São Vicente de Paulo, é uma
entidade civil sem fins lucrativos, com sede e foro na
cidade de Caeté, cuja finalidade é amparar os pobres mais
necessitados e praticar outras obras de caridade cristã,
diretamente ou por meio de conselhos particulares,
conferências vicentinas, obras unidas e especiais a ele
vinculados e subordinados.
Seus estatutos estão registrados no Cartório de Registros

de Títulos e Documentos de Caeté, protocolados sob o nQ 995,
registrado no livro A-02 sob o nQ de ordem 283, a fls. 183,
v. Conforme atesta o Ju 4 ' - Ce Direito de la Instância,
Cláudio Correa da Costa, o Conselho Central de Nossa Senhora
da Piedade está em pleno e regular funcionamento há mais de
dois anos, cumprindo as suas finalidades estatutárias, e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não auferem
remuneração no exercicio de seus cargos.
- 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 2.222194
Declara de utilidade pública a União Auxiliadora dos Cegos

de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a União
Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 1994.
Adelino Carneiro Leão
Justificação: A União Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais
- UACMG - é sucessora da União Auxiliadora dos Cegos do
Brasil, sucursal de Belo Horizonte. Constitui-se em
sociedade civil sem fins lucrativos, em pleno funcionamento
há mais de dois anos.
Com jurisdição em todo o Estado de Minas, a entidade tem o
objetivo de prestar aos seus associados uma série de
benefícios, tais como abrigo, educação geral e
profissionalizante, alimentação, assistência psicológica,
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judiciária e médico-dentária, de acordo com as necessidades
e a situação financeira dos beneficiários.
Administrada por diretoria eleita para período de três

anos, sem direito a nenhuma espécie de remuneração, a UACMG
caracteriza-se por um trabalho sério e eficaz no apoio a
portadores de deficiência visual e seus dependentes,
exercendo dessa forma importante papel social em nosso
Estado.
Cumpre notar que sua antecessora, a União Auxiliadora dos
Cegos do Brasil, possuía o titulo declaratôrio de utilidade
pública, outorgado pela Lei ng 4.045, de 29/12/65.
Pelas razões acima aduzidas, conto com a aprovação deste
projeto por meus nobres pares-
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.223/94
Declara de utilidade pública o Clube de Mães do Bairro

Paulo VI, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Clube de
Mães do Bairro Paulo VI, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de setembro de 1994.
José Bonifácio
Justificação: O Clube de Mães do Bairro Paulo VI exerce
atividades de suporte e desenvolvimento das comunidades a
que se dedica, promovendo o bem-estar das pessoas que ali
vivem. Em anexo, encaminham-se os documentos exigidos para a
obtenção do titulo dedlaratário de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 5.453/94, do Deputado Agostinho Patrus, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
revista "Minas Business", pelo recebimento do Prêmio
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial na
categoria Publicações Empresariais. (- A Comissão de
Educação).
Do Deputado Clêuber Carneiro (2), solicitando que o Projeto

de Lei ng 2.216/94 tenha tramitação em regime de urgência e
seja apreciado em reunião conjunta das comissões a que foi
distribui do.

COMUNI CAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Jaime Martins, José Militão, Márcio Miranda (2) e Agostinho
Pat rus.

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Antônio
Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada Maria José Haueisen, dois dos
principais jornais paulistas, o "Estado de São Paulo" e o
"Jornal da Tarde", publicaram, ontem, com chamadas em
primeira página, matéria contendo acusações contra o
candidato ao Governo de nosso Estado, ex-Deputado Hélio
Costa.
Não é possivel fingirmos que não sabemos de nada, que nunca

ouvimos falar disso. Minas Gerais corre o risco de eleger um
Governador contra o qual a imprensa insiste em apontar
acusações e que poderá ser, no Governo, permanentemente
cativo de um passado mal explicado.
Penso que é de interesse do próprio candidato a discussão
dessas acusações. Esta Casa estará honrando a tradição de
Minas Gerais não se omitindo e levando aos mineiros sua
palavra desapaixonada e lúcida a respeito do momentoso e
atual íssimo tema.
A rigor, não há novidade. Desde o princípio de 1989, a
imprensa vem divulgando matérias que apontam o ex-Deputado
Federal Hélio Costa como envolvido em crime de peculato,
desvio de verbas públicas e falsificação de documentação
fiscal.
Reportagens podem ser lidas.
"Estado de Minas" de lQ/1/89: "Promotor Denuncia: Fundação

de Hélio Costa desvia verba' "Jornal do Brasil' 2/4/92:
'Hélio Costa é acusado de peculato pelo TCU'
Revista Veja de 8/4/92:
'Hélio Costa é acusado de peculato'
'Estado de Minas' de 17/12/93:
'Prefeito de Barbacena acusa Costa de emitir notas frias'
'Correio Brasiliense' de 28/8/94;
"Hélio Costa: Um ziguezague atrás do poder. Promotoria

acusa desvio de verbas"
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em momento algum, nestes
últimos seis anos, tivemos a oportunidade de ouvir do Sr.
Hélio Costa qualquer esclarecimento sobre tais fatos, a não
ser frases evasivas de que tal processo não passou de ato
politico e que, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal,
este decidiu pelo arquivamento da matéria.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a coisa não é bem

esta. O que ocorre é que esse processo prossegue. Ainda nos
meados de setembro deste ano, o Procurador-Geral de Justiça
de Minas Gerais, Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho,
encaminhou provas contudentes ao Procurador-Geral da
República, Or. Aristides Junqueira Alvarenga, para que o
Ministério Público Federal analise, á luz da lei penal, por
entender que o procedimento do Sr. Hélio Costa quando
dirigente da Fundação CASA, de Barbacena, converteu-se em
comportamento delituoso.
Para que possamos conhecer mais pormenorizadamente esse
grave assunto, passo a ler trechos de um relatório elaborado
por cinco Promotores de Justiça de Minas. Eis o resumo do
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documento que posteriormente passarei a essa Mesa, no seu
inteiro teor, para que faça parte dos anais desta Casa-
* Senhor Procurador-Geral
Trata-se de procedimento administrativo instaurado nesta

honrada Procuradoria-Geral da Justiça para as apurações dos
fatos relatados em sucessivas representações, subscritas
pelo Sr. Antõnio Carlos Doorgal de Andrada, atual Prefeito
da cidade de Barbacena, que, em síntese, reporta-se a
Irregularidade no uso ou desvio de verbas públicas
repassadas pela União à Prefeitura Municipal local e à
Fundação Comunitária de Assistência Social Auxiliar - EEC
CASA -, entre os anos de 1987 e 1989, para realização de
obras sociais.
Inicialmente foram trazidos à consideração documentos que

versam sobre irregularidades fiscais *"havidas no seio da
Fundação CASA e relacionadas com a celebração de convênio
entre a antiga SEAC - Secretaria Especial de Ação
Comunitária e a Prefeitura Municipal de Barbacena."
Em seqüência, a mencionada autoridade pública barbacenense

encaminha denúncias contra o Sr. Hélio Calixto da Costa, na
época, Presidente da Fundação CASA, nas quais procura
evidenciar operação montada pelo então Deputado Federal e
outras pessoas a ele ligadas com a finalidade de desviar
recursos repassados pela União, em decorrência da celebração
do Convênio nQ 10.0070/88, para a construção, em regime de
mutirão, de 350 casas populares em Barbacena. Com a
assinatura do convênio, foi repassada a quantia de
CZ$22.400.000,00 (vinte e dois milhões e quatrocentos mil
cruzados) à Prefeitura de Barbacena em julho de 1988.
Aplicada no mercado financeiro, a referida quantia originou
o novo valor de Cz$39.228.000,00 (trinta e nove milhões
duzentos e vinte e oito mil cruzados), que, por sua vez, foi
transferido para a Fundação CASA e depositado em agência da
Caixa Econômica Federal daquela cidade, contrariando
disposição inserta no manual de despesas da União.
Porém, Sr. Presidente e Srs. Deputados, houve

descumprimento do convênio, pois, de acordo com o relatório,
*"as casas construídas, cujo total (até na ocasião da
ratificação das representações) não chegava a duzentas,
assim o foram em terrenos invadidos", inviabilizando a
outorga das respectivas escrituras."
Mas, nessa peça elaborada pelos representantes do
Ministério Público mineiro, há fatos mais estarrecedores.
Diz o relatório:
*"Nesta linha de procedimentos, consigna a montagem de uma

operaçao de desvio da verba repassada, caracterizada por
Indevidas emissões de notas fiscais, tanto pela Fundação
CASA como por terceiro, consubstanciando-se em vendas e
entregas fictícias de mercadorias, envolvendo a referida
entidade filantrópica, a Prefeitura local e empresa(s)
privada(s)."
Estes documentos, Sr. Presidente, passarei também a essa

Mesa para que façam parte das provas documentais do que aqui
relato.
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Procurando abalizar as suas afirmações, diz o relatório,
Quanto ao desvio dos referidos recursos: *'J representante
trouxe à apreciação de VExa, documentos relacionados com
verificação fiscal procedida pela Superintendência Regional
da Fazenda/zona da Mata, na qual foram constatadas várias
irregularidades na escrituração da Fundação CASA,
notadamente quanto á autenticidade de documentos e
contradições contábeis, todas relacionadas com a operação de
desvio das verbas públicas federais relativas ao convênio
então em apreço.
Na mesma oportunidade, continua o relatório, foram
apresentadas novas denúncias contra o Sr. Hélio Calixto da
Costa enquanto parlamentar e dirigente da Fundação CASA.
Fatos estes versando, mais de uma vez, sobre desvio de
verbas públicas repassadas pela União, desta feita em
decorrência de um outro convênio celebrado com a SEAC,
Convênio ng 1.345/87, para a construção, em regime de
mutirão, de 100 casas populares no Município de Barbacena.
Vejam só, Sr. Presidente, Srs. Deputados, mesmo não havendo
sido construídas as 350 casas do primeiro convênio, a SEAC,
tendo á frente o ex-Ministro Anibal Teixeira, há poucos dias
um dos coordenadores da campanha Hélio Costa, fez um novo
convênio, que também não beneficiou a população mais carente
de Barbacena.
Diz o relatório: *"A Fundação CASA, criada em 6/11/87,
participou do Convênio ng 1.354/87 na condição de 'entidade
fantasma', desviando a verba repassada (em 1/1087) pela
União para a construção de 100 casas populares.
correspondente à quantia de CZ$126.000,00 (cento e vinte e
seis mil cruzados), para a formação de seu patrimônio."
Das 100 casas. (diz o relatório), somente 3 ou 4 chegaram a

ser construidas no distrito deTorres, mesmo assim em
terreno invadido e sem condições mínimas de saneamento
básico, inexistindo ainda escritura pública. Por fim,
ressalta que a Fundação CASA teria sido beneficiada com
uma máquina para a fabricação de blocos e sete sacos de
cimento, comprados pela Prefeitura, segundo prestação de
contas à SEAC, mas ressalva o descumprimento do convênio,
pois o seu objeto seria a construção de 100 casas
populares.
Observe, Sr. Presidente, em outro trecho do relatório, os
representantes do Ministério Público registram: "Na mesma
linha de procedimento e no ensejo das anteriores, o
mencionado representante leva ao conhecimento de V. Exa.
outras denúncias, de igual natureza, contra sempre citado
Sr. Héiiu Calixto da Costa, agora identificadas como um novo
desvio de verbas federais oriundas de mais um convênio
celebrado em 26/2/89, diretamente entre a SEAC e a Fundação
CASA, convênio número 00-0003/89, com o objetivo da
construção de um centro comunitário na zona rural do
Município de Barbacena,"
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, quanta facilidade o
Sr. Hélio Calixto Costa tinha para arrancar dinheiro da
Pasta então chefiada pelo Sr. Aníbal Teixeira



Nesse convênio, a Fundação CASA recebeu a quantia de
NC$7.500,00 (sete mil e quinhentos cruzados novos) para
construir um centro comunitário, mas que acabou em apenas um
pequeno posto médico, segundo a prestação de contas que foi
efetivada dois anos após o prazo concedido pela SEAC.
No relatório do Ministério Público, este fato é assim

narrado: *"Neste contexto, consigna que foram juntados na
prestação de contas, vários comprovantes de compra de
materiais, documentos esses presumidamente "montados", pois,
embora emitidos entre 12 e 13/3/90, somente foram levados à
SEAC dois anos depois, não obstante já houvesse cobranças
anteriores por parte daquele órgão federal"-
Esta pequena construção denominada posto médico

comunitário, na zona rural, foi realizada sem a escritura do
terreno, obrigação assumida pela conveniada, não se sabendo
sequer a quem pertence atualmente
Relatam os promotores que, buscando elucidar os fatos

denunciados pelo Prefeito de Barbacena, no período de 25/1 a
27/4 do corrente ano, ouviram dezenas de pessoas, não só em
Barbacena, mas em Uberaba e Belo Horizonte, por entenderem
que elas poderiam trazer esclarecimentos substanciais sobre
os fatos.
Afirmam ainda que requisitaram vários documentos junto ao
Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Barbacena,
ao Cartório de Registro de Imóveis de Barbacena, à
Superintendência Regional da Fazenda-Zona da Mata, à
Fundação CASA, à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais,
além de juntar matérias jornalisticas, fotografias e peças
extraídas, de feito processado no STF e, num trabalho
imparcial, ouvir também o Dr. José Rubens Costa, advogado da
Fundação CASA, e o Sr, Hélio Cal ixto Costa.
Como podemos observar nos documentos, r rar'jr';la foi contra
os Srs. Hélio Calixto da Costa, Ronaldo Vaz de Melo, Celso
Comes Neto e Fausto Picinin, pela prática de crime de
peculato (art. 312, "caput" do Código Penal). Isto porque
estes últimos, servidores públicos da Prefeitura de
Barbacena, desviaram em proveito do então Deputado Federal
Hélio Costa, verba pública recebida da SEAC-SEPLAN, em
arranjada tomada de preços, *'l engendrada, para que a
Fundação CASA, cuja Presidência era exercida pelo Deputado
Federal Hélio Costa, à custa dos cofres públicos, se
locupletasse, não só porque no município vendeu bens
gritantemente superfaturados, como também porque sequer
vendeu ao município todos os bens que este a ele pagou".
Os promotores relatam que, para prestar contas do dinheiro
recebido no primeiro convênio, foi apurada a venda fictícia
de materiais de construção da Fundação CASA para a
Prefeitura. A Fundação CASA, por meio de duas notas fiscais
de séries distintas (A e B) vendeu á Prefeitura mercadorias
da mesma espécie, o que não se justifica (documento anexo).
Porém, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a autorização n

05600571.88, para a confecção do talonário pertinente à nota
fiscal da série "B", somente ocorreu em 21/11/88, ou seja,
28 dias a pós a emissão da nota, em 24/10/88.
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O relatório destaca: -"Outro ponto de total importância e
que realça os contornos da operação da venda de mercadorias
á CASA é uma nota fiscal, comprovadamente falsa, emitida
pela empresa Distribuidora Globo de Bebidas Ltda. , para
lastrear e forma um estoque de parte das mercadorias que
teriam sido repassadas á municipalidade de Barbacena, ou
seja, à compradora".
Mas o relatório é rico em provas da incapacidade do Sr.

Hélio Costa de administrar o dinheiro público.
Vejam este trecho: *"Consta da referida Nota Fiscal flQ

00005181 que a sua emitente 'Distribuidora Globo de Bebidas
Ltda' teria vendido vários materiais de construção, tanques
de cimento, ladrilhos, etc, A Fundação CASA. Se já não
bastasse essa contradição, consistente no fato de uma
distribuidora de bebidas comercializar materiais de
construção, outras considerações devem ser traçadas em
relação á emissão de tal documento. Curiosamente, a nota
fiscal em apreço possui a mesma descrição dos produtos e o
mesmo valor da Nota Fiscal flQ 000001-8, emitida pela
Fundação CASA, em decorrência da venda das mencionadas
mercadorias á Prefeitura de Barbacena. Entretanto, a Nota
Fiscal nQ 000051-81 só foi emitida em 4/11/88, enquanto a
Nota Fiscal nQ 00001-8 foi extraída em 24/10/88 (data
coincidente com a da emissão de cheque no valor de
Cz$39.228.800,00 pela Prefeitura Municipal de Barbacena.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como não há crime
perfeito, o então proprietário da Distribuidora Globo de
Bebidas, Sr. Carlos Mauricio Lima, declarou que *"a sua
empresa teve extinta sua atividade comercial no ano de
1987", ou seja, no ano anterior à emissão da Nota Fiscal n
000051-81, que lastreou a venda das mercadorias á Fundação
CASA.
Ele afirmou ainda que não preencheu a nota fiscal, que se
encontrava de posse do talonário de notas fiscais e que não
poderia ter emitido a Nota Fiscal e nem mesmo autorizado a
sua emissão, por que a Distribuidora Globo de Bebidas Ltda.
não atuava e jamais atuou no ramo da comercialização de
materiais de construção.
Conforme consta no Avulso nQ 05.056060.0020/91 da AF/Il
Barbacena, a própria Secretaria do Estado da Fazenda de
Minas Gerais baixou ato declaratôrio de
inidoneidade/falsidade de todos os documentos fiscais
emitidos pela distribuidora Globo de Bebidas Ltda, a partir
de 1/4/87.
Além de todas essas irregularidades a Fundação CASA ainda
não contabilizou como crédito o dinheiro recebido das vendas
de materiais de construção á Prefeitura de Barbacena, no
valor de Cz$39.228.000,00, havendo assim um verdadeiro
"estouro de caixa" constatado pela fiscalização da receita
estadual.
Mas não foi só nesse primeiro convênio que coisas estranhas

ocorreram na Fundação CASA, Antes mesmo de ser juridicamente
constituída, recebeu os recursos. Isso prova com documentos
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da SEAC que repassou o dinheiro em 1/10/87, enquanto a
escritura pública de constituição da entidade é de 6/11/87.
Segundo depoimentos do então Prefeito de Barbacena, Sr.
Lidio Nusca, *"em confiança ao então Deputado Hélio Costa,
pessoa essa que na ocasião chegou a mostrar o interesse do
Dr. Anibal Teixeira na agilização dos convênios". Assim,
assinou os termos em branco e na presença do então Deputado
Hélio Costa.
Também esse convênio não teve o seu objetivo concretizado.
Firmado para construir 100 casas, os recursos por ele
liberados acabaram servindo para a compra de uma máquina de
fabricação de blocos pela Prefeitura e mais sete sacos de
cimento. Essa máquina, comprada pela Prefeitura por meio da
empresa Premo] Equipamentos Industriais Ltda, com sede em
Belo Horizonte, no valor de CZ$120.750.00, nunca deu entrada
no almoxarifado da Prefeitura. Porém o Sr. Justino Vieira
Neves, funcionário da PREMOL, em depoimento aos promotores,
afirmou *"que não se recorda de qualquer entrega (de
máquina) feita diretamente á Prefeitura Municipal de
Barbacena.... recorda-se de duas entregas feitas a pessoas
ligadas á Rádio Sucesso e uma associação beneficente de
Barbacena". Por coincidência, a Rádio Sucesso pertence ao
então Deputado Hélio Costa.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, muitas são as provas

apresentadas, grandes são as incoerências na documentação da
Fundação CASA, gritantes são as evidências de desvio do
dinheiro público.
Por tudo isso, neste momento de definições, entendo que, a
bem da verdade, cabe ao Sr. Hélio Calixto da Costa vir a
esta Casa esclarecer e debater esse assunto, que é grave e
não pode ser relegado por esta Casa de grandes tradições. E
hora de sairmos a campo pela moralização do processo
político, pois só assim seremos respeitados pelo povo, de
quem somos os legítimos representantes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos diante do terrível
caso de um homem que não sabemos se foi professor ou
discípulo de Fernando Collor de Melo. Esta Casa não pode se
calar. Esse homem é comprovadamente incapaz de gerir o
dinheiro público. Passo o documento ás mãos de V. Exa. , Sr.
Presidente, e esperamos que medidas cabíveis sejam tomadas
para que Minas Gerais não sofra as conseqüências de eleger
esse discípulo ou professor de Fernando Colior de Melo.
* - Publicado de acordo com o texto original.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Hauei sen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a Constituição mineira, no art. 31, II, fala
"férias-prêmio, com duração de seis meses, adquiridas a cada
período de dez anos de efetivo exercício de serviço público,
admitida sua conversão em espécie, por opção do servidor,
ou, para efeito de aposentadoria, a contagem em dobro das
não gozadas".
Há poucos dias, o Deputado Cóssimo Freitas apresentou uma

emenda a esse artigo, modificando o inciso II. Consideramos
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justa essa emenda à Constituição, que foi apresentada e já
votada em lg turno. Essa emenda foi votada e aprovada por
unanimidade. Entretanto, algumas considerações foram feitas
e chegaram a meu gabinete. Ou seja, alguns servidores
públicos reclamaram, porque estão se sentindo prejudicados
por uma nova norma da Secretaria de Administração. Por isso,
estamos apresentando uma emenda que completa a do Deputado
Côssimo Freitas. Como a emenda do ilustre Deputado já foi
votada em lQ turno, para que a minha emenda também possa
entrar, precisamos do chamado acordo de lideranças.
Vou ler a emenda que ora apresentamos , bem como a
justificativa que fizemos. Gostaríamos de ter o apoiamento
das lideranças desta Casa à nossa emenda ao art. 31, II, que
é a seguinte: "férias-prémio, com duração de três meses,
adquiridas até cada período de cinco anos de efetivo
exercício de serviço público, admitida sua conversão em
espécie, por opção do servidor, paga como indenização, ou,
para efeito de aposentadoria e percepção de adicionais por
tempo de serviço, a contagem em dobro das não gozadas;".
A emenda do Deputado Côssimo Freitas não contempla esses
adicionais. A nossa emenda propõe que o servidor público
aposentado receba também os adicionais, pelo tempo de
férias-prémio, contadas em dobro.
Nossa justificativa é a seguinte: "A contagem em dobro,
para fins de aposentadoria e percepção de adicionais, dos
períodos de férias-prêmio não gozadas é prática há muito
consagrada em nosso Estado.
Entretanto, recentemente, por meio de um despacho normativo

publicado no Diário Oficial do Estado, em 8/6/94, entendeu a
Secretaria de Administração que a contagem em dobro a que
nos referimos não seria aproveitada para fins de adicionais
por tempo de serviço.
A medida causou imenso transtorno a centenas de servidores
públicos que, já afastados de suas funções, aguardavam a
publicação de suas respectivas aposentadorias.
Em decorrência do referido despacho normativo, esses
servidores já afastados teriam que retornar ao serviço a fim
de completarem o tempo necessário para a aquisição dos
adicionais por tempo de serviço; ou, então, aposentar-se sem
esses adicionais.
Com a emenda ora proposta, buscamos fazer justiça a essas
pessoas e também estender a todos os servidores públicos o
direito à contagem em dobro das férias-prémio não gozadas,
tanto para fins de aposentadoria quanto para fins de
percepção de adicionais por tempo de serviço".
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Lideres desta Casa,
entendemos que os salários dos servidores públicos já são
fraquissimos, muitas vezes mesquinhos e até aviltantes.
Garantir esses adicionais para que o servidor não perca nada
ao aposentar-se, creio ser um dever nosso. Faço um apelo
para que os Lideres apóiem a nossa emenda. Espero, também,
que os demais Deputados aprovem nossa proposição em
Plenário. Era o que tínhamos a dizer. Muito obrigada.
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o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião
Helvécio,
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs.

Deputados: (Lê:)
Sindicato Rural de Santo Antônio do Aventureiro - Edital de

Convocação*

De acordo com as disposições legais e estatutárias,
convocamos os senhores associados deste Sindicato para a
Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia
3/11/94, ás 171h30min (dezessete horas e trinta minutos) na
sede desta entidade, na Praça Barão da Conceição, no 65, em
primeira convocação, para a seguinte ordem do dia: eleição
do associado, em lista tríplice, para representação da
classe nas funções de Juiz Classista Titular e Suplente para
a Junta de Conciliação e Julgamento. Caso não compareça o
número legal, a Assembléia Geral Extraordinária será
realizada ás 181h30min (dezoito horas e trinta minutos) com
qualquer número, conforme o disposto no artigo 19, parágrafo
3g, do nosso estatuto. Santo António do Aventureiro - MG. 18
de outubro de 1994. José Maria Cânsoli da Silva -
Presidente."
Era o que tinha a dizer.
• - Publicado de acordo com o texto original.
O Sr. Presidente - Com a ,-lv: , o Deputado António Carlos

Pereira.
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, com uma certa dificuldade que tenho, vou fazer
hoje um pronunciamento por escrito, para que não pairem
dúvidas sobre o conteúdo do nosso pronunciamento.
Venho a esta tribuna hoje para esclarecer a posição do meu
partido acerca do segundo turno das eleições em nosso
Estado.
Reunido no último sábado, o Conselho Deliberativo do PT em

Minas, instância equivalente aos diretórios regionais, com a
presença de nossas Bancadas e Prefeitos, deliberou, por 44
votos em 67, o que equivale a 2/3 dos votos, indicar o voto
no candidato Eduardo Azeredo.
Sinto-me bastante á vontade para abordar essa decisão. Em
primeiro lugar, porque foi essa a posição que defendi no
interior do PT e tornei pública tão logo se confirmou a
necessidade do segundo turno. Depois, por ter disputado, em
nome da Frente Minas Popular e com muito orgulho, o cargo de
Governador de Minas. Nesse processo, a maioria do eleitorado
escolheu duas alternativas que são diferenciadas do projeto
que defendemos, e, em que pese á critica que mantemos a esse
processo, ao abuso do poder econômico, á manipulação das
informações, á utilização clientelista de recursos públicos,
nós participamos dele e, nessa medida, o legitimamos. Dado o
caráter quase plebiscitãrio do segundo turno, o PT só tinha
duas alternativas: abster-se do processo, a partir da
caracterização de que as duas candidaturas são rigorosamente
iguais, e indicar aos seus militantes e eleitores o voto
nulo ou optar por uma delas. Prevaleceu porém, entre nós do
PT, a compreensão de que elas são diferentes, apesar de suas
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várias identidades. Identidades que passam pelo projeto
neoliberal defendido por Fernando Henrique Cardoso, pela
presença em ambas as coligações de setores fortemente
conservadores, pelos vínculos que ambas tiveram com o atual
Governo a partir de seus parlamentares aqui nesta
Assembléia.
Mas, repito, existem as diferenças. Hélio Costa, mais que
seus vínculos com Collor no passado, reproduziu nesta
campanha os mesmos métodos. A demagogia, o populismo, a fuga
do debate democrático, a tentativa de restabelecer a
censura. Seu descompromisso com partidos traduz bem seu
desprezo pela construção da democracia. A aliança dos
conservadores, da direita mesmo, não dá dúvidas, pende para
seu lado. Para não irmos mais longe nos exemplos, nos basta
o recente apoio de Newton Cardoso para ilustrar suas
companhias.
Pairam sobre Hélio Costa, ainda, acusações graves de desvio
de recursos públicos na Fundação Casa de barbacena por ele
dirigida.

O PT deixou claro, e ai por unanimidade, a necessidade de
derrotar Hélio Costa.
Nossa indicação de voto em Eduardo Azeredo é a tradução
eleitoral de uma postura política que explicita a recusa á
outra alternativa, mas va, a simples recusa.
A candidatura de Azeredo tem a seu favor a coerência

partidária, a presença de um partido, o PSDB, que em muitos
momentos esteve ao nosso lado na luta democrática.
Democráticos são também vários setores que hoje se vêem
representados em sua candidatura. Diferente de Hélio Costa,
Azeredo não é um aventureiro, um arrivista.
Posso dizer a seu favor, também, que Eduardo Azeredo é um

homem público que sabe dialogar, e isso é fundamental para o
amadurecimento de Minas e do Pais.
Alguns também nos questionaram sobre o caráter critico
desse apoio. Deixo claro, de Inicio, que não existe apoio
sem critérios, sem apreciação, sem julgamentos.
A ênfase no 'critico' resulta do fato de nossos projetos
serem diferentes, tanto que disputamos; da oposição que
fazemos ao Governo Hélio Garcia, de nossa posição muito
clara de não ocuparmos cargos em um eventual Governo
Azeredo.
Quero deixar bem claro que, em nenhum momento, a resolução
aprovada no nosso partido fala em apoio critico. Partindo-se
de um principio bastante claro, não existe oposição
acrítica. Não existe tomada de posição que não leve em
consideração avaliações, juizos, valores. Ninguém dá cheque
em branco, muito menos em política. Tanto é assim que
disputamos o primeiro turno com projetos diferenciados.
Reconhecemos que um ganhou, e o outro foi derrotado. Mesmo
assim, não mudou a nossa postura de oposição e denúncia em
relação ao Governador Hélio Garcia, a quem a candidatura
Eduardo Azeredo está vinculada. Isso não se altera. Mas
quero deixar claro que o fato de enfatizarmos que não vamos
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ocupar cargos no Governo Azeredo vai ser uma demonstração da
compreensão que temos desse projeto.
Sei bem que isso incomoda a muitos que sempre se
acostumaram a ver a política como barganha permanente. como
"toma-lá-dá-cá", "é dando que se recebe".
Pois nós somos diferentes, nos orgulhamos dessa diferença,

e acredito, sinceramente, que essa diferença contribui muito
para o estabelecimento de novos padrões em nossa prática
pol itica.
Ao declararmos desde já que não ocuparemos cargos no

eventual Governo Eduardo Azeredo, que espero seja o próximo
Governo, nos reservamos o saudável e necessário papel de
Oposição. Não a Oposição principista. inconseqüente,
sistemática. Não a Oposição fisiológica que tristemente tem
marcado os Legislativos deste Pais. Mas a Oposição que
cobra, fiscaliza, resiste, propõe alternativas. A Oposição
que verbaliza aquela parcela da sociedade que não se sente
representada no projeto vitorioso. A Oposição, enfim, que
cumpre o papel fundamental de contribuir para a educação
política em uma sociedade que se deseja cada vez mais
democrática.
Por fim, quero aproveitar para registrar, aqui, algumas

expectativas. Se nossa indicação de voto em Eduardo Azeredo,
além de não incorporar cargos, não apresentou nenhuma
reivindicação programática, julgo necessário explicitar
algumas posturas que gostaria de ver adotadas no próximo
Governo - expectativas, me arrisco a afirmar - que são da
maioria dos mineiros e mineiras.
Na linha de se afirmar a cidadania, a democracia e a ética
na política, que alguns valores fiquem bem claros:
1. a relação democrática e de respeito aos movimentos

sociais;
2. a ausência de qualquer tipo de discriminação contra as

administrações municipais;
3. a mudança do relacionamento com o Poder Legislativo, que
hoje é de subserviência ao Executivo;
4. o respeito aos direitos humanos e, particularmente, o
firme combate á violência no campo,
S. o aprimoramento da elaboração orçamentária, garantindo
sua transparência e valorizando a participação social que
hoje já se inicia nas audiências públicas;
6. o espaço politico e administrativo para que as vocações

e necessidades de cada região sejam respeitadas;
7. a implementação de políticas sociais, principalmente no

campo da saúde e da educação, que reduzam as desigualdades
geradas pela economia de mercado e reafirmem o papel
solidário do Estado diante das agruras do povo mineiro.
Outros pontos poderiam ser relacionados, como a integração

de Minas e o combate ao "apartheid" social.
O Importante, creio, é que o Governo Eduardo Azeredo tenha
consciência de que, sem o exercício democrático permanente,
não há solução para os enormes problemas que a maioria do
povo deste Estado enfrenta. De nossa parte, reafirmo aqui,
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ele terá o voto, agora, e, no futuro, uma oposição leal.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José MI'litão.
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, público presente, assomamos à tribuna, hoje.
para comentar a pesquisa manipulada que o IBOPE tem
feito em Minas Gerais, induzindo o eleitorado mineiro a
votar em Hélio Costa. Durante todo o período anterior ao lg
turno, as pesquisas feitas pelo IBOPE induziam o eleitor a
incorporar a idéia de que as eleições se encerrariam no
referido turno.
A prova desse fato é uma reportagem publicada no jornal
"Diário da Tarde", em que o Diretor do IBOPE, Fernando
Montenegro, faz algumas declarações. Pois bem, se nós
verificarmos a pesquisa do IB0PE veremos que, desde o dia lQ
de julho, o Sr. Hélio Costa não teve mais que 46% das
intenções de voto. Mesmo depois do ingressodo PFL na
coligação desse candidato, não houve nenhumã modificação
para mais no índice das pesquisas.
o IBOPE, nos últimos dias que antecederam as eleições,
apresentou a sua pesquisa mostrando que Hélio Costa teria
50% das intenções de voto. Faço questão de ler a reportagem
publicada no "Diário da Tarde" do dia 30/9/94. (- Lê:)

"PESQUISAS
Hélio Costa Sobe Mais e Chega a 58%

Duas pesquisas divulgadas ontem voltam a confirmar a
vitória do candidato Hélio Costa, apoiado por uma coligação
de partidos liderada pelo PP-PFL-PDT-PPR, para o governo de
Minas. Pelo Datafolha', Hélio Costa já atingiu a metade do
eleitorado, subindo para 50% das intenções de voto
pesquisadas nos dias 27 e 28. O segundo colocado, Eduardo
Azeredo, do PSDB, permanece com 18%. seguido por José de
Alencar, do PMDB, com 8%. Carlão, do PT, com 6%, e os demais
sem atingir 1%. Os votos em branco somam 7%, e os que não
se definiram, apenas 6%. A pesquisa do Ibope, feita no
período de 20 a 26 deste mês, mostra também a vitória de
Hélio Costa por ampla margem, 46%, contra 17% do segundo
colocado, 9% do terceiro e 6% do quarto.
Configura-se, assim, a eleição de Hélio Costa, sem
necessidade de segundo turno, para o governo de Minas.
Faltando 48 horas para a votação, nada mais poderá mudar a
tendência manifestada pelas pesquisas realizadas por todos
os institutos. (Aqui, não se fala do Instituto Vox Populi.)
A posição de Hélio Costa tem demonstrado absoluta
estabilidade desde o inicio da campanha, sempre girando
entre 44% e 54%. A soma dos demais concorrentes não alcança
o índice que poderia determinar um segundo turno. Em
entrevista exclusiva ao Diário da Tarde', na quinta-feira,
o Sr. Carlos Augusto Montenegro previu a vitória de Hélio
Costa no primeiro turno, e assegurou que as pesquisas não
falham nunca.
Com os novos resultados, que mostram linha ascendente nas
intenções de voto para o candidato Hélio Costa, os analistas
dos institutos prevêem novas adesões ao candidato já
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vitorioso, o que pode aumentar ainda mais a diferença que o
separa do segundo colocado. Ninguém gosta de perder voto',
disse Montenegro. E os prefeitos e líderes políticos do
interior, que ainda estavam indecisos ou apoiando outras
candidaturas, embora sem convicção, terão ainda 48 horas
para mudar de lado e ingressar no time vitorioso, o que para
eles é muito importante, pois ainda têm dois anos de mandato
municipal. Sempre acontece assim'."
Esta é a entrevista do Sr. Augusto Montenegro, concedida ao
"Diário da Tarde" do dia 30/9/94, 3 dias antes das eleições.
Como nós vimos, os resultados das eleições não foram os
divulgados pelo Sr. Augusto Montenegro em todas as pesquisas
por ele realizadas. Nós ainda vimos, depois de depositados
todos os votos nas urnas, o IBOPE insistir em dizer que não
haveria 2Q turno em Minas, pois as pesquisas de "boca-de-
urna' indicavam que Hélio Costa sairia vitorioso no lg
turno.
o candidato Hélio Costa tanto acreditou nisso, que, no dia
das eleições, logo após ele ter depositado o seu voto na
urna, ainda assegurava que teria 1250.000 votos a mais que
todos os outros candidatos reunidos. No primeiro dia de
apuração, quando as urnas começaram a mostrar que haveria 2Q
turno, o Sr. Hélio Costa insistia em dizer que teria 750 mil
votos a mais que todos os candidatos. No terceiro dia, ele
baixou essa quantidade para 250 mil votos e, no quarto dia
dizia que venceria por uma virgula. E não venceu. Não venceu
naquela hora e não vai vencer as eleições em Minas Gerais. A
eleição de Eduardo Azeredo está garantida, porque ele tem ao
seu lado o melhor cacife político do Estado de Minas Gerais.
E vimos agora, há pouco, o candidato do PT, Carlão, dando o
seu testemunho e o apoio do PT à candidatura de Eduardo
Azeredo. Ora, o PT jamais daria apoio a um candidato se não
soubesse da sua seriedade e honestidade. Por isso,
acreditamos que a população mineira, que nunca elegeu
ninguém com facilidade, vai, agora, numa eleição dificil,
disputada voto a voto, dar a vitória a Eduardo Azeredo-
0 PSDB, ontem, através de seus advogados, deu entrada no
TRE, a uma denúncia, em que solicita ao IBOPE informações
sobre as pesquisas: onde foram feitas, quantas pessoas foram
ouvidas. Temos certeza absoluta de que, nessa última
pesquisa do IBOPE, em que Hélio Costa figura com 46% e
Eduardo Azeredo com 37%, há intenção de induzir o eleitorado
mineiro a dizer que as eleições em Minas Gerais já estão
decididas, o que não é verdade. Eduardo Azeredo vai vencer
as eleiçãas em Minas com cerca de 300 mil votos a mais, essa
é a nossa previsão.
* - Publicado de acordo com o texto original.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a Ia fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.
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Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Agostinho Patrus - falecimento da Sra. Maria Andrade
Rezende, em Oliveira; Márcio Miranda (2) - falecimento do
Sr. Waldemar Faustino Souza, em Divinópolis, e do Sr. Edgar
Ferreira Duca, nesta Capital; Jaime Martins - falecimento do
Sr. William Conroy Espeso, em Divinópolis; e José Militão -
falecimento do Dr. Celso Garcia de Faria, em Pouso Alegre
(Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais,
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos do
Deputado Clêuber Carneiro (2), em que solicita regime de
urgência para a tramitação do Projeto de Lei nQ 2.216/94 e
reunião conjunta das comissões para a apreciação do referido
projeto de lei.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente,
encaminhamos, na semana passada, dois requerimentos acerca
do afeto dispensado ao ex-Governador Newton Cardoso. O
primeiro solicita o prosseguimento do processo de
"impeachment" do ex-Governador que paira nesta Casa. O
segundo, com três itens, tem como ponto central a abertura
de um processo para um trabalho que discrimine melhor as
declarações do ex-Governador, que disse ter pago propina
para que não prosperasse aqui, nesta Assembléia, o processo
de "impeachment
O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo à questão
de ordem formulada pelo ilustre Deputado Antônio Carlos
Pereira, informa que ambos os requerimentos estão sendo
analisados nos seus mínimos detalhes pela assessoria desta
Casa. Assim que esses trabalhos estiverem concluídos,
responderemos com a maior satisfação à questão de ordem
levantada por V. Exa
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, espero
que esse estudo criterioso não tenha o mesmo destino dos
processos anteriores. Basta lembrar que isso foi votado por
este Plenário em dezembro do ano passado.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre
Deputado que já determinou regime de urgência para o exame
dos requerimentos.
O Deputado Gilmar Macnado - Sr. Presidente, na semana
passada, formulamos duas questões de ordem - a primeira
quando estava na Presidência o Deputado Elmiro Nascimento, e
a outra quando V. Exa. ocupava a Presidência - nas quais
solicitamos a aplicação da Deliberação ng 650, de 1991, no
sentido da imediata publicação do relatório da Comissão
Especial constituída para verificar a construção de
conjuntos habitacionais no Estado por programas financiados
pela CEF, visto que tal Comissão Especial já havia perdido a
validade. Solicitamos, também, que o relatório fosse
imediatamente colocado em votação, uma vez que já tinha
havido prazo mais que suficiente para que ele estivesse
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aqui. Foi-nos comunicado que era necessário dar um prazo á
assessoria, para que se fizesse a análise devida da questão.
O prazo já foi mais que suficiente, e a deliberação é multo
clara Ou a Deliberação flQ 650, de 1991 já não tem validade,
ou a Presidência tem de fazer com que ela seja cumprida.
Esperamos, com esta questão de ordem, que isso seja feito,
para que a Casa possa continuar seguindo seu Regimento. Caso
contrário, estaremos passando por cima das normas, o que
dificultará muito nosso relacionamento nesta Assembléia.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo à questão
de ordem do Deputado Gilmar Machado, tomou decisão que
proferirá a seguir.

Decisão da Presidência
O Deputado Gilmar Machado formulou, nas reuniões ordinárias
dos dias 19 e 20 do corrente, questões de ordem em que
solicita a publicação e apreciação, pelo Plenário, do
relatório final da Comissão Especial constituída para
verificar a situação de conjuntos habitacionais construídos
no Estado por programas financiados pela CEF. Fundamenta o
nobre Deputado suas questões de ordem no fato de que a
comissão especial constituída para elucidação do papel das
comissões temporárias na Casa perdeu prazo para apresentar
seu relatório, conforme o estabelecido na Deliberação n
650, de 1991. Procedem as questões levantadas pelo Deputado.
A comissão especial para elucidar a competência das
comissões temporárias foi designada na reunião ordinária do
dia 12 de abril do corrente e obteve prorrogação de prazo na
reunião ordinária do dia 8 de junho, também do corrente ano.
Tendo em vista que a suspensão da publicação do relatório da
primeira Comissão Especial foi determinada, "ad cautelam",
até a apresentação do relatório da segunda e, tendo esta
última perdido os prazos regimentlis rrevistos na
supracitada deliberação para a conclusão dos seus trabalhos,
esta Presidência determina a publicação imediata do
relatório da Comissão Especial para verificar a situação de
conjuntos habitacionais construídos no Estado por programa
da Caixa Econômica Federal.
Sala das Reuniões, em 25 de outubro de 1994.
José Ferraz, Presidente.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto
Parcial á Proposição de Lei Complementar nQ 37, que dispõe
sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. A Comissão Especial perdeu
prazo para emitir parecer. Designado relator da matéria em
Plenário o Deputado Tarcisio 1-lenriques. Com  a palavra, o
Deputado Tarcisio Henriques, para emitir parecer sobre o
Veto Parcial à Proposição de Lei ng 37/94.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr Presidente, este é meu

parecer:
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PARECER ORAL SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
COMPLEMENTAR NQ 37

Relatório
O Governador do Estado, no uso de atribuições que lhe

confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição
mineira, opõs veto parcial à proposição de lei complementar
em epígrafe, que dispõe sobre a organização do Ministério
Público do Estado e dá outras providências, e encaminhou as
razões do veto para o exame da Assembléia Legislativa por
intermédio da Mensagem ng 510/94.

Fundamentação
o veto oposto incide sobre os incisos XIII e XIV do art.
66, sobre o inciso III do art. 67 e, ainda, sobre o art.
266. Como esses dispositivos têm natureza diversificada,
passamos a analisar em separado as razões alegadas pelo
Governador para a negativa de sua sanção. Os incisos XIII e
XIV do art. 66 dizem respeito à participação do Ministério
Público nos atos de controle dos procedimentos
investigatórios penais. Em suas razões de veto, argumenta o
Governador ser tal matéria conflitante com as atribuições do
Poder Judiciário, ao qual a lei processual assegura o
controle do inquérito policial, além de lembrar que, por se
tratar de norma processual penal, reside na esfera da União
a competência privativa para legislar sobre o assunto. Nesse
sentido, procedem as alegações do Governador, O Código de
Processo Penal Brasileiro, nos §f lg e 3Q do art. 10,
especialmente, fixa de maneira inequívoca a relação
existente entre as autoridades policial e judiciária,
cabendo a esta última o controle final dos procedimentos
investigatórios, e não, como se quer no dispositivo vetado,
ao Ministério Público. Além do mais, trata-se de matéria de
competência legislativa privativa da Uni.-G. Eegundo o art.
22, 1, da Constituição da República. O inciso III do art. 67
reproduz, em sua quase totalidade, o art. 26, IV. da Lei ng
8.625, de 1993. - Lei Orgãnica Nacional do Ministério
Público -, o qual, por sua vez, fundamenta-se no art. 129,
VIII, da Constituição Federal, O Ministério Público, sabe-
se, como titular da ação penal pública, tem assegurado nos
textos constitucionais federal e estadual os instrumentos
legais necessários para o cumprimento de suas relevantes
funções, que incluem o acompanhamento dos inquéritos
policiais, peças preparatórias fundamentais nas ações acima
mencionadas. O dispositivo vetado no Projeto de Lei
Complementar ng 37 reproduz. quase que literalmente, os
textos legais já existentes, não se traduzindo, portanto, em
comando legal inovador, fato que motivou o veto
governamental, já que lei, por definição, deve dar forma a
regras juridicas inéditas. São pertinentes, portanto, as
razões do Governador para o veto oposto ao inciso III do
art. 67.Finalmente, o veto oposto ao art. 266. que dispõe
sobre a isenção de pagamento pela publicação de atos do
Ministério Público no órgão oficial do Estado, tem como
fundamento a Lei ng 10.468. de 1991, que uniformiza os
procedimentos sobre a matéria. Apesar de o Ministério
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Público ter autonomia funcional e administrativa, tais
prerrogativas não lhe garantem a interferência nas ações de
competência da autarquia Imprensa Oficial. Esta última,
também, possui a sua esfera de atuação autônoma, o que
inclui a possibilidade de fixar os valores para a
remuneração de seus serviços.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto
parcial oposto à Proposição de Lei Complementar ng 37.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 1994.
O Sr. Presidente - O relator emitiu parecer pela manutenção
do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Esta Presidência vai
submeter a matéria à votação por escrutínio secreto, nos
termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra ao
Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto
deverão votar sim" e os que desejarem rejeitar deverão
votar "não" Resumindo: "sim" mantém o veto, 'não" rejeita o
veto. Convido para servirem como escrutinadores os Deputados
José Braga e Bernardo Rubinger e como Secretária, a Deputada
Maria Olivia. Com a palavra, a Deputada Maria Olivia para
fazer a chamada dos Deputados para votação secreta.
A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a
chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram 33 Deputados. Portanto, não
houve "quorum" para votação, motivo pelo qual torna sem
efeito a votação do veto.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai suspender a reunião
por 30 minutos para que o "quorum" seja recomposto. Estão
suspensos os trabalhos

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Deputados para a recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 31 Deputados. Não
existe "quorum" para continuação dos trabalhos, una vez que
o veto está sobrestando a apreciação das demais matérias da
pauta.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para o

Grande Expediente, a Presidência encerra a presente reunião
e convoca os Deputados para as extraordinárias de logo mais
as 20 horas, de amanhã, quarta-feira, dia 26. às 9 e ás 20
horas, bem como para a ordinária, também de amanhã. ás 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- 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 O VETO TOTAL 4 PROPOSIÇÃO DE LEI P19 12.335
As quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na

r '
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Sala das Comissões os Deputados Wilson Pires, Geraldo da
Costa Pereira e Tarcísio Henriques (substituindo estes,
respectivamente, aos Deputados Jorge Eduardo e Maria Olivia,
por indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Wílson Pires, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião se destina à eleição do Presidente e
do Vice-Presidente, à designação do relator e à apreciação
da matéria. A seguir, o Presidente determina a distribuição
das cédulas de votação devidamente rubricadas e convida o
Deputado Tarcisio Henriques para atuar como escrutinador.
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Wilson Pires e Francisco Ramalho. O Presidente eleito,
Deputado Wilson Pires, agradece a escolha de seu nome e
designa para relator da matéria em pauta o Deputado Tarcísio
Henriques, que emite parecer pela rejeição do Veto Total à
Proposição de Lei nQ 12.335. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, a Presidência
suspende a reunião por lO minutos. Reabertos os trabalhos, a
ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões. 31 de agosto de 1994.
Wilson Pires. Presidente - Geraldo da Costa Pereira -
Tarcisio Henriques.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 41/94
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte de setembro de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral, Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado Tarcisio Henriques, por
indicação da Liderança do PMDB), Cõssimo Freitas, Geraldo
Rezende, Ajalmar Silva, Péricles Ferreira, José Renato.
Bernardo Rubinger e Márcio Miranda, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Roberto Amaral, declara abertos os trabalhos
e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente, designar o relator e apreciar a matéria. A
seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado
Geraldo Rezende para atuar como escrutinador. Recolhidas as
cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Roberto Amaral e
Péricles Ferreira. O Presidente empossa o Vice-Presidente,
que, por sua vez, no exercício da Presidência, dá posse ao
Presidente eleito. O Deputado Roberto Amara] agradece a
escolha de seu nome e designa como relator da matéria em
pauta o Deputado José Renato. Este emite parecer pela
aprovação no lg turno, da Proposta de Emenda à Constituição
ng 41/94. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e •encerra os trabalhos.



Sala das Comissões, 25 de outubro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Agostinho Patrus - Geraldo
Rezende - Ajalmar Silva - Célio de Oliveira - Francisco
Ramalho - Alvaro Antônio - Jaime Martins.
ATA DA 76a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito
de outubro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo, Tarcísio
Henriques (substituindo estes. respectivamente, aos
Deputados Antônio Júlio e Geraldo Rezende, por indicação da
Liderança do PMDB), Jorge Hannas (substituindo o Deputado
Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do PFL),
Sebastião Costa (substituindo o Deputado Antônio Pinheiro,
por indicação da Liderança do aRO), Ivo José e Ermano
Batista, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Tarcísio Henriques, Péricles Ferreira (substituindo este ao
Deputado José Renato, por indicação da Liderança do aRO),
Dilzon Melo, Ermano Batista e Sebastião Costa, membros da
Comissão de Administração Pública; Dilzon Melo (substituindo
o Deputado Célio de Oliveira, por indicação da Liderança do
PTB). Roberto Amara], Péricles Ferreira (substituindo este
ao Deputado Baldonedo Narr''o, por indicação da Liderança
do PSDB) e Jorge Hannas (substituindo o Deputado Jaime
Martins, por indicação da Liderança do PFL), membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental o Presidente, Deputado Tarcisio
Henriques, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Dilzon Melo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar os Pareceres para o lQ Turno dos
Projetos de Lei ngs 2.169. 2.195, 2.196, 2,197 e 2.199/94,
de autoria do Governador do Estado, que dispõem,
respectivamente, sobre a criação e a transformação de cargos
no Quadro de Pessoal da Educação; sobre o quadro de pessoal
da autarquia DETELMG; sobre a alteração da estrutura
orgânica do Instituto Mineiro de Agropecuãrla - IMA -; sobre
a reestruturação da Secretaria da Cultura; e sobre a
carreira de Administrador Público no Poder Executivo. O
Presidente passa à apreciação do Projeto de Lei nQ 2.169/94.
Na ausência do relator anteriormente designado no âmbito da
Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente redistribui
a matéria ao Deputado Jorge Eduardo. Este emite seu parecer,
em que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade da matéria e lhe apresenta a Emenda nQ 1.
Na fase de discussão do parecer, fazem uso da palavra os
Deputados Ivo José e Péricles Ferreira. O Deputado Ivo José
solicita vista do projeto, que é concedida pelo Presidente.
Este determina, ainda, a distribuição de avulsos às demais
comissões. Passa-se à apreciação do Projeto de Lei n
2.195/94. Na ausência dos relatores anteriormente
designados, o Presidente redistribui a matéria aos Deputados
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Jorge Hannas e Péricles Ferreira, no âmbito das Comissões de
Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, respectivamente. Com a palavra, o Deputado
Jorge Hannas emite parecer, em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista, relator
na Comissão de Administração Pública, emite parecer, em que
conclui pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra o Deputado
Péricles Ferreira emite parecer, em que conclui pela
aprovação da matéria com as Emendas ns 1 e 2. que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. O Presidente passa á apreciação do Projeto de Lei
nQ 2.196/94. Na ausência do relator anteriormente designado
no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Jorge Hannas, a
quem passa a palavra. Este emite parecer, em que conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Sebastião
Costa, relator na Comissão de Administração Pública, emite
parecer, em que conclui pela aprovação da matéria. Submetido
a discussão e votação, é -vjMo o parecer. Com a palavra.
o Deputado Roberto Amaral, relator na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite parecer, em
que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda nQ 1, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Neste momento, retiram-se da Sala das Comissões os
Deputados Sebastião Costa e Dilzon Melo. O Presidente passa
à apreciação do Projeto de Lei ng 2.197/94. Na ausência dos
relatores anteriormente designados, o Presidente redistribui
a matéria aos Deputados Péricles Ferreira e Ivo José,
respectivamente, no âmbito das Comissões de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com a
palavra, o Deputado Ermano Batista, relator na Comissão de
Constituição e Justiça, emite parecer, em que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira,
relator na Comissão de Administração Pública, emite parecer,
em que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda nQ 1,
que apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Com a palavra, o Deputado Ivo José, relator na
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite
parecer, em que conclui pela aprovação da matéria com a
Emenda nQ 1, da Comissão de Administração Pública, e com as
Emendas ns 2 e 3. que apresenta. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. O Presidente passa à
apreciação do Projeto de Lei ng 2.199/94. Na ausência dos
relatores anteriormente designados, o Presidente redistribui
a matéria aos Deputados Jorge Hannas, Péricles Ferreira e
Roberto Amara], respectivamente, no âmbito das Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
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Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com a palavra, o
Deputado Jorge h1annas, relator na Comissão de Constituição e
Justiça, emite parecer, em que conclui ' pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira,
relator na Comissão de Administração Pública, emite parecer,
em que conclui pela aprovação da matéria. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o
Deputado Roberto Amaral, relator na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, emite parecer, em que conclui
pela aprovação da matéria com as Emendas ns 1 e 2, que
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
convoca os membros das Comissões para a reunião conjunta a
ser realizada no dia 19/10/94, ás 91h30min, com a finalidade
de se apreciar o Parecer para o l Q Turno do Projeto de Lei

nQ 2.169/94, de autoria do Governador do Estado, que cria e
transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação e dá
outras providências: determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões. 19 de outubro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Roberto Amaral - Dilzon
Melo - Alvaro Antônio - Geraldo Rezende - Antônio Júlio -
Jorge Eduardo.
ATA DA 77g REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO_E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quarenta minutos do dia dezenove de outubro
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Jorge
Eduardo e Diizon Melo (substituindo os dois últimos,
respectivamente, aos Deputados Antônio Pinheiro e Cêlio de
Oliveira, por indicação da Liderança do BRO), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Tarcísio Henriques,
Geraldo Rezende, Oílzon Meio e Alvaro Antônio, membros da
Comissão de Administração Pública, e Roberto Amaral, Jorge
Eduardo, Alvaro Antônio e Antônio Júlio (substituindo os
três últimos, respectivamente, aos Deputados Baldonedo
Napoleão, José Renato e Jaime Martins, por indicação da
Liderança do BRD), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Tarcísio Henriques, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Alvaro Antônio que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Em continuidade aos
trabalhos, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar os pareceres para o lQ turno do Projeto de Lei n
2.169/94, de autoria do Governador do Estado, que cria e
transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação e dá
outras providências. Tendo havido pedido de vista formulado
pelo Deputado Ivo José. da Comissão de Constituição e
Justiça, e distribuição de avulsos dos pareceres das demais
Comissões, em reunião anterior, continua em discussão o
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parecer daquela Comissão, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria com a Emenda ng 1. Não havendo manifestação sobre o
referido parecer, o Presidente encerra a discussão e o
submete a votação. É aprovado o parecer. A Presidência, na
ausência do Deputado Emano Batista, relator da Comissão de
Administração Pública, redistribui a matéria ao Deputado
Álvaro Antônio, que lê parecer que conclui pela aprovação do
projeto com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com as Emendas nos 2, 3 e 4, do relator.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Roberto
Amara], que lê seu parecer, o qual conclui pela aprovação da
matéria com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com as Emendas ns 2, 3 e 4, da Comissão de
Administração Pública. Submetido a discussão e votação, é O
parecer aprovado. 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. 19 de outubro de 1994.
Roberto Amara], Presidente - Baldonedo Napoleão - João

Marques - Dilzon Melo - Geraldo Rezende - Alvaro Antônio -
Ermano Batista - Marcos Helênio - Francisco Ramalho.
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As onze horas do dia vinte de outubro de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Tarcisio Henriques, Ermano Batista, Sebastião
Costa e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Alvaro
Antônio, por indicação da Liderança do BRD). Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Tarcísio Henriques,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião
Costa que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em
seguida, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar os pareceres sobre emendas apresentadas em
Plenário, no lg turno, ao Projeto de Lei ng 1.953/94, do
Deputado Tarcisio Henriques, o qual dá nova redação aos
arts. lg ao 4Q da Lei ng 9.532, de 30/12/87, e dá outras
providências, e, também no lg turno, ao Projeto de Lei n
2.169/94, do Governador do Estado, o qual cria e transforma
cargos no Quadro de Pessoal da Educação e dá outras
providências. O Presidente redistribui o Projeto de Lei ng
1.953/94 ao relator, Deputado Ermano Batista, e passa a
presidência da reunião ao Deputado Sebastião Costa, em
cumprimento ao parágrafo único do art. 44 do Regimento. O
Deputado Sebastião Costa passa a palavra ao Deputado Ermano
Batista, que emite seu parecer pela aprovação das Emendas
nQs 1,2 e 6 e pela rejeição das Emendas ns 3,4,5,7,8 e 9.
Discutido e votado, é aprovado o parecer. O Deputado
Tarcisio Henriques retoma a presidência da reunião e passa a
palavra ao Deputado Ermano Batista, relator da emenda ao
Projeto de Lei ng 2.169/94, o qual conclui pela rejeição da
Emenda no S. Discutido e votado, é aprovado o parecer.
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Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1994.
Tarcisio Henriques. Presidente - Antônio Fuzatto - Alvaro

Antônio - Ambrôsio Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

Comissão Especial para, no Prazo de 60 (Sessenta) Dias,
Verificar a Situação dos Conjuntos Habitacionais Construidos
no Estado de Minas Gerais, a Partir de 1990. pelos Programas

COOPHAB, PAUl, PEP E PROÁREAS, Financiados pela Caixa
Econômica Federal, em virtude do Grande Número de Denúncias
Referentes aos Mesmos, as Quais Vão desde o Superfaturamento

até a Qualidade das Construções
Relatório

A Comissão Especial constituida para verificar a situação
dos conjuntos habitacionais construidos a partir de 1990,
foi designada a requerimento do Deputado Márcio Miranda, em
4/9/93, com fulcro no art. 112, II, do Regimento Interno,
como resultado das inúmeras e graves denúncias apresentadas
na Comissão de Defesa do Consumidor e na Comissão de Defesa
Social, que apontaram evidências de irregularidades na
construção dos conjuntos habitacionais financiados pela
Caixa Econômica Federal em todo o Estado de Minas Gerais.
Foram designados para compor esta Comissão os seguintes
Deputados: efetivos - Deputados Anderson Adauto - Dilzon
Melo - Ronaldo Vasconcel los - Márcio Miranda e Gilmar
Machado; suplentes - Deputados Geraldo Rezende - Homero
Duarte - Roberto Amaral - José Leandro e Marcos Helênio.
O prazo regimental, de 60 dias, para funcionamento da
Comissão Especial, começou a contar no dia 6/9/93 e se
encerrou no dia 4/11/93.
A requerimento do Deputado Márcio Miranda, o prazo inicial
foi prorrogado por 30 dias a contar do dia 5/11/93, com
término no dia 6/12/93. Nova prorrogação de 30 dias foi
aprovada, a requerimento do Deputado Anderson Adauto, e o
seu prazo final expira no dia 8/3/94.
Na reunião preparatória da Comissão, sob a direção do

Presidente "ad hoc", Deputado Dílzon Melo, realizada no dia
28/9/93, foi feita a eleição do Presidente e do Vice-
Presidente, respectivamente, os Deputados Anderson Adauto e
Dilzon Melo. D Presidente eleito designou para relator da
Comissão o Deoutado Gilmar Machado.
No decorrer do prazo inicial e durante as prorrogações,
totalizando o periodo de 120 dias, foram realizadas 1
reunião preparatória, 4 reuniões ordinárias e 2 reuniões
extraordinárias da Comissão Especial e 5 visitas 'in loco" a
conjuntos habitacionais.
As visitas realizadas foram as seguintes:
Dia Cidade Conjunto Habitacional

4/11/93 Uberlândia Santa Mônica II,
5/11/93 Capinôpolis Bairro Florênclo II
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11/11/93coronel FabricianoSylvio Pereira 1 e II
19/11/93 Contagem Carajás
13/12/93 Uberaba

Uberaba 1 e II.
Cabe ressaltar que as visitas programadas nos conjuntos
habitacionais de Varginha não foram realizadas em face do
término da sessão legislativa de 1993. No inicio da sessão
legislativa de 1994, também não houve tempo, uma vez que se
encerrou o prazo previsto para o funcionamento da Comissão
Especial. Com a instauração da CPI, os conjuntos
habitacionais de Varginha serão os primeiros a serem
visitados.
No dia 30/11/93, a convite do Deputado Gilmar Machado,

compareceu á reunião da Comissão o Sr. Hélcio Lúcio Garcias,
Coordenador Estadual em Defesa dos Mutuários dos Conjuntos
Habitacionais Populares de Minas Gerais, que expôs os
trabalhos desenvolvidos, em ãmbito nacional, sobre as
irregularidades na construção de conjuntos habitacionais- O
Sr. Hélcio Lúcio Garcias apresentou, na sua exposição,
graves denúncias, envolvendo até mesmo o atual Presidente da
Caixa Econômica Federal, durante a sua gestão frente á
Superintendência Regional da CEF - Belo Horizonte (vide
notas taquigráficas).
Diversos ofícios foram enviados solicitando informações que

esclarecessem importantes q uestões relacionadas á construção
de conjuntos habitacionais no Estado, conforme segue:
Dia Cidade órgão Destinatário
26/10/93 Varginha Prefeitura Municipal
Prefeito
26/10/93 Uberlândia Prefeitura Municipal
Prefeito
26/10/93 Varginha Prefeitura Municipal
Prefeito
26/10/93 Uberlândia Prefeitura Municipal
Prefeito
28/10/93 Uberlândia Prefeitura Municipal
Prefeito
28/10/93 Varginha Câmara Municipal Presi
dente
28/10/93 Montes Claros Prefeitura Municipal
Prefeito
28/10/93 Itaúna Prefeitura Municipal
Prefeito
28/10/93 Bocaiúva Câmara Municipal Presi
dente
28/l0/3 Belo Horizonte Caixa Econômica Super
i nten-

Federal dente Regional
28/10/93 Uberlândia Caixa Econômica Super
1 nten-

Federal dente Regional
28/10/93 Juiz de Fora Caixa Econômica Super
i nten-

Federal dente Regional
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11/11/93 Uberlândia Caixa Econômica Super
inten-

Federal dente Regional
1 1/1 1/93
 

Belo Horizonte CEMIG Presidente

11/11/93
 

Uberaba CODAU Presidente
11/11/93
 

Uberlândia DEMAE Diretor
24/11/93
 

Belo Horizonte Coordenadoria Estadual
de Defesa dos Mutuários
dos Conjuntos Habitacio-
nais Populares de Minas
Gerais Coordenador

30/11/93
 

Belo Horizonte Coordenadoria Estadual
de Defesa dos Mutuários
dos Conjuntos Habitacio-
nais Populares de Minas
Gerais Coordenador

7/12/93
 

Uberaba Câmara Municipal Presi
dente
7/12/93
 

Uberaba Prefeitura Municipal
Prefeito
7/12/93
 

Belo Horizonte CEF Superintenden-
te de Belo Ho-
rizonte

Até esta data, apenas a Prefeitura de Itaúna, a SUREGBH
(CEF) e a CEMIG-UBERLÂNDIA atenderam plenamente ao
solicitado.
Por sugestão do Superintendente da SUREG-BH(CEF). Dr.

Homero Diniz, foi constituída uma comissão técnica composta
por consultores da Assembléia Legislativa com formação em
Engenharia Civil, com o objetivo de colher, diretamente no
Departamento de Engenharia da CEF, os dados técnicos e
econômico-financeiros referentes aos cor11 u tc's habitacionais
construidos na SUREG-BH, que abrange a maior parte do
Estado.
Os três consultores (engenheiros civis) designados para
constituir a referida comissão técnica mantiveram diversas
reuniões durante o mês de janeiro de 1994 com os engenheiros
da CEF e discutiram com aqueles técnicos as denúncias feitas
por mutuários, as quais constam no oficio encaminhado àquela
Instituição em 28/10/93.
A CEF elaborou um relatório, cuja cópia segue anexa,
respondendo a todos os quesitos discutidos nas referidas
reuniões.

Fundamentação
As visitas feitas aos conjuntos habitacionais pelos membros

desta Comissão, bem como a análise de documentos obtidos na
Caixa Econômica Federal pelos membros da comissão técnica da
Assembléia Legislativa, permitiram-nos tirar algumas
conclusões sobre a questão da habitação popular no Estado de
Minas Gerias. Assim, também, concluímos que os atuais
programas habitacionais, financiados pela Caixa Econômica
Federal, possuem equívocos lamentáveis.
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Abordaremos de forma genérica algumas denúncias feitas por
mutuários, a posição da CEF sobre tais acusações e, ao
final, a nossa posição.
1) Superfaturamento
As denúncias são de que os materiais empregados na
construção das unidades habitacionais são de qualidade
inferior á prevista nos memoriais descritivos, portanto, de
custos inferiores aos propostos no projeto inicial sem que,
entretanto, tenha sido repassado para o preço da habitação a
redução do custo obtida. Essa situação se caracterizaria
como superfaturamento.
Outra forma de superfaturamento denunciada seria a venda de
casas com área construída menor do que a prevista no projeto
aprovado pela CEF.
A CEF rebate a afirmação de superfaturamento argumentando

com os próprios programas habitacionais em vigor. O projeto
de implantação de conjunto habitacional, apresentado pelo
agente promotor (construtora), quando aprovado pela CEF, já
tem os seus valores definidos em UPF, sempre pelo valor
máximo permitido, não havendo reduções ou aumentos de custo
durante a execução da obra.
A CEF, na sua resposta á solicitação da Assembléia
Legislativa, defende-se das acusações afirmando, no caso
especifico dos Conjuntos Habitacionais Nova Cidade 1 e II,
em Itaúna:
* "A começar pelo "laudo de vistoria realizado pela

Prefeitura Municipal", na realidade trata-se de uma planilha
orçamentária elaborada por técnicos da municipalidade
abrangendo somente o custo direto, tendo sido omitidos
diversos serviços que efetivamente foram executados.
Independentemente de tal omissão, aquele orçamento atinge o
montante de 14,07 UPF/m2.
A unidade de engenharia da CEF orçou o custo direto da

obra, contemplando todos os serviços integrantes, quando
obteve 15,90 UPF/m2. Confrontando-se tais resultados e
considerando-se a diferença decorrente do orçamento da
Prefeitura estar incompleto, depreende-se que há uma forte
convergência daqueles valores, com o que já elimina a
hipótese de superfaturamento.
Quanto ao laudo da engenharia da CEF, o assunto nada tem a
ver com superfaturamento: trata-se de algumas peças de
madeira aplicadas na obra cuja especificação não confere com
aquela constante no processo. No caso em questão, as peças
de madeira aplicadas na obra com especificação divergente
daquela devida ocorrem em quantidade tão pequena, que passa
a ser insignificante, não comprometendo a qualidade final
desta.
Aspecto importante a ser destacado neste relatório é que,
não obstante o valor máximo de financiamento da CEF para o
caso do plano PAIH, existem inúmeros conjuntos habitacionais
cujo valor do financiamento ultrapassa aquele limite.
Assim, por exemplo, relacionamos alguns conjuntos
haóitacionais da região da SUREG-Uberlãndia, que tiveram
valores financiados por valor acima de 720 UPFs:



Região de Uberlândia
(Valores em UPF)
* - A relação dos conjuntos habitacionais referidos foram

publicados na edição do "Diário do Legislativo" de 27/10/94.
Nós. entretanto, verificamos que a obra nem sempre é
realizada exatamente conforme o projeto original.
Tivemos oportunidade de constatar a existência de casas
construídas com área inferior à constante no projeto e de
outras com acabamento executado com materiais inferiores e
de baixa qualidade.
Tais comprovações foram feitas, por exemplo, nos Conjuntos

Habitacionais Sylvio Pereira 1 e II, em Coronel Fabriciano,
quanto á área construída, e no Conjunto Habitacional Santa
Mônica Ir, em Uberlândia, quanto ao acabamento, visto que as
casas não têm revestimento interno e que o externo é de
péssima qualidade: a massa de reboco evidencia falta de cal
hidratada, e há visível desagregação. Tais problemas de
construção não teriam ocorrido se houvesse um engenheiro-
fiscal permanente na obra, funcionário da CEF ou de empresa
de engenharia especializada, contratada com essa finalidade.
Em Coronel Fabriciano, nos Conjuntos Habitacionais Sylvio

Pereira 1 e II, foram construidas 1.743 casas de apenas 21m2
de área, sendo que o projeto aprovado previa casas de 30m2.
O custo dessas casas atinge o valor estimado de US$240,00
por metro quadrado, o que é muito elevado para o tipo de
construção.
2 - Terrenos
Há denúncias de que o terreno de alguns conjuntos
habitacionais foi doado pela Prefeitura Municipal, sem que
tal beneficio tenha sido repassado aos mutuários, ou seja,
na prestação mensal cobrada pela CEF está embutido o custo
do terreno. Tal denúncia se refere, por exemplo, ao Conjunto
Habitacional Presidente Tancredo Neves, em Bocaiúva, e aos
conjuntos habitacionais de Uberlãndia, construídos pela
EMCOP. O Departamento de Engenharia da CEF contestou essa
afirmação e apresentou as planilhas de custo do
empreendimento, segundo as quais o custo dos terrenos
naqueles conjuntos é igual a zero, portanto não está sendo
cobrado dos mutuários (vide tabela anexa).
A CEF, atendendo a solicitação de esclarecimentos feita por
esta Comissão, responde, com relação ao Conjunto
Habitacional Presidente Tancredo Neves, em Bocaiúva:
* "O terreno foi doado pela Prefeitura Municipal de

Bocaiúva à COHAB/MG. A CDHAB/MG promoveu concorrência para
construção do conjunto habitacional, tendo sido vencedora a
Construtora Centro Norte Ltda. , que atuou corno agente
promotor do empreendimento. A COHAB/MG não cedeu o terreno
para a construtora, permanecendo como proprietária,
comparecendo no contrato de empréstimo como interveniente
hipotecante. Nos contratos de financiamento ao beneficiário
final constou como "vendedora" do terreno, sendo que a venda
aos mutuários finais se processou a custo zero, ou seja, não
se cobrou dos mutuários o item "terreno", conforme se vê na
montagem financeira e apuração de custos do empreendimento.
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Nessa apuração consideraram-se somente os itens efetivamente
liberados do empréstimo.
3 - Infra-estrutura
Há acusações de mutuários de que a infra-estrutura de
alguns conjuntos habitacionais foi implantada pela
Prefeitura Municipal, entretanto os custos relativos a esta
parte da obra teriam sido repassados aos mutuários, o que
anula o benefício concedido pela municipalidade. E o caso,
por exemplo, dos Conjuntos Habitacionais Cidade Nova 1 e II,
em Itaúna; Presidente Tancredo Neves, em Bocaiúva; José
Carlos de Lima e José Correa Machado, em Montes Claros.
Com relação aos Conjuntos Habitacionais Cidade Nova 1 e II,

em Itaüna, a CEF presta a seguinte informação:
* "o terreno destinado aos Conjuntos Habitacionais Cidade

Nova 1 e Cidade Nova II foi doado pela Prefeitura Municipal
de Itaúna ao agente promotor Engenha Construções Ltda. , em
forma de gleba com 242.000m2, tendo o projeto urbanístico
sido aprovado pela Prefeitura com 668 lotes, sendo 500
(limite do programa) destinados a uma primeira etapa,
ficando os 168 lotes remanescentes para posterior
utilização.
Ás obras de infra-estrutura referentes às 668 unidades
foram orçadas em 86.108,64 UPFs. Deste total, 45.017,19 UPE5
compuseram os empréstimos da CEF, e 41.091.45 UPF5 foram
assumidos pela Prefeitura, não incidindo esta última parcela
no preço de venda -
A CEF cumpriu a sua participação financeira assumida na

montagem inicial dos empreendimentos, liberando os recursos
conforme os cronogramas de obras.
Da participação da CEF incidiu na primeira etapa valor de

33.695.50 UPFS, e na segunda etapa, valor de 11.321,69 UPF5.
Os serviços componentes do orçamento eram terraplenagem,

sistema de abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem
pluvial e obras viárias, não incluida a rede de energia
elétrica.
Posteriormente houve inclusão da rede de energia elétrica e
iluminação pública, inicialmente com ânus para a CEMIG,
excluindo-se os serviços de sarjetas e calçamento das ruas,
com equivalência de valores. Estas obras viárias (sarjetas e
calçamento) passaram á responsabilidade da Prefeitura."
Das acusações referentes ao Conjunto Habitacional
Presidente Tancredo Neves, a CEF defende-se nos seguintes
termos:
* "As obras de infra-estrutura de responsabilidade da

Prefeitura, conforme declarações firmadas em 23/2/91 e em
30/12/91, foram: abertura de ruas, meios fios com sarjetas e
encascalhamento de ruas. Os custos destes serviços não foram
incidentes no preço de venda das unidades.
Os serviços de infra-estrutura executados com recursos do

empréstimo da CEF ao agente promotor foram:
- subadutora e rede de distribuição de água:
- sistema de esgotos sanitários (fossas sépticas e

sumidouro);
- rede de energia elétrica.



Os custos destes serviços, no valor total de 22.360,28
UPF5, foram incidentes no preço de venda das casas.
Portanto, foram repassados aos mutuários somente os valores
integrantes do empréstimo, não se repassando nenhum custo de
obra com ônus para a Prefeitura.
A Prefeitura se comprometeu a executar os serviços de
abertura, terraplenagem e encascalhamento das ruas do
conjunto, sendo que no Plano Financeiro apresentou-se valor
estimado de 14.423 UPFs para estes serviços.
Não podendo a Prefeitura realizá-los em decorrência de sua
situação financeira, confbrme despacho do Sr. Prefeito, a
construtora executou o restante dos serviços de
terraplenagem, a totalidade do encascalhamento e também os
meios-fios, no valor de 15.997 UPFs, constante no orçamento
aprovado pela Engenharia da CEF.
Com recursos do empréstimo foram executados os serviços de
rede de água potável, rede de esgotos sanitários, estação
elevatória, rede de energia elétrica e iluminação,
totalizando 50.456,73393 UPFs, ou seja, 100.91347 UPFs por
lote."
A respeito do Conjunto Habitacional José Correa Machado, em

Montes Claros, a CEF afirma:
"Na montagem de custos do empreendimento foram

considerados os seguin'r itcns: abertura de ruas,
abastecimento de água, esgoto sanitário, encascalhamento.
meios-fios, energia elétrica, no valor total de 61.524,69
UPFs, ou seja, 127,91 UPFs/unid. Tais valores foram
incidentes no empréstimo. A Prefeitura de Montes Claros
executou, no entanto, através da Empresa Municipal de
Serviços. Obras e Urbanização - ESURB -, parte dos serviços
de terraplenagem constantes no orçamento de infra-estrutura
apresentado pela construtora, no valor de 7.590.62 UPFs. Em
compensação, a construtora executou os serviços de drenagem
pluvial que não constavam na proposta apresentada no pedido
de empréstimo, no valor de 7.910,67 UPF5. A troca de tais
serviços foi analisada, tendo obtido o "de acordo" da
Engenharia da CEF em 30/9/91. Os demais serviços de infra-
estrutura acima alistados foram normalmente executados pela
construtora. Além desses, foram executados acréscimos de
serviços na construção da rede de esgotos e indenização de
faixa de terreno necessário á passagem de trecho desta rede,
com participação financeira, com ônus para a construtora, de
3.281 UPFs.
A partir das planilhas encaminhadas pela CEF, é possível
dimensionar o sobrepreço decorrente das falhas de concepção
e operacionalização do programa PAIH.
Foram escolhidos para comparação dois conjuntos situados em

uma mesma cidade, Montes Claros, em cujo custo não incidiu o
do terreno, não se prevendo nenhum gasto com equipamentos
comunitários e não se obtendo nenhum apoio da Prefeitura
Municipal.
O Conjunto Habitacional Dr. José Carlos de Lima teve como

agente promotor a empresa Mendes Júnior Edificações Ltda. O
valor médio do investimento por unidade habitacional.
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incluindo-se todos os custos diretos e indiretos, foi de
780.72 UPFd, o que permitiu a construção de moradas com área
média de 26,88m2. 0 custo médio por metro quadrado,
portanto, foi de 29.04 UPFd.
Já o Conjunto Residencial Floresta teve como agente

promotor a Cooperativa Habitacional Metropolitana. E
importante mencionar, ainda, que o empreendimento teve o
apoio da Metalúrgica Norte de Minas, já que o empreendimento
beneficiava seus empregados e que essa empresa atuou também
como construtora. O valor médio total do investimento por
unidade habitacional foi de 794,14 UPFd, o que permitiu a
construção de moradas com área média de 46,19m2. Tem-se,
assim, um custo total por metro quadrado de 17,19 UPFd,
40,8% inferior ao do empreendimento promovido por empresa
interessada em auferir lucro. A colaboração financeira da
Metalúrgica foi de 185.88 UPFd por unidade habitacional, o
que permitiu que o preço de venda das moradas fosse de
608,26 UPFd, ou 13,17 UPFd por metro quadrado. O preço de
venda do outro empreendimento foi de 751,88 UPFd, o que
representa um custo de 27,97 UPFd por metro quadrado e um
adicional de 112% em relação ao empreendimento cooperativo.
A opinião deste relator é a de que, com ou sem participação

da Prefeitura na execução dos serviços de infra-estrutura, o
mutuário não deveria, em -rh'.'ia hipótese, pagar os seus
custos. Essa é uma atribuição de responsabilidade exclusiva
da municipalidade, que recebe os impostos que lhe cabem e
rendas tributárias repartidas pelo Estado e pela União, as
quais que se destinam a cobrir, também, gastos com a infra-
estrutura urbana do município
4 - Despesas de legalização
Os mutuários denunciaram que os gastos com o registro do
imóvel, ou seja, com a legalização da unidade habitacional,
têm recebido, em alguns municípios, isenções do poder
público municipal. Tal beneficio, porém, não tem sido
repassado para os mutuários: tem sido cobrado nos carnés, a
exemplo dos Conjuntos Habitacionais Cidade Nova 1 e II, em
Itaúna, e Presidente Tancredo Neves, em Bocaiúva.
A CEF contesta tal acusação e afirma:
"Ocorreu atraso dos registros dos contratos de

financiamento no cartório de registro de imóveis, devido a
pendência entre o agente promotor e o oficial, pois os
emolumentos cobrados foram considerados superiores aos da
tabela especifica. No momento, de acordo com informações do
agente promotor, chegou-se a uma solução, já estando os
contratos em cartório, para registro. Houve isenção, pela
Prefeitura, do pagamento de ITBr, sendo, então, os recursos
de despesas de legalização destinados a registros
cartorários e FUNOHAB das casas tipo Cl e C2. Tais recursos
foram liberados na última parcela do empréstimo, para
utilização nestas finalidades, com comprovação dos gastos a
ser apresentada pelo agente promotor. Oportunamente, quando
da apuração final destas despesas, as sobras do item
Despesas de Comercialização/Legalização serão utilizadas
para pagamento das prestações dos mutuários."



Com relação aos Conjuntos Habitacionais Cidade Nova 1 e IX.
em Itaúna, a CEF responde o seguinte:
* "Ás despesas de legalização destinam-se, de um modo

geral, ao pagamento do 1T81, FUNDHAB e registro cartorário
dos contratos.
No caso especifico destes empreendimentos, foram pagos os
registros dos contratos e o FUNOHÁ8. Houve isenção do ITBI,
sendo que as taxas cartorárias foram cobradas normalmente.
As sobras de recursos creditadas na agência Itaúna foram
destinadas ao pagamento de prestações dos mutuários.
Esclarecemos, ainda, que, quanto à isenção de recolhimento

de FIJNDHAB, para valor Inferior a 2.500 UPFs, a legislação
pertinente à matéria (Resolução do Conselho Curador do FGTS
nQ 19. de 27/6/92) só se aplica a empreendimentos que
tiveram a contratação para produção posterior a maio de
1992, não se incluindo, portanto, os citados empreendimentos
que tiveram suas respectivas contratações em 27/11/90 e em
19/9/91.
A legislação anterior (Decreto ng 89.284 de 10/1/84, RD-8NH
3/94. de 31/1/84 e Circ. DESEG-BNH ng 9/85, de 10/6/85)
previa isenção da referida taxa para financiamentos até 650
UPFs (UPFd do lg dia do mês do custo)."
Já quanto às despesas de legalização do Conjunto
Habitacional Presidente Tancredo Neves, em Bocaiúva,
justifica-se a CEF nos seguintes termos:
* "As despesas de legalização referem-se aos pagamentos de
ITBI, registros dos contratos de financiamento e FUNDHAB,
sendo liberadas na última parcela do empréstimo sob
bloqueio, para utilização gradativa nessas finalidades, com
desbloqueio de valores mediante comprovação de gastos. No
caso especifico de Bocaiúva, foi pago o FUNDHAB e ocorreu
isenção do ITBI. Existe verba destinada ao pagamento dos
registros dos contratos de financiamento a serem agora
efetivados, uma vez ter a COHA8-MO resolvido a pendência com
a Receita Federal, segundo sua informação de 11/2/94."
5 - PROOEC
Este tem sido outro item muito questionado por parte dos

o mutuários, que alegam pagar, na sua prestação, o custo de
algo que nunca receberam.
A CEF fundamenta sua defesa nos seguintes termos:
* 'A contribuição do PRODEC é cobrada em todos os

empreendimentos, à base de 0,36% do custo direto, sendo
creditada em conta especifica na liberação da Ia parcela do
empréstimo. Os conjuntos habilitam-se à implantação dos
projetos de desenvolvimento comunitário, dentro de
programação global feita pela CEF: O conjunto José Carlos
Lima integra o rol dos empreendimentos priorizados para
atendimento pelo PRODEC, tão logo sejam reiniciadas as
contratações.
Os conjuntos podem se habilitar à implantação dos projetos

2	de desenvolvimento comunitário, sendo considerados os
pedidos na programação global feita pela CEF.
Não existe prazo determinado para implementação dos
projetos, habilitando-se os empreendimentos dentro de um
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programa global no qual se estabelece escala de prioridade
para atendimento.
No caso especifico dos Conjuntos Habitacionais Cidade Nova
1 e II, foi firmado contrato de projeto isolado com a ASP -
Assessoria Social e Pesquisa -, em 30/3/93, para a execução
do trabalho social nos conjuntos.
A ASP buscou, de várias maneiras, iniciar o trabalho,
entretanto não obteve êxito, dada a resistência da
associação de moradores, - o que foi exposto formalmente por
esta última, através de correspondências de 19/4/93 e de
27/4/93 - e dos moradores que se recusaram a prestar
qualquer informação necessária ao desenvolvimento do projeto
e a participar do trabalho. O trabalho social foi suspenso
temporariamente. Os valores correspondentes estão recolhidos
na conta especial PRODE-CPAtH, visando á retomada do projeto
no momento oportuno."
Entretanto, a CEF não diz que o PRODEO é pago por todos os

mutuários, recebam ou não os serviços nele previstos. O
valor pago por todos irá cobrir o custo despendido na
implantação do PRODEC em alguns conjuntos habitacionais, e
não em todos.
Isso nos parece algo semelhante a estelionato.
6 - Poupança
Existem acusações de mutuários de que fizeram poupança para
obtenção da casa popular e não tiveram nenhum desconto
equivalente àquele pagamento nem receberam de volta o
dinheiro despendido.
A CEF nega essa possibilidade, dizendo que tais recursos
foram utilizados em outros benefícios, no próprio conjunto
habitacional. No caso do Conjunto Habitacional José Carlos
de Lima, em Montes Claros, a CEF afirma;

"Tendo em vista a não participação da Prefeitura em obras
de infra-estrutura por ela prometidas (item "outros"), houve
utilização de poupança dos mutuários no valor de 15.996,47
UPFs para a execução de serviços de terraplenagem,
encascalhamento e meios-fios, já descritos em item anterior,
não tendo havido a efetivação do item "outros" q ue compõe o
investimento e isenta a poupança a ser feita pelo mutuário.
O agente promotor recolheu a dita poupança para
integralização do valor de investimento.
(VI = VE + juros + outros; outros = poupança)"
Com relação ao Conjunto Habitacional Floresta, em Montes

Claros, a CEF defende-se nos seguintes termos:
* "Na montagem financeira inicial era prevista a

participação mínima do beneficiário final no valor de 4.560
UPF (30,4 UPF/unidade), não existindo o item "outros" que
isentaria esta poupança."
Entretanto, no término da obra, quando da apuração de

custos, o agente promotor informou que houve melhorias no
conjunto não previstas inicialmente, no valor de 27.881,91
UPF, caracterizando a existência do item "outros" (doações).
Tais serviços adicionais, com ónus para a Metalúrgica Norte
de Minas S.A., resumiram-se em: melhorias de especificações
e acréscimos de serviços, construção das varandas das casas.
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melhorias das esquadrias, melhoria das condições de acesso
(construção de duas pontes sobre a via férrea e uma ponte
sobre o córrego). Tendo em vista o acima exposto, o mutuário
foi isentado de poupança, substituida pelo item "outros",
sendo que no fechamento de custo do empreendimento verifica-
se não ter havido participação do beneficiário final, ou
seja, 100% do saldo devedor foi financiado.
Com relação ao Conjunto Habitacional José Correa Machado,
em Montes Claros, a CEF contesta nos termos abaixo:
'"Na montagem financeira inicial era prevista participação

minima do beneficiário final no valor de 9.387,35 UPF (média
de 19,52 UPF por unidade), não existindo o item "outros",
que isentaria esta poupança. Entretanto, no decorrer da
obra, o agente promotor informou que a Prefeitura, através
da ESURS - Empresa Municipal de Serviços, Obras e
Urbanização, executou serviços de urbanização conforme já
descrito em item anterior, no valor de 7.590,62 UPF e que
ele próprio, agente promotor, arcou com investimentos extras
também descritos anteriormente, no valor de 3.281 UPF,
caracterizando, assim, item "outros' no valor de 10.871,62
UPF. Tais serviços adicionais, com ónus para a Prefeitura e
para o próprio agente promotor, fizeram com que o mutuário
ficasse isento de recolhimento a título de poupança,
substituida pelo item 'outros" sendo que no fechamento de
custos do empreendimento, verifica-se não ter havido
participação do beneficiário final, ou seja, 100% do saldo
devedor foi financiado.
Quanto à assinatura de contrato com data retroativa, tal
procedimento decorre da compatibilização da renda do
mutuário referida a um certo mês, com o custo apurado dessa
época, dentro do que dispõe a Resolução do CCFGTS ng 83/92.
7 - Juros de Carência
Há denúncias de que as construtoras atrasaram no
cumprimento do cronograma das obras, por motivos não
declinados e que redundaram em cobrança de juros de
carência. Esses juros, entretanto, teriam sido repassados
para os mutuários.
A CEF, por outro lado, explica tais fatos. No caso do
Conjunto Habitacional Joaquim Costa, em Montes Claros, diz:

A obra encontra-se praticamente concluida. A
comercialização ainda não foi iniciada, em função da falta
de documentação do agente promotor, Santa Mariana
Construtora S.A.
Houve atraso na execução das obras de infra-estrutura,
inicialmente a cargo da Prefeitura Municipal de Montes
Claros.
As prorrogações de carência foram solicitadas pelo agente

promotor e concedidas conforme determinado pelas Resoluções
do Conselho Curador do FGTS ng 72, de 9/7/92, e ng 83, de
19/11/92.
Não há necessidade de averbações dessas prorrogações em

cartório de registro de imóveis."
Relativamente ao Conjunto Habitacional Floresta, também em

Montes Claros, afirma a CEF:
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*"Cabe registrar que o agente promotor do empreendimento
foi uma cooperativa habitacional que executou o
empreendimento com apoio da Metalúrgica Norte de Minas S.A.
interessada na solução de casa própria para seus empregados.
Fatores supervenientes impediram a conclusão das obras em
tempo hábil. Dentre eles, pode-se ressaltar as chuvas
intensas que acarretaram danos ao empreendimento, o fato de
a CEMIG alegar falta de recursos para iniciar a rede de
eletrificação e até movimentações sindicais que resultaram
em paralisação parcial das obras.
Não obstante, o custo final das unidades vendidas aos
mutuários foi inferior ao valor inicialmente previsto no
contrato de empréstimo para produção do empreendimento,
conforme se demonstra no quadro de detalhamento do
investimento, era anexo.!!
Os mutuários do Conjunto Habitacional José Machado Correa,
em Montes Claros, denunciaram que estão pagando juros de
carência por atraso das obras do seu conjunto habitacional.
A CEF assim argumenta:
'"Fatores supervenientes impediram a conclusão das obras em
tempo hábil. Mais uma vez, as chuvas torrenciais que
atingiram a região provocaram a paralisação das obras,
causando, ainda, danos que resultaram em obras
complementares (drenagem pluvial), não previstas
inicialmente.
Também a atual conjuntura económica recessiva, acentuada a
partir de 1991. coincidente com o término de outros
conjuntos na cidade de Montes Claros, onde existe grande
demanda de habitações nesta faixa, dificultou a comprovação
da renda necessária para aquisição das moradias, por parte
dos pretendentes ao financiamento-
0 custo final das unidades vendidas aos mutuários não
ultrapassou o valor inicialmente previsto no contrato de
empréstimo para produção do empreendimento, o que se
demonstra no quadro de detalhamento do investimento, em
anexo.
Outra denúncia nesse sentido vem dos mutuários do Conjunto

Habitacional Presidente Tancredo Neves, em Bocaiúva.
A CEF contesta a acusação nos seguintes termos:
*"As obras relativas ás edificações foram iniciadas em
15/6/91 e concluídas em 16/3/92.
Quanto ás obras de infra-estrutura, a cargo da Prefeitura
de Bocaiúva, conforme item 2 deste, somente foram concluídas
no 2g semestre de 1993.
Portanto, a responsabilidade pelo atraso na entrega das

casas decorreu da não-realização dos serviços pela
Prefeitura Municipal em tempo hábil, não cabendo
conseqüentemente, Imputar juros ao agente promotor.
Cabe ressaltar que o custo final das unidades vendidas aos
mutuários foi inferior ao valor inicialmente previsto no
contrato de empréstimo para produção do empreendimento,
conforme se demonstra no quadro de detalhamento do
investimento, em anexo."
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As justificações da CEF, embora venham explicar a
utilização dada à poupança do mutuãrio, o fazem tardiamente.
0 mutuário merecia, desde a aquisição do imóvel, uma
explicação clara e convincente do destino dado à sua
poupança. Se tal tivesse acontecido, nenhuma denúncia teria
sido feita.
A CEF é uma entidade séria e respeitável, não há dúvida
quanto a isso, mas se coloca muito distante do mutuário,
dificultando o diálogo que sempre deve existir entre
emprestador e tomador.
8 - Localização de conjuntos habitacionais
A questão da localização de conjunto habitacional requer um
maior cuidado por parte do órgão de análise da CEF.
Há conjuntos habitacionais que foram construidos com a
evidente intenção de valorizar terrenos contiguos, de
propriedade do agente promotor ou de pessoas de suas
relações.
Citamos como exemplos os Conjuntos Habitacionais Mônica 1 e
II, em IJberlãndia, e os Conjuntos Habitacionais Uberaba 1 e
II, em Uberaba.
Em Uberlândia, os Conjuntos Habitacionais Santa Mônica 1 e
II foram construidos em área distante 15Km do centro da
cidade, deixando enorme gleba vazia entre os conjuntos e a
malha urbana. E evidente que tal gleba ficou altamente
valorizada por ter passado a possuir via de acesso,
transporte coletivo, rede de energia elétrica, rede de água
tratada, que antes não possuia. Tais melhoramentos foram
feitos com recursos públicos e do trabalhador (FGTS).
Em Uberaba, a Prefeitura Municipal levou a infra-estrutura
urbana até o loteamento comunitário Jardim Primavera,
distante 15Km do centro da cidade. Posteriormente, em área
contigua ao Jardim Primavera, foram conrtrjio; os Conjuntos
Habitacionais Uberaba 1 e II, deixando vazia grande extensão
entre o conjunto e a cidade, área altamente valorizada pela
infra-estrutura levada até o Jardim Primavera com recursos
públicos, a qual indiretamente beneficiou a Construtora
Rodrigues da Cunha Guaritã e a Construtora Guimarães Castro.
Há que se destacar que o Secretário da Prefeitura na época,
responsável por essas obras, é o atual Prefeito de Uberaba,
Engenheiro Luiz Guaritá Neto, e a construção do referido
conjunto habitacional foi de responsabilidade da Construtora
Rodrigues da Cunha Guaritã, da qual ele é sócio-
proprietário.
9 - Data de Pagamento das Prestações:
A CEF vem cobrando as prestações dos mutuários em datas

compreendidas entre os dias 22 e 30 de cada mês. Entretanto,
o pagamento dos salários dos mutuários é feito no quinto dia
útil do mês, conforme lei vigente. Essa situação gera uma
cobrança mensal de juros de mora por parte da CEF,
aumentando ainda mais o valor da prestação. A instituição
conhece bem tais fatos, porém não demonstra sensibilidade
para alterar e resolver mais esse problema.
10 - Valor da prestação



234

Esse é um ponto que tem levado os mutuários a una grande
grita e revolta.
Nas visitas "in loco" que esta Comissão fez aos conjuntos

habitacionais, constatamos, por meio de cópias dos próprios
carnês de pagamento, valores da prestação em níveis os mais
discrepantes possiveis. Por exemplo, no Conjunto
Habitacional Mônica II (Plano P4111), em Uberlândia, a
prestação mensal era da ordem de CR$7.000,00 em novembro de
1993, para um imóvel de 23m2. Em Capinõpolis, no Conjunto
Habitacional Florêncio II (PAIH), a prestação do imóvel,
cuja área é o dobro da anterior, ou seja, 46m2, era de
CR$4.269,97 no mesmo mês e ano.
Discrepância maior constatamos no Conjunto Habitacional
Carajás (PEP), em Contagem, onde a prestação de alguns
mutuários era de CR$21.000,00 e de outros, de até
CR$45.000,00, também no mês de novembro de 1993.
4 CEF justifica essa grande diferença nos valores das
prestações dentro do mesmo conjunto alegando que os
mutuários que atrasaram algumas prestações e depois
renegociaram a divida com a CEF tiveram suas parcelas
aumentadas, por um determinado tempo, até que o débito em
atraso seja pago. Depois o valor da prestação volta ao
normal
Entendemos que o mutuário em mora tem que pagar o seu
débito, mas é fundamental que a CEF respeite o limite de
comprometimento da sua renda familiar. E exigência legal que
o valor da prestação não ultrapasse 30% da renda mensal do
mutuário. Esse limite, sem dúvida nenhuma, não tem sido
respeitado.
Quanto às grandes divergências entre os valores de
prestação de um conjunto habitacional e outro, a CEF
argumenta que isso ocorre em função dos eie'1rios recebidos
da Prefeitura ou de outras entidades, por intermédio de
isenções, doações, execução direta de serviços e obras e
custeio de obras.
Entretanto, mesmo em conjuntos habitacionais com beneficlos

similares, as prestações têm-se mostrado discrepantes. Como
exemplo, citamos o Conjunto Habitacional Florêncio II. em
Capinópolis, com o valor da prestação a CR$4.269,97, em
novembro de 1993, e o Conjunto Habitacional Floresta, em
Montes Claros, cujo valor da prestação é muito maior.
11 - Custos unitários:
Se compararmos os custos unitários do diferentes unidades
habitacionais, do mesmo Plano PAIH, verificamos que não
existe nenhuma lógica Que possa justificar valores tão
discrepantes.
Senão. Vejamos:

(valores em UPF)
Conjunto Habitacional Custo AreaCusto por

Unitário (m2) m2
Florêncio ir - Capinôpolis 529,88 46,32 11,44
Cidade Nova 1 - Itaúna 857,87 30,41 28,22
Cidade Nova rr - Itaúna 849,21 30,41 27,93
Pres. Tancredo Neves - Bocaiúva 859,2927,16 31,64
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J. Carlos Lima - Montes Claros 780,7226,88 29,05

Joaquim Costa - Montes Claros 820, 1426.90 30,49

Floresta - Montes Claros 794,14 46,19 17.20
J. Correa Machado - Montes Claros 671,7721.56 31,16

Tomemos como exemplo os casos do Conjunto Habitacional
Floresta e do Conjunto Habitacional José Correa Machado,
ambos localizados em Montes Claros, cujos custos unitários
atingiram, respectivamente, 11-66 UPF5 e 30,94 UPF5. Mesmo
considerando que o primeiro recebeu ajuda financeira em
serviços da Metalúrgica Norte de Minas, e que o segundo não
recebeu nenhuma subvenção nem nenhum tipo de ajuda externa,
não se chega a arrazoado que possa justificar tais
diferenças.
Esse é um ponto que precisa ser mais bem investigado.
12 - Inocoop Centrab - Indícios de Corrupção
o Sr. José Soares Filho, ex-Tesoureiro do Inocoop Centrab,

órgão assessor de diversas cooperativas habitacionais do
Estado de Minas Gerais, trouxe a público denúncia da mais
alta gravidade, em entrevista coletiva do Deputado Federal
Nilmário Miranda, realizada nesta Assembléia Legislativa,
promovida pela Comissão de Desenvolvimento Urbano e
Interior, da Cãmara dos Deputados, no dia 5/2/94.
A denúncia retrata a malversação de recursos liberados pela
CEF às Cooperativas Habitacionais Parque das Flores, X de
Julho, Araxá Patrocínio, Araxá Recanto das Mangabeiras,
Cruzeiro do Sul - Santa Rosa 1 e Santa Rosa II -, e outras,
todas de Âraxà, e às Construtoras Seitec, Prado Ferreira,
Andrade Valadares, Ouro Preto Construções, entre outras.
O denunciante explica a forma utilizada no desvio do
numerário da seguinte forma: os Srs Fernando Cézar Coelho e
José Flávio Azevedo Campelo, respectivamente, Presidente e
Vice-Presidente do Inocoop Centrab, movimentavam

indevidamente as contas correntes das cooperativas
habitacionais citadas, repassando valores oriundos de
medição de obras feitas pela CEF aos Presidentes das
referidas cooperativas, conforme consta no depoimento anexo.
Tal prática se verificava da seguinte forma: os valores
pagos pela CEF a titulo de medição eram divididos entre as
contas correntes das cooperativas e as contas correntes
particulares de seu Presidente e Vice-Presidente, conforme
demonstração anexa.
O denunciante faz, ainda, alusão ao tráfico de influência
exercido pelo Presidente do Inocoop Centrab, Sr. Fernando
Cézar Coelho, junto à Caixa Econômica Federal, na pessoa do
então Superintendente Regional, Sr. Danilo de Castro.
Ele apresenta dois indícios diretos de beneficiamento do

Sr. Danilo de Castro. O primeiro deles foi a reforma na casa
de um parente do Sr. Danilo, inteiramente paga pelo caixa
dois do Inocoop Centrab. O segundo indicio é o pagamento do
IPVA de automóvel em nome do Sr. Danilo, um Kadett preto,
ano 1992, também pago por meio do caixa dois do Inocoop
Centrab
Outra irregularidade apontada pelo denunciante se refere às
aplicações, na CEF, de recursos das cooperativas em
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liqüidação, pelo Sr. Fernando Cézar Coelho, cujos
rendimentos eram creditados em seu favor e não no da
cooperativa. Esses recursos, após a extinção das
cooperativas, retornavam aos mutuários. Nesse caso,
entretanto, sem os rendimentos das referidas aplicações.
Outras irregularidades apontadas pelo Sr. José Soares Filho
em seu depoimento constam no anexo.
Análise critica dos programas habitacionais desenvolvidos
pela Caixa Econômica Federal
Em nosso entendimento, os programas habitacionais PÂIH,

CODPHAB, PEP, PROHAP e PROAREAS, introduzidos a partir de
1990 pelo Governo Collor, trazem no seu bojo equívocos de
concepção que ensejam urgentes reparos, sob pena de se
elevar brevemente, a altissimos níveis, a taxa de
inadimpléncia dos mutuários, levando-os à triste desilusão
da tão sonhada casa própria. Tais programas se tornariam,
assim, o mais perverso instrumento de política "de
desenvolvimento social" até hoje implementado no Pais.
Tais equívocos, sinteticamente, podem ser assim

explicitados:
a - Contratação do Financiamento do Projeto:
O processo de empréstimo, pela Caixa Econômica Federal, de
recursos para o empreendimento se inicia com a apresentação,
pelo agente promotor (empresa privada, estadual ou
municipal), de solicitação de credenclamento e empréstimo.
mediante documentação relativa à sua capacitação técnica,
jurídica e financeira, acompanhada de projeto elaborado de
acordo com as diretrizes do respectivo plano.
A documentação e o projeto são analisados, verificando-se
seu enquadramento no plano, conforme normas e procedimentos
estabelecidos pela Secretaria Nacional de Habitação, do
Ministério do Bem-Estar Social, em consonância com os
dispositivos legais e com os critérios do Conselho Curador
do FGTS.
O Ministério do Bem-Estar Social estabelece o nível de
prioridade, aprova o projeto, aloca os recursos e autoriza a
contratação pela CEF.
O agente promotor, normalmente uma construtora privada ou
municipal, adquire o terreno, faz o projeto do conjunto
habitacional e em seguida se habilita ao financiamento da
CEF. Aprovados a habilitação e o projeto, é contratado o
empréstimo.
Tal procedimento implica não ser a construção do conjunto
habitacional precedida de processo seletivo de licitação (no
qual o vencedor receberia a adjudicação e contrataria o
empréstimo com a CEF por ter apresentado os menores custos
do empreendimento no certame licitatõrio).
No atual sistema, o agente promotor propõe os seus custos,
invariavelmente os mais elevados permitidos pelo plano,
cabendo ao órgão que procede à análise verificar se tais
valores e as demais exigências se conformam com os limites
previstos no plano.
O agente promotor, assim, se obriga a construir o conjunto
habitacional em determinado prazo, nos termos do projeto e a
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comercializá-lo aos preços previamente aprovados para as
unidades habitacionais, com financiamento pela CEF em até 25
anos, reduzidos apenas com as diferenças porventura
existentes entre os valores da UPF no dia das medições da
obra e no dia da liberação dos recursos para o agente
p romotor-
As reduções obtidas no custo da obra por fatores de

economia de escala, por sistemas e métodos mais racionais de
implantação de canteiros de obras, por utilização de
processos construtivos mais econômicos ou até mesmo por
substituição de materiais por outros mais baratos não
aproveitam ao mutuário, convertendo-se tão-somente em
aumento do lucro do agente promotor.
Conclui-se que o sistema atual de contratação apresenta
erros que trazem vantagem apenas para o agente promotor, em
detrimento dos adquirentes dos imóveis, que são pessoas de
baixa renda e sem capacidade econômica para buscar moradia
popular em outras fontes que não a CEF.
E bom recordar a sistemática de financiamento utilizada
pelo extinto Banco Nacional da Habitação - BNH e pela CEF
até 1989.
Os recursos do FGTS eram administrados pelo BNH e pela CEF

como agentes financeiros de segunda linha, que os repassavam
para agentes financeiros '-c p:imeira linha, que eram os
próprios agentes promotores, tais como as companhias de
habitação estaduais, regionais e municipais - COHABs e
assemelhadas.
Esses agentes promotores adquiriam os terrenos destinados a
conjuntos habitacionais, elaboravam os projetos de
engenharia e arquitetura ou os encomendavam a terceiros,
mediante licitação, e contratavam construtoras particulares
para a sua construção, após processo licitatório.
Esse modelo apresentava maior eficiência e lisura na
utilização dos recursos do FGTS, não obstante não ter sido
perfeito.
Há que se dizer, ainda, que a situação de inviabilidade a

que chegou o Sistema Financeiro de Habitação ao tempo do BNH
não teve origem na sua sistemática de contratação, mas sim,
exclusivamente, em questões politicas, que levaram aquela
instituição financeira a alocar recursos em Estados e
municipios para projetos de urbanização e saneamento básico
a baixo custo, que, em boa parte, não se realizavam e
apresentavam alta taxa de inadimplência.
2 - Falta de dimensão adequada dos Departamentos de

Engenharia das SUREGs da CEF
Nenhuma das Superintendências Regionais - SUREGs - da CEF,
não obstante possuirem todas departamento de engenharia
composto por competentes engenheiros e arquitetos, tem
dimensão suficiente para fiscalizar número tão grande de
obras, localizadas em tantas cidades da região, separadas
por grandes distâncias, como é o caso particular da SUREG-
BH.
A presença do engenheiro da CEF na obra não tem a
freqüência que seria desejável, de modo a evitar transtornos
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futuros, tanto no que se refere ao cumprimento Co
especificado no memorial descritivo quanto à execução do
projeto nos seus aspectos físicos e de acabamento.
O engenheiro da CEF somente comparece na obra para fazer

medições mensais, para liberação de recursos e, no final da
obra, para receber o empreendimento, mediante termo.
Se o agente promotor fosse outra entidade que não a própria
construtora, como é o caso presente, na maioria das vezes
ele teria, como tinha no passado, equipes de engenharia que
estariam presentes diariamente nas obras, fiscalizando a sua
execução.

Enquanto isso, as COHABs, e particularmente a COHAB-MG,
estão em processo de desativação, por falta de
empreendimentos e recursos, que são, em boa parte, alocados
por construtoras particulares, dentro da atual sistemática
de contratação do Programa de Moradia Popular, administrado
pela CEF.

Entendemos, portanto, ser de extrema importância que essa
situação seja modificada, com a introdução da exigência de
fiscalização continuada por parte da própria CEF ou através
da contratação de empresas especializadas de engenharia.
3 - Custo da unidade habitacional
Pelas razões já expostas e por outras a seguir enumeradas,

a habitação popular passo e: custo muito elevado e baixa
qualidade, levando o mutuário a constantes reivindicações,
quer seja quanto a problemas de construção quer seja quanto
ao valor da mensalidade.
Quanto aos problemas de construção, no nosso entendimento,
são conseqüência da insuficiente fiscalização exercida pelo
Departamento de Engenharia da CEF, pelas razões já
apresentadas.
Quanto ás questões relativas a custos, mostram que se faz
necessário alterar o atual sistema de contratação do
financiamento do investimento, bem como retirar do custo
incidente o referente a infra-estrutura, a urbanização e a
equipamentos comunitários.
3.1 - Infra-estrutura e urbanização
A execução dos serviços de infra-estrutura e urbanização é
de responsabilidade do poder público, como geralmente
acontece em qualquer cidade brasileira ou em qualquer
bairro, particularmente nas zonas das classes abastadas.
Nos conjuntos habitacionais populares, porém, quem paga
toda a infra-estrutura e urbanização (arruamento,
pavimentação, guias, sarjetas, água, esgoto e iluminação
pública) é o mutuário, no seu carnê de prestações da casa
própria financiada pela CEF, principalmente pelo PAIH.
Nos loteamentos clandestinos que surgem constantemente nas
cidades brasileiras, o poder público, com o tempo, se faz
presente executando todas as obras de infra-estrutura e
urbanização, com baixissimo ou nenhum custo para os
proprietários dos imóveis.
Não se pode permitir que tal situação continue. E
necessário retirar os valores correspondentes á infra-
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estrutura do custo incidente da moradia popular, tanto para
os contratos vigentes como para os futuros.
3.2 - Equipamentos comunitários
Outro item que compõe o preço da unidade habitacional
popular é o custo dos equipamentos comunitários, até o valor
máximo de 10% (dez por cento) do custo direto.
Os equipamentos comunitários em um conjunto habitacional
são os conhecidos equipamentos urbanos que todas ou quase
todas as cidades possuem, e que são construidos com recursos
orçamentários do Estado ou do município. São equipamentos
comunitários as escolas públicas, os postos de assistência
médica, os postos policiais, os centros comunitários, etc.
Entretanto, nos conjuntos habitacionais financiados pela
CEF, quem paga esses equipamentos urbanos é o mutuário,
estando seu valor embutido na sua prestação, até o limite já
mencionado.
Quando o conjunto habitacional é pequeno, a receita para
equipamentos comunitários se apresenta insuficiente. Nesse
caso, os indispensáveis equipamentos comunitários não são
construídos, ficando a população do conjunto socialmente
desass 1 st ida.
Não se ouve falar que as escolas de educação Infantil ou de
ensino fundamental público, os postos policiais ou os
hospitais públicos, nos bairros de classe alta ou média,
sejam pagos com recursos dos moradores. Nos conjuntos
habitacionais populares, porém, quem paga é o morador,
quando efetivamente tais equipamentos são construídos,
dentro do projeto original.
E fundamental, em face do que acima expusemos, que o

Ministério do Bem-Estar Social, bem como o Conselho Curador
do FGTS, sejam conscientizados dos equívocos dos planos
componentes do Programa de Moradia Popular em vigor,
particularmente o Plano de Ação Imediata para Habitação -
PAIH -, que alcança a maior parcela da população carente do
Pais-
4 - FGTS como fonte de recurso
O Sistema Financeiro de Habitação - SFH -, desde os tempos
primeiros do BNH e até hoje, através da CEF. tem-se
utilizado dos recursos FGTS para financiar a construção de
habitações populares e de classe nédia e até projetos de
urbanização e saneamento básico.
Entretanto, está na hora de se questionar a utilização pelo
governo, em atividades de alto risco e com baixa
remuneração, de recursos que não são seus.
Os recursos do •FGTS pertencem ao trabalhador brasileiro e
chegam às suas mãos em caso de despedida sem justa causa,
portanto, em momento delicado de sua vida. Assim sendo,
deveriam tais recursos estar bem aplicados, sem risco de
perda e com a melhor rentabilidade que o mercado financeiro
oferecesse.
Entendemos, portanto, que os recursos utilizados nos
programas habitacionais e, com muito mais razão, nos planos
de urbanização e de saneamento básico implementados pelos
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municípios brasileiros deveriam provir de dotações
orçamentárias dos Governos da União e dos Estados.
O grave problema da habitação popular tem que ter
equacionamento mais justo para o trabalhador, sem que ele
tenha que colocar o patrimônio do FGTS, que é seu, em risco.

Conclusão
Pelo exposto, propomos as seguintes providências:
1) levar-se cópia deste relatório ao Ministro do Bem-Estar

Social, solicitando medidas urgentes para se corrigirem os
erros existentes no Programa de Moradia Popular,
administrado pela Secretaria Nacional de Habitação e
implementado pela CEF;
2) remeter-se cópia deste relatório ao Presidente do

Conselho Curador do FGTS, para que, após entendimentos com o
Ministério do Bem-Estar Social, implemente as mudanças
propostas, para uma melhor utilização dos recursos do
referido fundo;
3) remeter-se cópia deste relatório ao Minitério Público,
para que este, se julgar procedente, abra inquérito ou
apresente denúncia, de modo a responsabilizar os agentes
envolvidos nas irregularidades apontadas;
4) levar-se cópia deste relatório ao Presidente da CEF;
5) instaurar-se CPI para aprofundar as investigações sobre

as irregularidades denunciadas pelos mutuários de conjuntos
habitacionais.
Sala das Comissões, 8 de março de 1994.
Anderson Adauto. Presidente - Gilmar Machado, relator -

Márcio Miranda.
- Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia.

- Publicado de acordo com o texto original.)
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.694/93
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, da Deputada Elisa Alves, objetiva

declarar de utilidade pública o Banco de Cadeiras de Rodas
do Rotary Club de Araxá, com sede no Município de Araxã.
Publicada em lQ/10/93, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
O Banco de Cadeiras de Rodas, em vista da documentação

apresentada, preenche todos os requisitos estabelecidos pela
Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública de entidades.
Não encontramos, portanto, óbice à normal tramitação do

projeto nesta Casa.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.694/93.
Sala das Comissões, 28 de junho de 1994-
António Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Homero Duarte - Ivo José - Ermano Batista.
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PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.823193
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
o projeto de lei acima enumerado, do Deputado Geraldo
Rezende, visa a declarar de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Azul Claro, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Publicada em 3/12/93, veio a proposição a esta Comissão,
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art.
103, V, 'a', do Regimento Interno, tendo sido baixada em
diligência ao autor a fim de que se autenticasse a cópia do
registro da entidade.
Cumprida a diligência, passamos a analisar a matéria do
ponto de vista de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
A vista da documentação juntada ao processo, verifica-se
que a entidade em questão tem personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos, e os membros de sua diretoria
são pessoas idóneas, não remuneradas pelos cargos que
exercem. Cumpridas estão, pois, as exigências da Lei n
5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.823/93.
Sala das Comissões. 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Ermano Batista - Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.823/93

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

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Azul-Claro, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, a matéria vem a esta
Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva, nos

o termos regimentais.
Fundamentação

A Associação; dos Congados Terno Azul-Claro visa à promoção
e à divulgação da cultura afro-brasileira, em especial, do
folclore e da música, pelo que julgamos oportuna a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão

2	Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
0	 1.823/93 no lQ turno, na forma proposta.

Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.
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PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.826/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Geraldo Rezende, tem
por escopo declarar de utilidade pública a Associação dos
Congados Terno Verde, com sede no Município de Monte Alegre
de Minas.
Publicado em 10/12/93, veio o projeto, preliminarmente, a

esta Comissão, em atendimento ao que dispõe o art. 195, c/c
o art. 103, V, "a O do Regimento Interno, tendo sido baixado
em diligência ao autor para ser complementada a
documentação. Cumprida a diligência, reúne-se a Comissão
para apreciação da matéria.

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

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.826/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -

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

NQ 1.826/93
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
A proposição em tela, de autoria do Deputado Geraldo

Rezende, objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Verde, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
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 lQ turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação dos Congados Terno Verde é uma entidade de

caráter relicioso e cultural, sem fins lucrativos, que busca
resgatar e preservar as tradições folclóricas regionais.
Tendo como padroeira N. Sra. do Rosário, a entidade não mede
esforços para a difusão das crenças, canções, costumes e
danças populares, prestando inestimáveis serviços á
comunidade.
A entidade merece, pois, ter reconhecida sua utilidade

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

flQ 1.826/93 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.828/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Geraldo
Rezende, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação dos Congados Moçambique Marinheiro, com sede no
Municipio de Monte Alegre de Minas.
Publicado em 10/12/93, vem o projeto a esta Comissão, para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
'a" do Regimento Interno, tendo sido baixado em diligência
ao autor para ser complementada a documentação.
Cumprida a diligência. reúne-se a Comissão para apreciação
da matéria.

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

de 6/12/71, que estabelece os requisitos indispensáveis á
declaração de utilidade pública de entidades.
O exame da documentação apresentada demonstra que a

entidade atende a todas as exigências da referida lei.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
1.828/93.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Geraldo Rezende - Ermano Batista.

PARECER PARA O ip TURNO DO PRC)EC D' LEI
Ng 1.828/93

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

o projeto de lei em epigrafe, do Deputado Geraldo Rezende,
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Congados
Moçambique Marinheiro, com sede no Município de Monte Alegre
de Minas.
Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem a matéria a esta
Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Associação dos Congados Moçambique Marinheiro é uma
entidade civil que vem cumprindo fielmente os objetivos
propostos em seu estatuto, quais sejam desenvolver o gosto
pela cultura musical e pelas danças folclóricas, sem
qualquer finalidade lucrativa e adotar medidas que
possibilitem o conhecimento musical, folclórico e religioso.
Acreditamos, pois, que a Associação merece ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.828/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.831/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Geraldo Rezende, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Congados Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Publicado em 10/12/93, o projeto veio a esta Comissão, para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno, tendo sido baixado em diligência
ao autor para que seja complementada a documentação.
Cumprida a diligência, reúne-se a Comissão para apreciação

da matéria.
Fundamentação

A proposição trata de matéria regulada pela Lei ng 3.373,
de 12/5/65, com a redação dada pela Lei no 5.830, de
6/12/71, que dispõe sobre os requisitos necessários à
declaração de utilidade pública de entidades.
Examinando-se a documentação juntada ao processo, verifica-
se que a entidade preenche plenamente os requisitos, não
havendo, pois, óbice á tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
A vista do aduzido

'
concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.831/93.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio PiLicir, relator -

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

No 1.831193
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em

epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
dos Congados Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Município
de Monte Alegre de Minas.
Examinado o projeto, preliminarmente, pela Comissão de

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

Fundamentação
A Associação dos Congados Moçambique Cor-de-Rosa tem por
objetivo expandir o gosto pela cultura musical e pelas
danças folclóricas, sem qualquer finalidade lucrativa.
Propicia, ainda, a seus associados o acesso ao conhecimento

da música no folclore religioso
Acreditamos, pois, que a entidade merece ser declarada de

utilidade pública.
Conclusão



Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei ng 1.831/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.839193

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Geraldo Rezende, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Congados Terno Dona Senhorinha, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Após o parecer favorável emitido pela Comissão de
Constituição e Justiça, vem a proposição a esta Comissão
para o exame da matéria no lg turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A Associação dos Congados Terno Dona Senhorinha é uma
entidade civil, sem fins lucrativos, fundada há mais de dois
anos, que se destina ao desenvolvimento da cultura musical,
folclórica e religiosa, em especial do congado.
Pelo seu trabalho de difusão dessa importante manifestação
cultural de nosso Estado, cremos ser justa a concessão do
titulo declaratórlo de utilidade pública á referida
entidade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.839/93 em sua forma original, no lg turno.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.129/94

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

A proposição em apreço, do Deputado Sebastião Costa, visa a
declarar de utilidade pública a Fundação de Desenvolvimento
Regional - FUNDER -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Examinada em seus aspectos preliminares pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem a matéria a esta
Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva, na forma
regimental

Fundamentação
A FUNDER tem por objetivo promover o desenvolvimento
regional a partir da integração de diversos órgãos que
buscam a promoção social da Zona da Mata mineira. Sua
colaboração se dá por meio da prestação de apoio técnico,
jurídico e econômico-administrativo, com vistas á
implementação de programas de pesquisa e produção, bem como
à formação de recursos humanos voltados para o monitoramento
de projetos e obras de interesse da região.
Pela ação de elevado cunho social que vem desenvolvendo em

beneficio da população daquela importante região do Estado,
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merece a entidade o titulo declaratório de sua utilidade
pública.

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

nQ 2.129/94, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.142/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei
analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação dos Advogados de Itajubá, com sede no Município
de Itajubá.
Publicada, foi a proposição encaminhada a esta Comissão
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Associação dos Advogados de Itajubá é urna sociedade civil

com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, fundada em
22/6/90. Seu objetivo é incrementar atividades de caráter
social, cultural e esportivo.
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 declaração de
utilidade pública da entidades, e que a proposição obedece
ao disposto nos incisos 1 e II do 5Q do art. 178 do
Regimento Interno.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.142/94.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Cõlio de Oliveira, relator -

Antônio Pinheiro - Ermano Batista - Geraldo Rezende.
PARECER PARA D lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.142/94
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Ambrósio Pinto, tem por objetivo declarar de utilidade
pública a Associação dos Advogados de Itajubá, com sede no
Município de Itajubá.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, vem o
projeto a esta Comissão para o ig turno de deliberação
conclusiva.

Fundamentação
A Associação dos Advogados de Itajubá é uma entidade civil
sem fins lucrativos, constituída de advogados e estagiários
de cursos de Direito e criada com a finalidade de zelar pela
ética profissional e defender os direitos, os interesses e
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as prerrogativas de seus associados, em particular, e da
categoria profissional dos advogados, em geral. Além disso,
desenvolve trabalho voltado para o aperfeiçoamento das
instituições jurídicas, a colaboração com o poder público e
a prestação de assistência jurídica gratuita aos
necessitados.
Estão cumpridas, portanto, as exigências contidas na
legislação que disciplina a matéria.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.142/94 no lQ turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.169/94

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe, encaminhado á Assembléia Legislativa por meio da
Mensagem nQ 509/94, cria e transforma cargos no Quadro de
Pessoal da Educação e dá :-'raE providências.
Publicada em 9/9/94, a proposição, com tramitação em regime

de urgência, conforme solicitação do seu autor, segundo
faculdade que lhe confere o art. 69 da Constituição
Estadual, foi distribuída às Comissões supracitadas para, em
reunião conjunta, nos termos do art. 222, c/c os arts. 103 e
195 do Regimento, receber parecer.

Fundamentação
Compete á Assembléia Legislativa, nos termos do art. 61,
VIII, da Carta mineira, dispor sobre a "criação,
transformação e extinção de cargo, emprego e função públicos
na administração direta, autárquica e fundacional".
A iniciativa do processo legislativo, na matéria, é
privativa do Governador do Estado, por força do disposto no
art. 66, III, "b", da Constituição mineira.
O projeto em exame dispõe sobre a criação de cargos de
provimento em comissão no Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Educação, de cargos de provimento
efetivo no Quadro da Fundação Helena Antipoff, além de
apontar para uma posterior transformação, mediante o envio
de nova lei especifica, dos cargos de provimento em comissão
de Secretário de Escola A, 8 e C em cargos de provimento
efetivo.
Respeitados os parâmetros constitucionais que delimitam os
campos da competência estadual e da iniciativa no processo
legislativo, nada obsta a tramitação da matéria nesta etapa
de análise da proposição.
Apresentamos apenas a Emenda no 1, que tem como objetivo

aprimorar a redação do art. lQ do projeto em tela, evitando
o surgimento de dúvidas quando de sua interpretação e
aplicação. A transformação de que trata o artigo citado, por
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força do disposto no art. 61, VIII. da Constituição
Estadual, deverá ser objeto de lei especifica, sendo que,
pela redação original da proposição, pode ser aventado o
entendimento de que o regulamento, norma de natureza
infralegal $ poderia ser utilizado para tal providência, com
a conseqüente supressão da competência expressamente
atribuída ao Poder Legislativo na Constituição mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.169/94 com a Emenda ng 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Ng 1
Substitua-se, no art. lQ, a expressão "serão transformados
em cargos da classe' pela expressão "serão transformados,
por lei, em cargos da classe".
Sala das Comissões. 19 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Jorge Eduardo, relator -

Dilzon Melo - Geraldo Rezende - Antônio Júlio.
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem ng 509/94. o Governador do Estado

encaminhou para exame desta Casa Legislativa o Projeto de
Lei ng 2.169/94, que cria e transforma cargos no Quadro de
Pessoal da Secretaria da 'cç5o.
Tramitando em regime de urgência e devendo ser apreciado em
reunião conjunta de comissões, o projeto foi encaminhado,
para exame preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça,
que emitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e lhe
apresentou a Emenda no 1.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao

mérito da proposição.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe objetiva, precipuamente, a
criação e a transformação de cargos no Quadro de Pessoal da
Educação, além de outras medidas sobre as quais teceremos
algumas considerações.
Inicialmente, com referência à criação de cargos, a

proposição pretende criar, por meio do art. 12, cargos de
provimento em comissão destinados ao Quadro Setorial de
Lotação da Secretaria de Estado da Educação e, por meio do
art. 14, cargos de provimento efetivo no Quadro de Pessoal
da Fundação Helena Antipoff.
Trata-se, certamente, de proposta necessária ao
aprimoramento do serviço público, valendo, também, tal
entendimento para a transformação dos cargos a que se
referem os arts. lg e 13 da proposição.
E Imperioso ressaltar o disposto no art. lQ, que prevê a
transformação de cargos de provimento em comissão de
Secretário de Escola em cargos de provimento efetivo.
demonstrando, assim, preocupação com a formação de um corpo
burocrático estável, em consonância com as diretrizes para a
instituição dos planos de carreira do pessoal civil do Poder
Executivo, estabelecidas pela Lei nQ 10.961, de 1992.
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 1
Ainda quanto aos cargos de Secretário de Escola, louvamos a
providência que se inscreve no art. 2g da proposição, uma
vez que revoga dispositivos com lamentáveis vícios de
técnica legislativa.
As outras medidas constantes no projeto em análise estão
relacionadas com a estrutura orgânica da Secretaria da
Educação, destacando-se a transformação das Delegacias
Regionais de Ensino em Superintendências Regionais de
Ensino, a transformação da Superintendência de
Desenvolvimento Funcional em Superintendência de
Desenvolvimento de Recursos Humanos e a criação de um Centro
de Qualidade Total, subordinado ao Gabinete do Secretário.
No tocante às propostas supracitadas, corroboramos o
entendimento de que elas objetivam maior eficiência e
presteza na execução dos serviços públicos, já que a
organização desses serviços está sujeita a modificações e
reformas decorrentes de suas peculiaridades.
Finalmente, cabe salientar a nova composição de cargos

estabelecida para os Anexos 1, II, IX e X da Lei nQ 11.452,
de 1994, que contêm os Quadros de Pessoal da Educação e do
Conselho Estadual de Educação, retificando uma imprecisão
por erro de codificação.
Em virtude da extinção do Quadro Suplementar do Estado, a

que se refere a Lei ng 3.214. de 1964, efetuada por meio do
art. 9g do Projeto de Lei ng 2.193/94, de iniciativa do
Chefe do Executivo, apresentamos, ao final, as Emendas ns 2
e 3, que propõem a supressão do 3g do art. 4g do projeto
em pauta, o qual faz alusão ao referido quadro, e,
conseqüentemente, a supressão das tabelas de correlação
constantes no Anexo II da proposição em exame, referentes ao
Quadro Suplementar.
Oportunamente, apresentamos a Emenda ng 4, que tem por
escopo dar nova redação ao parágrafo único do art. 12 da Lei
ng 11.539, de 1994. a fim de aprimorá-lo.

Conclusão
Pelasrazões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei nQ 2.169/94 com a Emenda no 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com as Emendas nQs 2 a
4, a seguir transcritas.

EMENDA Ng 2
Suprima-se o § 3Q do art. 4g.

EMENDA No 3
Suprimam-se do Anexo II as tabelas de correlação entre os
cargos de provimento efetivo e de provimento em comissão do
Quadro Suplementar e os cargos do Quadro de Pessoal da
Educação.

EMENDA NQ 4
Dê-se ao parágrafo único do art. 12 da Lei ng 11.539, de
1994, a seguinte redação:
"Art. 12 - .........................................
Parágrafo único - Após a absorção das fundações
educacionais optantes, somente poderão candidatar-se aos
cargos referidos neste artigo professores pertencentes ao
corpo docente da Universidade.
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Sala das Comissões, 19 de outubro de 1994.
Tarcisio Flenriques, Presidente - Alvaro Antônio, relator -
Dilzon Meio - Geraldo Rezende - Antônio Júlio.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
análise, publicado em 9/9/94, cria e transforma cargos no
Quadro de Pessoal da Educação e dá outras providências.
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda
nQ 1, e pela Comissão de Administração Pública, que se
manifestou pela sua aprovação com a referida emenda e com as
Emendas ngs 2 a 4, por ela apresentadas.

Passamos, agora, a analisar a proposição, nos
termos do art. 103, X, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa à criação e á
transformação de cargos no Quadro de Pessoal da Educação.
Para fazer jus ás despesas decorrentes da execução da
futura lei, a proposição em comento autoriza a abertura de
crédito especial, observado o disposto no art. 43 da Lei ng
4.320 (federal), de 17/3/64, que disciplina a matéria.
Diante do volume de recursos destinados á Secretaria de
Estado da Educação para prover despesas com pessoal, o
impacto de ordem financeira e orçamentária decorrente da
abertura do referido crédito é irrelevante.
Assim, o projeto não encontra impedimento à sua aprovação.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.169/94 com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com as Emendas ngs 2 a 4, da Comissão de
Administração Pública.
Sala das Comissões. 19 de outubro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Oilzon Meio - Antônio Júlio - Alvaro Antônio - Jorge
Eduardo.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.196/94

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem ng 514/94, encaminha o Governador do

Estado a esta Casa o Projeto de Lei no 2.196/94, que se
destina a alterar a estrutura orgánica do Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA - e dar outras providências.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/9/94, o projeto
tramita em regime de urgência por solicitação do Chefe do
Poder Executivo, consoante o disposto no art. 69 da
Constituição do Estado, e sujeita-se à apreciação em reunião
conjunta das Comissões supracitadas, nos termos do art. 222
do Regimento Interno.
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Designados para examinar os aspectos jurídicos,

constitucionais e legais da matéria, passamos a fundamentá-
la na forma que se segue.

Fundamentação
O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -. com sede e
foro no Município de Belo Horizonte, foi criado pela Lei nQ
10.623. de 16/1/92, como autarquia vinculada à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (art lo).
O art. 61 da Carta mineira enumera as matérias que devem
ser disciplinadas por lei aprovada por esta Casa Legislativa
e sancionada pelo Governador do Estado, entre as quais se
destacam a criação, a transformação e a extinção de cargo,
emprego e função públicos na administração autárquica, bem
como o regime jurídico dos servidores das entidades
autárquicas, conforme se depreende da prescrição contida nos
incisos VIII e IX, respectivaniente, do referido artigo.
No tocante às regras de iniciativa privativa constantes na
Constituição do Estado, a proposição em apreço coaduna-se
com as diretrizes estabelecidas no art. 66. III, "b e "e°,
que assegura ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa
privativa para a instauração do procedimento legislativo em
matéria dessa natureza.
O projeto em tela, ao pretender alterar a estrutura
orgânica do IMA, não foge ao balizamento constitucional em
que o assunto se delimita, qual seja o art. 10, II, da Carta
mineira, segundo o qual compete ao Estado organizar seu
governo e sua administração.
Inexiste, portanto, óbice jurídico-constitucional que
inviabilize a tramitação do projeto nesta Casa.

Conclusão
Concluimos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.196/94.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1994.
Tarcislo Henriques, Presidente - Jorge Hannas, relator -
Ermano Batista - Jorge Eduardo - Péricles Ferreira.

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 514/94, encaminha o Governador do
Estado a esta Casa o Projeto de Lei no 2.196/94, publicado
em 16/9/94, que objetiva alterar a estrutura orgânica do
IMA e dar outras providências.
Tramitando em regime de urgência e devendo ser examinado em
reunião conjunta de comissões, o projeto recebeu,
preliminarmente, da Comissão de Constituição e Justiça,
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao
mérito da proposição.

Fundamentação
Tendo em vista as relevantes atribuições cometidas
legalmente ao IMA, pretende o Executivo dar-lhe nova
estrutura orgânica, para melhor adequação ás suas
finalidades. Por tratar-se de uma ampla reforma. o Projeto
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de Lei ng 2.196/94 faz-se acompanhar dos Anexos 1, II e
III, que cuidam dos cargos e carreiras dos seus servidores,
escalonados de acordo com sua natureza.
O Anexo r, que altera o Anexo III da Lei flQ 11.337, de
1993, abrange os cargos de direção superior, mantidos o seu
número e o fator de reajustamento, desaparecendo o cargo de
Auditor-Chefe e criando-se os cargos de Diretor de
Administração, Chefe de Gabinete e Assessor-Chefe de
Controle Interno.
O Anexo II, por sua vez, também altera o Anexo IV da Lei n
11.337, de 1993, criando 51 novos cargos de comissão e
recrutamento amplo, transformando ainda o cargo de
Secretária de Auditoria em Secretária de Assessoria, e,
finalmente, extinguindo o cargo de Motorista de Diretoria.
O Anexo III, por último, cria os cargos de provimento
efetivo, determinando o seu número, o nível de escolaridade
necessário ao exercício das funções, a sua denominação e o
nível salarial (art. 4g).
o # lg do art. lQ propõe modificação dos componentes da

Câmara que tem como atribuição julgar recurso contra ato do
Diretor-Geral que impõe sanção pecuniária, em virtude da
substituição dos cargos de Chefe de Divisão pelos de
Superintendente das áreas de Produção Vegetal e Animal.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei ng

2.196/94.
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Péricles Ferreira - Ermano Batista - Diizon Meio.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Lei ng 2.196/94, de autoria do Governador do
Estado, dispõe sobre a alteração da estrutura orgânica do
IMA, cria novos cargos e altera os vencimentos daquele
órgão.
Publicado no 'Diário do Legislativo" do dia 16/9/94, o
projeto, com tramitação em regime de urgência, foi
distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, e á Comissão de Administração Pública, que
opinou por sua aprovação.
Nos termos do Regimento Interno, vem agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos
orçamentários.

Fundamentação
O IMA foi criado por meio da Lei no 10.623, de 16/1/92,
pelo atual Governo, para atuar no planejamento, execução e
fiscalização da produção agropecuária, do comércio e uso dos
insumos agrícolas, saúde e defesa sanitária.
Constitui-se, assim, no principal órgão de atuação no setor
da agropecuária. Sua criação significou não só o
restabelecimento das funções do antigo TESA, como também a
centralização das mais importantes atividades da Secretaria
da Agricultura.
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O instituto vem enfrentando dificuldades de natureza
operacional necessitando aprimorar sua estrutura. O quadro
foi agravado pelo fato de a União vir-se retirando de toda
atuação de fiscalização do comércio interno de cada Estado,
restringindo sua atuação ao campo do comércio agropecuário
internacional e interestadual. Além do mais, o IMÃ enfrenta
problemas no recrutamento de pessoal, sua alocação nas
diversas regiões do Estado, além de entraves quanto á sua
remuneração, que é insuficiente.
Apresentamos a Emenda ng 1, que visa possibilitar o
funcionamento normal do IMÃ, nas atuais condições, no
período de seis meses, até a realização de concurso público
para o recrutamento de pessoal. O Instituto Estadual de
Recursos Humanos - IEDRHU - comunicou ao IMÃ que, em
decorrência da vasta programação para o exercício, não
poderá realizar o certame com a urgência necessária.

Portanto, o IMÃ necessita renovar os contratos
administrativos celebrados para a contratação temporária de
mão-de-obra, sendo indispensável, então, a autorização

legal.
A repercussão orçamentária das medidas propostas está
limitada á abertura de um crédito especial de R$576.780,00,
em razão dos novos cargos e das modificações das
remunerações-
Por outro lado, a criação e o desenvolvimento do MERCOS(JL,
bem como a abertura progressiva da economia brasileira ao
mercado internacional exigem a constante atenção e
atualização do IMA, no sentido de implementar ações para a
rápida modernização e adequação da agropecuária mineira a
essa nova realidade de concorrência e mercado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacã( t) "rojeto de Lei
ng 2.196/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA Ng 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA

- autorizado a prorrogar os contratos administrativos
celebrados em caráter emergencial, a partir de lQ de outubro
de 1994, no prazo de 6 (seis) meses ou até que sejam
providos por concurso público os cargos efetivos de seu
quadro de pessoal
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Roberto Amaral, relator -

Jorge Eduardo - Ivo José - Jorge Hannas - Péricles Ferreira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 2.208/94
Mesa da Assembléia

O Projeto de Resolução ng 2.208/94 foi apresentado pela
Mesa, no exercício da competência privativa que lhe é
reservada pelo art. $0, VII, "g', do Regimento Interno, em
consonância com o art. 62, XI, da Constituição do Estado.
Consoante o disposto no art. 80, VIII, do Regimento
Interno, a matéria sujeita-se a parecer da Mesa, que o emite
nos termos seguintes.
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Fundamentação
Mediante a Mensagem nQ 518/94. o Governador do Estado
solicitou à Assembléia Legislativa licença para interromper
o exercício de suas funções no período de 24/9/94 a 5/10/94.
Pretendia o Chefe do Executivo licenciar-se do cargo para
participar livremente da campanha eleitoral que precedia o
pleito de 3 de outubro. Emitido o parecer sobre a mencionada
mensagem, foi ele publicado em 24/9/94. Todavia, a
proposição não logrou avançar em sua tramitação,
inviabilizando a concessão da licença no periodo em que foi
solicitada.
Envia, agora, o Governador do Estado nova mensagem a esta
Casa, em que reitera o pedido de licença, no período de
29/10 a 17/11 do corrente ano.
O objeto da mensagem é idêntico ao da anterior, inovando
tão-somente quanto ao período da licença pretendida, razão
por que a matéria deve ser recebida como emenda à proposição
cuja tramitação se iniciou.
Sob o aspecto de mérito, tem-se como fundamento alegado no
pedido de licença a disposição do Chefe do Executivo
Estadual de participar da campanha eleitoral no segundo
turno das eleições do Estado.
E de se considerar justificável a razão apontada, posto
que a licença permitirá ao Governador interromper suas
funções, afastando do pleito qualquer influência que, em
razão do cargo, se lhe pudesse atribuir.

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

Projeto de Resolução nQ 2.208/94 com a Emenda nQ 1, a seguir
red i g ida.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação;
"Art. lg - Fica concedida ao Governador do Estado. Doutor

Hélio Garcia, licença para interromper o exercício de suas
funções no período de 29 de outubro a 17 de novembro de
1994, a fim de participar da campanha eleitoral do segundo
turno no Estado.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 26 de outubro de
1994.
José Ferraz, Presidente - José Militão, relator - Elmiro

Nascimento - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.195194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em exame
dispõe sobre o quadro de pessoal da autarquia Departamento
Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL-MG - e
dá outras providências.
No lg turno, foi o projeto aprovado com as Emendas ns 1 e

2.
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Agora, volta a proposição a esta Comissão a fim de ser
examinada no 2Q turno e para ser elaborada a redação do
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestamos anteriormente, a proposição em
análise não encontra empecilho, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, á sua aprovação.
O projeto trata da estrutura de pessoal do DETEL-MG -,
prevê os recursos disponíveis para a execução da futura lei
e autoriza a abertura de crédito especial de até
R$258.825,98.

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

Lei ng 2.195/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 25 de outubro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Álvaro Antônio, relator -
Péricles Ferreira - Jaime Martins - Agostinho Patrus -
Geraldo Rezende.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 2.195/94*

Dispõe sobre o quadro de pessoal da autarquia Departamento
Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL-MG - e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Quadro de Pessoal da autarquia Departamento
Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL-MG -,
a que se referem os arts. 29 e 30 da Lei nQ 10.827, de 23 de
julho de 1992, rege-se pelo disposto nesta lei.
Parágrafo único - No texto desta lei, a sigla DETEL-MG e a

expressão Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas
Gerais se equivalem.
Art. 2g - O Quadro de Pessoal do DETEL-MG é composto dos
seguintes quadros específicos:

- de provimento efetivo e de função pública;
II - de provimento em comissão.
lg - O Quadro Especifico de Provimento Efetivo e de

Função Pública é o constante no Anexo 1 desta lei;
2 - Os cargos de provimento em comissão de direção

superior são os constantes no Anexo XXXIV da Lei nQ 10.623.
de 16 de janeiro de 1992, que fica alterado na forma
constante no Anexo II desta lei.
Art. 3g - O posicionamento dos atuais servidores do DETEL-

MG nos níveis e nos graus definidos pelo Anexo 1 a que se
refere o lQ do art. 2Q desta lei será estabelecido em
portaria do Diretor-Geral do DETEL-MG mediante critérios
fixados pela Superintendência Central de Cargos e Salários
da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração
e posterior homologação da Comissão Estadual de Política de
Pessoal - CEP.
Art. 4g - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão do Quadro de Pessoal do DETEL-MG, os cargos
constantes no Anexo Ill desta lei, destinados ao atendimento
de sua estrutura intermediária.
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- A jornada de trabalho dos cargos de que trata este
artigo é de 40 (quarenta) horas semanais.

2 - O vencimento dos cargos de que trata este artigo é
calculado tomando-se como base os valores dos níveis e dos
graus constantes na coluna Referência para Cálculo do Anexo
II desta lei, multiplicados pelos respectivos fatores de
ajustamento constantes na coluna anterior do mesmo anexo.

3Q - O provimento dos cargos de que trata este artigo
será feito por ato do Diretor-Geral do DETEL-MG após a
observância das condições técnicas exigidas e a homologação
do Conselho de Administração.
Art. Sg - Em qualquer forma de provimento, inclusive
substituição, exigir-se-á o atendimento do nível de
escolaridade e dos demais requisitos da especificação da
classe.
Art. 6g - Ao ocupante de cargo de provimento em comissão do
DETEL-MG aplica-se o disposto no art. 19 da Lei no 11.406,
de 28 de janeiro de 1994.
Art. 7g - O regime jurídico dos servidores do DETEL-MG é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei ng 10.254, de
20 de julho de 1990.
Art. 8g - Os cargos de provimento em comissão do Quadro
Setorial de Lotação do DETEL-MG - nQ XV, de que trata o
Decreto nQ 16.686. de 27 de outubro de . 1974, constantes no
Anexo IV desta lei, serão extintos na data de publicação do
decreto de codificação dos cargos de provimento em comissão
criados nesta lei.
Art. 9g - Para atender ás despesas decorrentes da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de até R$258.825,98 (duzentos e cinqüenta e oito
mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e oito
centavos).
Art. 10 - O art. 4g da Lei ng 7.219, de 25 de abril de
1978, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4Q - A Rádio Inconfidência Ltda. será administrada

por um Conselho de Administração, composto de 5 (cinco)
membros, e por uma Diretoria Executiva, composta de 1 (um)
Presidente e 3 (três) Diretores.!".
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
* - Os anexos mencionados foram publicados no "Diário do

Legislativo" de 27/10/94.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.195194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Governador do
Estado, altera a estrutura orgânica do Instituto Mineiro de
Agropecuária-IMA.
Aprovado, no lg turno, com a Emenda ng 1, o projeto vem,

agora, a esta Comissão, para ser objeto de parecer para o 2Q
turno. Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste
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parecer, nos termos do art. 196, 1, do Regimento Interno

desta Casa.
Fundamentação

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não existe óbice
á aprovação da proposição. Os encargos decorrentes da
implantação das medidas propostas montam a R$576.780,00.
Como foi salientado no lg turno, o Executivo pretende dar
nova estrutura orgânica ao IMA, principal órgão executivo da
Secretaria de Agricultura, para melhor adequá-lo ás suas
finalidades, ás exigências do mercado interno e
internacional de produtos agropecuários.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 2.196/94, no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Célia de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
JaIme Martins - Alvaro Antônio - Agostinho Patrus - Péricles
Ferreira.

Redação do Vencido no lç Turno
PROJETO DE LEI No 2.196194*

Altera a estrutura orgânica do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Instituto Mi-rn e Agropecuária - IMA - tem a

seguinte estrutura orgânica:
- Conselho de Administração;

II - Oiretorla- Geral:
II.a - Gabinete;
II.b - Assessoria de Planejamento e Coordenação:
II.b.l - Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional
II.b.2 - Coordenadoria de Planejamento;
II.b.3 - Coordenadoria de Orçamento;
II.b.4 - Coordenadoria de Informática;
II.c - Assessoria Jurídica;
II.d - Assessoria de Controle Interno;
III - Diretoria Técnica:
III.a - Superintendência de Produção Vegetal:
III.a.l - Divisão de Inspeção e Fiscalização Vegetal;
III.a.2 - Divisão de Defesa Sanitária Vegetal;
III.a.3 - Divisão de Fiscalização de Insumos e Produtos

Agrícolas;
III.a.4 - Divisão de Padronização e Classificação Vegetal;
III.b - Superintendência de Produção Animal:
III.b. 1 - Divisão de Defesa Sanitária Animal;
III.b.2 - Divisão de Fisiopatologia da Reprodução e

Melhoramento;
III.b.3 - Divisão de Doenças Bacterianas, Parasitárias e da

Nutrição;
III.b.4 - Divisão de Doenças a Vírus;
III.b.S - Divisão de Inspeção e Fiscalização de Produtos de

Origem Animal;
III.c - Divisão de Apoio Laboratorial;
III.d - Divisão de Cadastro e Registro;
III.e - Divisão de Projetos Agroindustriais;
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ItI.f - Delegacias Regionais (em ng de 18):
III.f.1 - Setor de Administração e Finanças (em ng de 18):
IrI.f.2 - Escritórios Seccionais (em nQ de 210);
IV - Diretoria de Promoções Agropecuárias:
IV.a - Superintendência de Promoções, Eventos e Educação

Sanitária:
IV.a.1 - Divisão de Eventos Agropecuários;
IV.a.2 - Divisão de Promoções de Produtos;
IV.a.3 - Divisão de Educação Sanitária;
V - Diretoria de Administração e Finanças:
V.a - Superintendência Administrativa:
V.a.1 - Divisão de Recursos Humanos;
V.a-2 - Divisão de Transportes;
V.a-3 - Divisão de Material e Patrimônio;
V.a.4 - Divisão de Administração do Parque de Exposição
6olivar de Andrade;
V.a.5 - Setor de Apoio Geral;
V.b - Superintendência de Finanças:
V.1b.1 - Divisão de Contabilidade;
V.b.2 - Divisão de Administração Financeira;
V.b.3 - Setor de Controle de Recursos Próprios.

lg - 0 Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - contará
com uma Câmara composta dos Diretores e dos Superintendentes
da Superintendência r- r.'odução Vegetal e da
Superintendência de Produção Animal, com a atribuição de
julgar recurso contra ato do Diretor-Geral que imponha pena
decorrente de infração apurada por sua fiscalização.

2g - A competência e a descrição das unidades
administrativas, previstas neste artigo, serão estabelecidas
em decreto do Governador do Estado.
Art. 20 - O Anexo xxxvixr da Lei ng 10.623, de 16 de
janeiro de 1992, substituído pelo Anexo III da Lei ng
11.337, de 21 de dezembro de 1993, fica alterado na forma do
Anexo 1 desta lei.
Art. 3Q - O Anexo 1 da Lei ng 10.594, de 7 de janeiro de
1992, e o Anexo IV da Lei ng 11.337, de 21 de dezembro de
1993, que o alterou, ficam substituídos pelo Anexo II desta
lei.
Art. 4g - Ficam criados no Quadro de Pessoal do IMA os
cargos de provimento efetivo constantes no Anexo III desta
lei.
Art. 5Q - O IMA fica autorizado a realizar concurso
público, na forma da legislação vigente, para preenchimento
de cargo vago, imediatamente a pós a sua constatação, visando
assegurar-lhe condições plenas para a realização de suas
atribuições de defesa sanitária animal e vegetal, bem como
de inspeção e de fiscalização dos produtos de origem animal.
na defesa da saúde pública.
Art. 6g - Fica extinto, no Quadro de Pessoal do IMA, 1 (um)
cargo de Motorista de Diretoria, nivel VII, Grau A. de
recrutamento limitado-
Art. 7 - Ficam transformados em Assessor-Chefe, de
recrutamento amplo e fator de ajustamento 0,9000, o atual
cargo de Auditor-Chefe e em 1 (um) cargo de Secretária de
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Assessoria, de recrutamento limitado, nível VIII, grau E. o
cargo de Secretária de Auditoria.
Art. B - Para atender ás despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de R$576.780,00 (quinhentos e setenta e seis mil
setecentos e oitenta reais), observado o disposto no art. 43
da Lei ng 4.320 (federal), de 17 de março de 1964.
Art. 9g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o art. 3Q da Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de
1992.
• - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 27/10/94.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.197194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de Estado da
Cultura e dá outras providências.
Aprovado no lg turno com as Emendas ngs 1, 2 e 3, cabe
agora a esta Comissão examinar a matéria para o 2Q turno e
elaborar a redação do vencido, que segue em anexo e é parte
deste parecer.

Fundamentação
A reestruturação da Secretaria de Estado da Cultura,
proposta pelo projeto de lei em exame, tem como objetivo dar
ao órgão condições de cumprir com eficiência suas
atribuições, que são de alta relevância para o Estado.
Embora a reestruturação proposta implique o aumento das
despesas estaduais, promoverá também maior eficiência na
atuação do órgão, o que garantirá maior bem-estar á
população, a ser beneficiada com mais e melhores produções
culturais.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 2.197/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Péricles Ferreira, relator
- Geraldo Rezende - Alvaro Antônio - Jaime Martins.

Redação do Vencido no Ia Turno
PROJETO DE LEI No 2.197/94

Dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de Estado da
Cultura e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Secretaria de Estado da Cultura

Seção 1
Dos Objetivos

Art. 1 - A Secretaria de Estado da Cultura tem por
finalidade propor, executar e acompanhar a Política Estadual
de Cultura.
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Art. 2g - Para consecução de seus objetivos compete à
Secretaria de Estado da Cultura:

- exercer a supervisão, coordenação e o controle das
atividades dos órgãos e entidades que integram a Secretaria
de Estado da Cultura;
II - elaborar e executar planos, programas e projetos de

pesquisa, apoio, incentivo, produção e divulgação cultural e
artística;
Itt - articular-se com órgãos e entidades culturais e

artísticas do Estado, promovendo o desenvolvimento e
divulgação da cultura mineira;
IV - supervisionar e coordenar o levantamento e

cadastramento do patrimônio cultural, histórico e artístico
do Estado, com vistas á sua preservação, proteção e adequada
utilização pela comunidade;
V - incentivar a pesquisa e promover a divulgação de
estudos e trabalhos relativos à memória e à produção
contemporânea do Estado, na área cultural', histórica e
ar ti st i ca;
VI - manter intercâmbio com órgãos e entidades nacionais,
estrangeiras e internacionais, a fim de obter mútua
cooperação técnica e financeira, visando à modernização e à
expansão de suas atividades;
VII - exercer outras atividades correlatas, no âmbito de
suas finalidades e objetivos, ou as que lhe forem delegadas,

Seção II
Da Estrutura Orgânica

Art. 3g - A Secretaria de Estado da Cultura tem a seguinte
estrutura orgânica:

- Gabinete;
II - Superintendência de Planejamento e Coordenação:
2.1 - Centro de Planejamento;
2.2 - Centro de Modernização Institucional;
2.3 - Centro de Orçamento;
2.4 - Centro de Documentação. Processamento e
Informatização;
III - Superintendência Administrativa:
3.1 - Diretoria de Pessoal:
3.1.1 - Divisão de Integração de Pessoal;
3.1.2 - Divisão de Administração de Pessoal;
3.2 - Diretoria de Material e Património:
3.2.1 - Divisão de Compras:
3.2.1.1 - Serviço de Almoxarifado;
3.2.2 - Divisão de Patrimônio;
3.3 - Diretoria de Transportes e Serviços:
3.3.1 - Divisão de Transportes;
3.3.2 - Divisão de Serviços;
IV - Superintendência de Finanças:
4.1 - Diretoria de Administração Financeira:
4.1.1 - Divisão de Movimentação Financeira;
4.1.2 - Divisão de Controle de Despesas;
4.2 - Diretoria de Contabilidade:
4.2.1 - Divisão de Tomada e Prestação de Contas;
4.2.2 - Divisão de Registros e Controles;
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4.3 - Diretoria de Controle Interno;
V - Superintendência de Edição e Distribuição do Suplemento
Literário de Minas Gerais;
VI - Superintendência de Ação Cultural:
6.1 - Diretoria de Planejamento e Assessoria aos Projetos:
6.1.1 - Divisão de Pesquisa;
6.1.2 - Divisão de Incentivo à Produção Cultural:
6.1.2.1 - Serviço de Triagem de Projetos;
6.1.2.2 - Serviço de Acompanhamento e Avaliação de
Projetos;
6.2 - Diretoria de Desenvolvimento e Implementação de
Projetos:
6,2.1 - Divisão de Elaboração de Projetos;
6.2.2 - Divisão de Implementação de Projetos;
VII - Superintendência do Arquivo Público Mineiro:
7.1 - Diretoria de Arquivo Permanente:
7.1.1 - Divisão de Documentação da Capitania;
7.1.2 - Divisão de Documentação da Provincia;
7.1.3 - Divisão de Documentação do Estado:
7.1.3.1 - Serviço de Recolhimento;
7.1.3.2 - Serviço de Arranjo;
7.1.4 - Divisão de Arquivos Privados;
7.2 - Diretoria de Gestão de Documentos:
7.2.1 - Divisão de Documentação Intermediária:
7.2.1.1 - Serviço de Cadastro;
7.2.1.2 - Serviço de Transferência;
7.2.1.3 - Serviço de Avaliação e Triagem;
7.2.2 - Divisão de Integração Sistêmica;
7.3 - Diretoria de Apoio e Extensão:
7.3.1 - Divisão de Informação e Consulta;
7.3.2 - Divisão de Biblioteca;
7.3.3 - Divisão de Pesquisa;
7.3.4 - Divisão de Assessoramento a Arquivos;
7.3.5 - Divisão de Apoio Tecnológico:
7.3.5.1 - Serviço do Laboratório Técnico;
7.3.5.2 - Serviço de Informatização;
VIII - Superintendência de Museus:
8.1 - Diretoria de Museologia:
8.1.1 - Divisão de Pesquisa Museológica;
8.1.2 - Divisão de Planejamento e Assessoria aos Museus;
8.1.3 - Divisão de Biblioteca e Arquivo;
8.2 - Diretoria de Restauração:
8.2.1 - Serviço de Restauração de Papel;
8.2.2 - Serviço de Restauração de Madeira;
8.2.3 - Servico de Restauração de Materiais Diversos e

Pintura de Cavaletes;
8.2.4 - Laboratório de Fotografia;
8.3 - Museu Mineiro:
8.3.1 - Divisão de Processamento Técnico e Controle de

Acervo;
8.3.2 - Divisão de Promoção Cultural;
8.4 - Museu Casa Guignard;
8.5 - Museu Casa Guimarães Rosa;
8.6 - Museu Casa Alphonsus de Guimaraens;
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IX - Superintendência de Bibliotecas Públicas:
9.1 - Diretoria de Planejamento e Assessoria ás Bibliotecas

Públicas:
9.1.1 - Divisão de Implantação de Biblioteca-Pólo e

Municipais;

9.1.2 - Divisão de Pesquisa Especializada e Apoio Técnico e
Cultural;
9.2 - Diretoria de Extensão e Serviços á Comunidade:
9.2.1 - Divisão de Multimidia;
9.2.2 - Divisão de Carros-Biblioteca e Caixas-Estantes:
9.2.3 - Divisão de Bibliotecas Comunitárias;
9.3 - Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa:
9.3.1 - Divisão de Coleções Especiais:
9.3.1.1 - Coleção Mineiriana;
9.3.1.2 - Coleção de Obras sobre Artes;
9.3.1.3 - Coleção de Obras Antigas e Raras;
9.3.2 - Divisão de Periódicos:
9.3.2.1 - Serviço do Banco de Informações Úteis;
9.3.3 - Divisão de Empréstimos Domiciliares;
9.3.4 - Divisão de Usuários Especiais;
9.3.4.1 - Serviço Especializado de Livros Infantis e
Juvenis;
9.3.4.2 -Serviço de Brailie;
9.3.5 - Divisão de Referência e Estudos:
9.4 - Diretoria de Processamento Técnico:
9.4.1 - Divisão de Seleção. Aquisição e Registro:
9.4.2 - Divisão de Catalogação e Classificação;
9.4.3 - Divisão de Preparação e Divulgação.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.

Capitulo II
Dos Órgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas

Art. 4g - Integram a Secretaria de Estado da Cultura:
- por subordinação: Conselho Estadual de Cultura;

II - por vinculação:
a) Fundação Clóvis Salgado;
b) Fundação Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e

Artistico - IEPHA-MG;
c) Fundação de Arte Ouro Preto - FAOP -;
d) Fundação Cultural TV Minas.

Capitulo III
Dos Cargos

Art. Sg - Ficam criados nos Anexos 1 e III do Quadro
Permanente a que se refere o Decreto ng 16.409, de lO de
julho de 1974. as classes e os cargos constantes nos Anexos
1 e II desta lei, destinados ao Quadro Setorial de Lotação
da Secretaria de Estado da Cultura-
Art. 6g - Fica extinto, no Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Cultura, nQ XXXIII, de que trata o
Decreto ng 16.686. de 27 de outubro de 1974, o cargo de
Diretor II, código MG05-CL47.

Capitulo IV
Das Disposições Finais



Art. 7g - Para atender às despesas decorrentes da aplicação
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial no valor de R$190,842,00 (cento e noventa mil
oitocentos e quarenta e dois reais), observado o disposto no
art. 43 da Lei ng 4.320 (federal), de 17 de março de 1964.
Art. 8g - Fica criada, na estrutura orgânica da Fundação TV
Minas Cultural e Educativa, a Divisão de Compras,
subordinada diretamente á Diretoria de Administração e
Finanças.
Art. 9g - Ficam criados no Anexo II, a que se refere o
artigo 27 da Lei nQ 11.179. de 10 de agosto de 1993, 1 (um)
cargo de Chefe de Divisão - CD-06 -, 4 (quatro) cargos de
Coordenador de Programas - CO-09 - e 4 (quatro) cargos de
Assistente Técnico - CO-10.
Parágrafo único - Os cargos criados no "caput" deste artigo
são de recrutamento amplo e terão os seguintes fatores de
ajustamento:

- Chefe de Divisão - CD-06 0,5000
II - Coordenador de Programas - CD-09 0.3254
III - Assistente Técnico - CO-10 0.2503
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O Zq TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.199/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
2.199/94 dispõe sobre a carreira do Administrador Público e
dá outras providências.
Aprovado no lQ turno com as Emendas ngs 1 e 2. retorna
agora o projeto a esta Comissão para ,er examinado. Em
anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em análise acarreta pequeno impacto financeiro
para o Estado.
De um lado, autoriza a realização de concurso para

Professor Assistente da Fundação João Pinheiro e, de outro,
a concessão de bolsas de estudo para os alunos da Escola de
Governo.
Em ambos os casos, entendemos serem as despesas de pequeno

valor e de extrema relevância para o Estado.
o Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.199/94 no 2Q turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrus, relator -
Péricles Ferreira - Alvaro Antônio - Jaime Martins.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 2.199194

Dispõe sobre a carreira de Administrador Público no Poder
Executivo e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A carreira de Administrador Público criada pela
Lei no 9.360, de 9 de dezembro de 1986, alterada pela Lei flQ
10.745, de 23 de maio de 1992, com as classes e os números
de cargos previstos no Decreto ng 33.783, de 10 de julho de
1992, alterado pelos Decretos ngs 35.487, de 28 de março de
1994, e 35.623, de 7 de junho de 1994, reger-se-á pelo
disposto nesta lei-
Art. 2 - Para o ingresso na classe inicial da carreira de

q ue trata o artigo anterior exigir-se-á a conclusão do Curso
Superior de Administração, habilitação em Administração
Pública, mantido pela Escola de Governo, órgão da estrutura
orgânica da Fundação João Pinheiro-
Art. 3g - As expressões Curso Superior de Administração,
habilitação em Administração Pública. Curso e a sigla CSAP
são equivalentes para os efeitos desta lei.
Art. 4Q - A Fundação João Pinheiro realizará concurso
público de provas ou de provas e títulos para ingresso na
carreira de que trata esta lei, observadas as condições
estabelecidas em regulamento.
Parágrafo único - O candidato aprovado no concurso público,

até o limite das vagas previstas no edital, será matriculado
no Curso Superior de Administração, habilitação em
Administração Pública.
Art. 5g - E atribuição da Escola de Governo a formação de
administradores públicos em nível de graduação para o
serviço público.
Art. 6g - A Escola de Governo baixará as instruções de
funcionamento do CSAP, ficando os alunos obrigados a cumprir
estágio na Fundação João Pinheiro ou em outra entidade ou
órgão da Administração Pública Estadual, observadas as
legislações federal e estadual.
Art. 7Q - Será dispensado do ponto, durante o período de
aulas, o servidor público estadual da administração direta,
autárquica ou fundacional do Poder Executivo, matriculado no
Curso.
Art. Bg - O Poder Executivo concederá ao aluno do Curso,
exceto ao servidor público estadual, desde que requerida,
bolsa de estudo mensal, de dedicação exclusiva, no valor
correspondente ao nível 1 do Quadro Permanente, de que trata
o Anexo t do Decreto nQ 36.015, de 9 de setembro de 1994.
Art. 9Q - O aluno firmará termo de compromisso, obrigando-
se a devolver ao Estado o valor atualizado dos serviços
escolares recebidos e, se for o caso, da bolsa de estudo
mensal, na situação de:

- abandono do curso, a partir do Sg semestre, que não
seja por motivo de saúde;
Ir - não tomar posse no cargo de Administrador Público 1;
III - não permanecer na carreira pelo período mínimo de 2

(dois) anos após o respectivo ingresso.
# lg - O disposto neste artigo aplica-se, também, quanto ao
ressarcimento dos serviços escolares, ao servidor público
estadual
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2 - A Fundação João Pinheiro cobrará judicialmente as

despesas decorrentes da aplicação do disposto neste artigo,
na hipótese de não haver o ressarcimento pela via
administrativa.
Art. 10 - Os vencimentos das classes da carreira de
Administrador Público são os constantes no Anexo IX da Lei
ng 11.406, de 28 de janeiro de 1994.
Art. 11 - O acesso a cargo das outras classes da carreira
se dará por promoção de acordo com critérios fixados em
regulamento.
Art. 12 - Providos todos os cargos da classe de
Administrador Público I. o Poder Executivo encaminhará à
Assembléia Legislativa projeto de lei relativo á ampliação
do número de cargos a fim de atender o disposto nesta lei.
Art. 13 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Fundação
João Pinheiro, 12 (doze) cargos de Professor Assistente, de
provimento efetivo, destinados á Escola de Governo.
Parágrafo único - Os cargos criados no "caput" deste artigo
terão vencimento correspondente ao do cargo de Pesquisador
da Carreira de Atividades de Ciência e Tecnologia e serão
codificados em decreto.
Art. 14 - A Fundação João Pinheiro poderá contrátar, sob a
forma de contrato de direito administrativo, professor
visitante, especialista de notória competência ou docente
portador de título de pôs-graduação "stricto sensu", para
participar de projetos acadêmicos de relevante interesse da
Escola de Governo, caso em que o contratado não será
considerado servidor público.

lg - A contratação prevista neste artigo terá duração
máxima de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogada por igual
periodo, em casos devidamente justificados e aprovados pelo
Conselho Diretor da Escola de Governo.
6 2Q - O professor visitante terá vencimento correspondente

ao do cargo de Pesquisador constante no Quadro de Pessoal da
Fundação João Pinheiro.
Art. 15 - O cargo de Diretor Pedagógico da Escola de

Governo, constante no Anexo v da Lei nQ 10.623, de 16 de
janeiro de 1992. passa a denominar-se Diretor-Adjunto, com
fator de ajustamento 1,2381.
Art. 16 - A Fundação João Pinheiro, por meio da Escola de
Governo, fica autorizada a realizar concurso público para
provimento de cargos constantes no seu Quadro de Pessoal.

lg - O disposto neste artigo aplica-se aos processos de
seleção dos candidatos á matricula nos cursos ministrados
pela Escola de Governo.

2g - A Escola de Governo poderá firmar convênios e
contratos com terceiros para a operacionalização dos
processos de seleção e dos concursos públicos de que trata
este artigo.
Art. 17 - Fica a Fundação João Pinheiro autorizada a
remunerar, como professor associado, servidor de seu Quadro
de Pessoal, das classes de Pesquisador, quando em exercício
de docência na Escola de Governo, até o limite máximo de 40
(quarenta) horas/aula mensais.
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Art. 18 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei flQ 9.360. de 9 de dezembro de 1986.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 2.208194

Mesa da Assembléia
O Projeto de Resolução nQ 2.208/94 foi apresentado pela
Mesa, no exercício de competência regimental privativa e em
consonância com o art. 62. XI, da Constituição do Estado.
No bojo do parecer para o lg turno, foi apresentada pela
Mesa a Emenda ng 1, nos termos de nova mensagem
governamental.

Aprovado no lQ turno com a citada emenda, o projeto retorna
ao exame da Mesa para emissão, nos termos do art. 196 do
Regimento Interno, de parecer para o 2g turno, do qual será
parte a redação do vencido em 1 Q turno, consoante o disposto
no f lo do mesmo artigo.

Fundamentação
Não se verifica a existência de óbice de natureza formal à

aprovação do projeto em exame. A emenda apresentada em lg
turno teve por escopo possibilitar a alteração determinada
pela inovação do prazo da licença já anteriormente
solicitada.
Quanto ao mérito, justifica-se a aprovação do pedido, tendo
em vista que a interrupção dos misteres da Chefia do Poder
Executivo constitui pressuposto ético para o fim indicado na
mensagem governamental, qual seja o de se dedicar o
Governador do Estado à campanha eleitoral para o segundo
turno.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é favorável à aprovação do
Projeto de Resolução no 2.208/94, em 2g turno, na forma do
vencido em lg turno.
Sala das Reuniões, 26 de outubro de 1994.
José Ferraz, Presidente - José Militão, relator - Elmiro

Nascimento - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani.

Reaação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 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 Q - Fica concedida ao Governador do Estado. Doutor

Hélio Carda, licença para interromper o exercício de suas
funções no período de 29 de outubro a 17 de novembro de
1994, a fim de participar da campanha eleitoral do segundo
turno no Estado-
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Ng 2.208/94
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Comissão de Redação

O Projeto de Resolução flQ 2.208/94, da Mesa da Assembléia,
que concede Licença ao Governador do Estado, foi aprovado em
2Q turno, na forma do vencido em lo turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar ao projeto a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

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. Doutor
Hélio Garcia, licença para interromper o exercício de suas
funções no período de 29 de outubro a 17 de novembro de
1994, a fim de participar da campanha eleitoral do segundo
turno no Estado.
Art. 2Q - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Jorge Hannas.
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1	Belo Horizonte, sexta-feira. 28 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA 591g REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens ngs 534 e 535/94 (Projetos de Lei
flQ5 2.224 e 2.225/94, respectivamente), do Governador do
Estado; Oficio nQ 83/94, do Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais; ofícios diversos e cartão -
Apresentação de Proposições: Requerimento ng 5.454/94 -
Requerimento do Deputado Cõssimo Freitas - Comunicações:
Comunicações da Deputada Maria Olivia (2) - 21 PARTE (ORDEM
DO DIA): 11 Fase: Designação de comissões: Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre Nomes Indicados pelo Sr.
Governador para Compor o Conselho Estadual de Educação;
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 12.424 - Leitura de comunicações
apresentadas - 2g Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de r-ncs;ões: Discussão, em 2g turno,
dos Projetos de Lei ngs 2.195 e 2.196/94 e do Projeto de
Resolução ng 2.208/94; aprovação na forma do vencido em lg
turno - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e
votação de pareceres de redação final: Pareceres de Redação
Final do Projeto de Resolução ng 2.208/94 e dos Projetos de
Lei nos 1.655, 1.327, 1.760 e 1.833/93, 783 e 775/92;
aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósia Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cássimo Freitas -
Dilzon Melo - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João
Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Lula Soares - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio
Henriques - Wanderley Avila - 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
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 1
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Benê Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de lQ

Secretário, lê a seguinte correspondência:
"OFÍCIO NQ 63/94'

Belo Horizonte, 19 de outubro de 1994.
Senhor Presidente,
Apraz-nos encaminhar a V. Exa, em apenso, a seguinte

documentação, relativa a este Tribunal de Contas:
- Relatório de Atividades do período de março a dezembro de
1993;
- Relatório de Atividades do l Q trimestre de 1994; e
- Prestação de Contas do exercício de 1993.
Nesta oportunidade, reiteramos a essa prócere Presidência

as nossas elevadas expressões de apreço e consideração.
Conselheiro Fued Oib, Presidente.
Belo Horizonte, 15 de março de 1994.
Exmo. Sr. Presidente:
Estamos encaminhando a V. Exa. a prestação de contas de
1993, referente à execução orçamentária do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.
O levantamento organizado pela Inspetoria de Finanças é
baseado na escrituração dos atos e fatos praticados na
movimentação de créditos orçamentários e recursos
financeiros do Tribunal e foram fornecidos pela
Coordenadoria de Contabilidade, que é também a responsável
pela guarda dos documentos, que poderão ser conferidos a
qualquer tempo, para comprovação da veracidade das
informações nele contidas.
Antes, porém, de iniciarmos a transcrição dos dados,
gostaríamos de ressaltar a importância desse levantamento,
que procuramos elaborar de maneira detalhada, através de
quadros comparativos, para que, com base nos destaques
apontados, a Direção do Tribunal possa avaliar e, se for o
caso, corrigir metas, critérios, políticas e programas de
ação. Frisamos que se trata de demonstrativo da aplicação de
recursos orçamentários e financeiros, sem pretensão de
evidenciar as ações realizadas pela Administração no
decorrer do exercício.
No entanto, queremos neste momento esclarecer que, apesar

dos resultados apresentados, no decorrer do exercício foram
feitos esforços desgastantes para a liberação de recursos
financeiros necessários à execução de despesas com "Outros
Custeios' e investimentos com "Equipamentos e Material
Permanente". Foram utilizados 61,57% do valor orçado para
"Outros Custeios" e 21,92% do orçado para "Equipamentos e
Material Permanente". A Secretaria da Fazenda, através da
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Superintendência do Tesouro, mantinha sempre a alegação de
não possuir o dinheiro suficiente para atender a todos os
órgãos do Estado, havendo prioridade para o pagamento da
folha de pessoal, algumas vezes paga com atraso. A questão
assumia sempre dimensões preocupantes, persistindo a
escassez de recursos para o atendimento das demandas. Com
isso, ficou claro, através de demonstrativos, que
trabalhamos com o estritamente necessário à manutenção do
Tribunal.
Foi nesse quadro de restrições de recursos que convivemos
todo o ano de 1993, e ressaltamos a necessidade do
estabelecimento de prioridades para 1994, a fim de que haja
aplicação de forma eficiente de recursos financeiros, uma
vez que as necessidades são cada vez maiores do que a
disponibilidade de recursos para atendê-las.
Observamos, ainda, que durante a evolução da aplicação dos
recursos, houve a conversão de "Cruzeiro" para "Cruzeiro
Real". Os valores foram assim convertidos nesta prestação de
contas, para efeito comparativo, desde o mês de janeiro/93.
Anice Maria da Silva Muzzi Fonseca, Inspetora de Finanças.

ESSENCIALIDADES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 00
TRIBUNAL

DE CONTAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 1993'
** - As essencialidades do processo foram publicadas no
'Diário do Legislativo' de 28/10/94.
- Publicado o processo e distribuídos os avulsos, fica o

processo sobre a Mesa, pelo prazo de 10 dias, para receber
requerimentos de informações.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM NO 534/94*
Belo Horizonte, 25 de outubro de 1994.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
- FUNDERUR - e dá outras providências.
A criação do FUNDERUR dá cumprimento ao disposto no artigo
87 da Lei ng 11.405, de 28 de janeiro de 1994, que dispõe
sobre a política estadual de desenvolvimento agrário, e tem
por finalidade dar suporte financeiro á execução de
programas de reforma agrária, assentamento e colonização.
A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral
realizou os estudos sobre a criação do FUNDERUR, que se
acham expostos no documento que segue junto a esta Mensagem,
para servir de subsidio ao exame da matéria por essa Casa.
Por ser urgente, solicito a Vossa Excelência que o projeto
encaminhado seja apreciado com observância do disposto no
artigo 69 da Constituição do Estado.
Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de

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

Nota Técnica
O Governo do Estado de Minas Gerais submete à Assembléia
Legislativa projeto de lei que trata da criação do Fundo
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Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. conforme o
disposto na Lei Complementar ng 27, de 18/01/93.
Em atendimento ao disposto no parágrafo único do art. lg
desta lei, apresenta-se nota técnica demonstrando a
viabilidade técnico-econômica do fundo, bem como o seu
interesse público.
1) Importância e Objetivos
O Fundo ora em proposição atende ao inciso do art. 10 e ao
art. 87 da Lei ng 11.405, de 28/01/94. De fato, aquele
diploma, também conhecido como Lei Agrícola, determina a
criação do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural como um
dos instrumentos de política agrícola com que deve contar o
Estado, para desenvolver suas ações de apoio ao
desenvolvimento da agropecuária e das comunidades rurais.
A própria Lei Agrícola destaca a importância do Fundo ora
proposto, chegando mesmo a definir alguns de seus principais
aspectos. Assim, manda a Lei Agrícola que o FUNOERUR se
destina a financiar, isolada ou complementarmente, os
instrumentos de política agrícola; a participação do. Estado
em programas de reforma agrária, assentamento e colonização;
bem como os programas de melhoria das condições de vida das
comunidades rurais.
O presente projeto de lei, consoante o espírito da Lei
Agrícola, que Implanta o planejamento participativo das
ações do Estado para a agricultura, estabelece que a
destinação dos recursos do FUNDERUR estará sujeita a
aprovação pelo Conselho Estadual de Política Agrícola -
CEPA. Esse coleglado. Que conta com representantes do Estado
e da sociedade civil, foi também criado pela Lei Agrícola.
Uma de suas principais atribuições é a de observar o
cumprimento dos princípios e objetivos daquela lei, com
destaque para a prioridade concedida ao pequeno produtor
rural e às comunidades rurais mais carentes.
Por sua vez, a gestão administrativa e financeira dos
recursos do FUNDERUR está prevista no projeto de lei, em
observância ao que preceitua a já citada Lei Complementar n
27. A gestora será a Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - SEAPA e o agente financeiro será
o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.
Prevê-se, ainda como dita a lei complementar, um Grupo
Coordenador, formado por técnicos da SEAPA, SEPLAN, SEF E
BDMG, além de representante do CEPA, eleito por seus
membros.
2) Viabilidade Técnica e Econômica
O FUNDEP.UR contará com recursos orçamentários do Estado,
além ue outros previstos pela própria Lei Agrícola. Mas a
sua aplicação se fará de forma reembolsável e remunerada,
ainda que a taxas baixas, e suportada por garantias usuais
de crédito rural.
Tais características - fundamentais na sua concepção de
fundo rotativo - são prescritas neste projeto de lei como
forma de garantir a viabilidade da manutenção do Fundo,
permitindo-se, assim, que seus benefícios se estendam a um
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maior número de produtores e comunidades rurais ao longo dos
anos de sua duração.
Nem mesmo a excepcionalidade admitida - aplicação sem
reembolso - deverá comprometer a viabilidade econômica do
Fundo proposto, já que o projeto de lei condiciona essas
aplicações exclusivamente aos recursos que tiverem sido
captados sob forma de doação. Além, é claro, de direcioná-
las somente aos pequenos produtores rurais e suas
associações.
O BDMG tem desenvolvido, ao longo dos seus mais de vinte
anos de atividade, uma grande experiência na gestão de
fundos. E mantém equipe de alto nível, especializada em
negócios na área rural. Além disso, o projeto de lei
autoriza o estabelecimento de parcerias com os demais bancos
oficiais do Estado, tendo em vista aproveitar a capilaridade
daqueles estabelecimentos, sem aumento de custos para o
Fundo.
Toda essa estrutura com que conta o Estado de Minas Gerais,
somada à vasta experiência acumulada por seus técnicos,
responde pela viabilidade técnica do Fundo Estadual de
Desenvolvimento Rural - FUNDERUR, objeto do presente projeto
de lei.

PROJETO DE LEI No 2.224/94
Cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR

e dá outras providências.
Art. lg - Fica criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento

Rural - FUNDERUR - como instrumento da política estadual de
desenvolvimento agrícola e de apoio às comunidades rurais.
Art. 2Q O Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERIJR - tem como objetivo dar suporte financeiro:

- à execução de programas aprovados pelo Conselho
Estadual de Política Agrícola - CEPA;
ii - á participação do Estado em programas de reforma

agrária, assentamento e colonização;
iii - à execução de programas destinados a promover a

melhoria das condições de vida das comunidades rurais,
inclusive as de caráter emergencial.
Art. 3g - Poderão ser beneficiários de operações com
recursos do Fundo:

- produtores rurais;
II - associações de pequenos produtores rurais, devidamente

legalizadas;
III - associações de produtores rurais devidamente
legalizadas, quando caracterizadas como participantes de
programas aprovados pelo Conselho Estadual de Política
Agricoia - ChPA, a serem executados pelas entidades
condutoras dos instrumentos de política agrícola do Estado.
Art. 4g - São recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento

Rural - FUNDERUR;
- os orçamentários a ele destinados;

TI - os de transferência de fundos federais, inclusive os
orçamentários da União;
III - os resultantes de suas aplicações financeiras;



IV - os provenientes de doações, contribuições ou legados
de pessoas físicas ou juridicas, públicas ou privadas;
V - os externos oriundos de contratos com organismos
internacionais;
VI - os retornos dos financiamentos concedidos com recursos

do Fundo;
VII - outros recursos.
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dividas
contraídas pelo Estado em operações de crédito destinadas ao
Fundo, na forma e nas condições regulamentadas pelo Poder
Executivo-
Art. SQ - O Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR -, de natureza e individuação contábeis, será
rotativo, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do
artigo anterior, e seus recursos serão aplicados:

- sob a forma de financiamento reembolsável
II - excepcionalmente, sob a forma de liberação de recursos

a pequenos produtores rurais e a associações de pequenos
produtores rurais devidamente legalizadas, no âmbito de
programas especiais definidos pelo Grupo Coordenador, após
consulta ao Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -,
desde que se utilize, exclusivamente, a fonte de recursos
prevista no inciso TV do artigo 4g desta lei.

lg - O prazo para fins de concessão de financiamento ou
de liberação de recursos do Fundo Estadual de
Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - será de 10 (dez) anos a
contar da data da vigência desta lei, podendo o Poder
Executivo propor a sua prorrogação, observada a avaliação de
desempenho do Fundo.

- com antecedência mínima de 6 (seis) meses do término
do prazo de que trata o parágrafo ,nterior. o Poder
Executivo enviará à Assembléia Legislativa projeto de lei
propondo a prorrogação da vigência do Fundo ou,
alternativamente, a sua extinção, nesta hipótese
especificando a forma de absorção do patrimônio do Fundo
pelo Estado e a destinação das parcelas vencíveis dos
financiamentos concedidos, por recomendação do Grupo
Coordenador.
Art. 6Q - Os financiamentos a serem concedidos pelo Fundo
Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - obedecerão às
seguintes condições:

- O valor do financiamento é limitado a:
a) 80% (oitenta por cento) do valor total dos investimentos
fixos e semifixos;
b) 70% (setenta por cento) do custeio do primeiro e do

segundo anos;
c) 30% (trinta por cento) do capital circulante do tomador,
no caso de pessoas jurídicas;
II - os financiamentos para investimentos fixos e semifixos

terão prazo máximo de 10 (dez) anos, incluída a carência que
será de, no máximo, 5 (cinco) anos;
III - os financiamentos para custeio agrícola e para

capital de giro das pessoas jurídicas terão prazo máximo de
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5 (cinco) anos, incluída a carência que será de, no máximo,
2 (dois) anos:
IV - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo

Poder Executivo:
V - as taxas de juros, obedecidos os limites definidos pela
autoridade monetária para o crédito rural e garantida a
concessão de faixas diferenciadas que beneficiem os pequenos
produtores, incidirão sobre o saldo devedor reajustado
monetariamente, capitalizadas durante os períodos de
carência e amortização, devendo ser pagas juntamente com as
parcelas do principal
vi - os financiamentos serão concedidos mediante as
garantias usuais do crédito rural, não podendo ser
inferiores ao valor do financiamento concedido;
VII - os procedimentos e penalidades a serem aplicados nos
casos de inadimplemento e de sonegação fiscal serão
definidos em regulamento.
Art. 'lg - O FUNDERUR terá como gestora a Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e como
agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais - BDMG.
# l g . - O agente financeiro fará jus a uma comissão de 3%
a.a. (três por cento ao ano), a título de remuneração pela
prestação do serviço, incluida na taxa de juros, e incidente
sobre o saldo devedor reajustado dos financiamentos.

2g - O agente financeiro poderá celebrar convênios com
outros bancos oficiais do Estado para operacionalização dos
financiamentos e das liberações de recursos do Fundo, desde
que a remuneração do banco conveniado esteja incluída na
estabelecida pelo parágrafo anterior.
Art. 8g - Compete á gestora do Fundo;

- providenciar a inclusão no orçamen 4 o dc Findo, antes da
sua aplicação, dos recursos previstos no art. 4g desta lei;
Ir - organizar o cronograma financeiro de receita e

despesa, acompanhar a sua execução e a aplicação das
disponibilidades transitórias de caixa do Fundo;
III - responsabilizar-se pelo acompanhamento do cronograma
físico do programa ou projeto, podendo, para este fim,
designar órgão ou empresa pública a ela vinculada;
IV - ser a interlocutora do Fundo Junto ao Conselho
Estadual de Política Agrícola - CEPA -, dele recebendo
programas e projetos para análise e a ele prestando
informações sobre o desenvolvimento das atividades e da
posição das carteiras-
Art. 9Q - Compete ao agente financeiro do Fundo:
- analisar os pleitos de financiamento enquadrados pelo

Grupo Coordenador;
II - aplicar os recursos do Fundo obedecendo ao disposto

nos artigos Sg e 6g desta lei;
III - decidir sobre a aprovação dos pleitos de

financiamento e contratar as operações aprovadas;
IV - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de

caixa, conforme definições da Secretaria de Estado da
Fazenda;



V - promover a cobrança dos créditos concedidos, em todas
as instâncias, até na esfera judicial;
VI - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos
colocados à sua disposição, encaminhando-os á gestora do
Fundo.
Art. 10 - Compõem o Grupo Coordenador;
- O Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que será seu
Presidente, ou o seu representante;
II - O Diretor da Superintendência de Planejamento e

Coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura. Pecuária
e Abastecimento ou o seu representante;
III - O Diretor da Superintendência de Finanças da

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento ou o seu representante;
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
V - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral;
VI - 1 (um) representante do Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais - BDMG;
VII - 1 (um) membro do Conselho Estadual de Política
Agrícola - CEPA -, eleito por sua plenária.
Art. ii - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no artigo 4g. inciso III, da Lei
Complementar nQ 27. de 18 de janeiro de 1993;

- analisar, do ponto de vista da viabilidade técnica e
econômica, os programas e ações aprovados pelo Conselho
Estadual de Política Agrícola - CEPA - e decidir sobre o
enquadramento no Fundo;
II - sugerir adaptações aos programas e ações em tramitação
no CEPA, de modo a adequá-los ás normas e condições de
financiamentos e á disponibilidade de recursos do Fundo;
III - decidir sobre o enquadramento dos pleitos de

financiamento no âmbito dos programas e ações sustentadas
pelo Fundo, podendo, para tanto, consultar o CERA e as
entidades condutoras dos instrumentos de política agrícola
do Estado.
Art. 12 - Compete â Secretaria de Estado da Fazenda;

- a supervisão financeira da gestora e do agente
financeiro do Fundo, especialmente no que se refere à
elaboração da proposta orçamentária anual do Fundo e à
elaboração do cronograma financeiro da receita e despesa;
II - a definição sobre a aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa, nos termos do inciso 1, alínea "b",
do artigo 4g e do artigo 6g da Lei Complementar no 27. de 16
de janeiro de 1993;
III - a análise da prestação de contas e dos demonstrativos

financeiros do Fundo, sem prejuízo do exame do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais.
Art. 13 - Os demonstrativos financeiros do Fundo Estadual
de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR - obedecerão ao disposto
na Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964, e nas
normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do Estado.
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Parágrafo único - A gestora e o agente financeiro obrigam-
se a apresentar relatórios específicos na forma solicitada
pela Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 14 - O Poder Executivo baixará as normas sobre a
gestão do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR.
Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente os incisos II!, IX e X do lo do artigo 87 da
Lei nQ 11.405, de 28 de janeiro de 1994."
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM NQ 535/94
Belo Horizonte, 25 de outubro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de passar às mãos de Vossa Excelência,

solicitando submetê-lo á apreciação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o incluso projeto de lei, que "dispõe sobre a
inspeção e fiscalização sanitária e industrial dos produtos
de origem animal".
o projeto ora encaminhado tem por objetivo precipuo dotar o
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - de meios legais de
cumprir suas atribuições especificas, notadamente na área de
controle da qualidade dos produtos de origem animal, o que
trará incalculáveis benefícios para a população consumidora
de tais produtos.
Tendo em vista a natureza da matéria, solicito, com base no

art. 69 da Constituição do Estado, seja o projeto apreciado
em regime de urgência.
Nesta oportunidade, reitero a Vossa Excelência minhas

expressões de elevada consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 2.225/94
Dispõe sobre a inspeção e fiscalização sanitária e
industrial dos produtos de origem animal.
Art. l Q - São obrigatórias, sob o ponto de vista industrial
e sanitário, a inspeção e a fiscalização prévia de produto
de origem animal, comestível e não comestível, seja ou não
adicionado de produto vegetal, preparado, transformado,
manipulado, recebido, acondicionado, depositado e em
trânsito no território do Estado de Minas Gerais:

- pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, quando a
produção se destinar ao comércio intermunicipal;
II - pelos Municípios, quando a produção se destinar ao

comércio municipal
III - pela Secretaria de Estado da Saúde e nos Municípios,

quando se tratar de estabelecimento atacadista e varejista.
lg - Nenhum estabelecimento, entreposto e atacadista de

produto de origem animal poderá funcionar no Estado sem que
esteja previamente registrado ou cadastrado na forma desta
lei e de seu regulamento.



- Para os fins desta lei, aplicam-se, no que couber,
as normas da Lei Federal de ng 1.283, de 18 de dezembro de
1950, alterada pela de flQ 7.889, de 23 de novembro de 1989.
Art. 2 - Estão sujeitos á inspeção e fiscalização:

- o animal destinado ao abate e os produtos, subprodutos
e matérias-primas dele derivados;
II - o pescado e derivados:
tU - o leite e derivados;
IV - o ovo e derivados;
V - o mel, a cera de abelha e seus derivados.
Art. 3g - A inspeção e fiscalização serão feitas:
- nos estabelecimentos industriais especializados no

abate de animais, seu preparo ou industrialização, sob
qualquer forma;
II - nos entrepostos-usina, nas usinas de beneficiamento,

nas indústrias de laticinios, nos postos de refrigeração de
leite e nas nicrousinas de leite;
III - nos entrepostos de ovos e nas indústrias de produtos

deles derivados;
IV - nos entrepostos de recebimento e de distribuição de

pescado e nas indústrias que o beneficiem;
V - nos postos e entrepostos que recebam, manipulem,
armazenem, conservem ou acondicionem produto, subproduto ou
matéria-prima de origem
VI - nas propriedades rurais que produzam ou manipulem
produto de origem animal ou fabriquem derivados dele.

g l - Quando necessárias, serão feitas reinspeção e
fiscalização nos estabelecimentos atacadistas e varejistas
de produto e subproduto de origem animal destinados ao
consumo humano ou animal.

2g - E facultado ao Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA - celebrar convênio com a Secretaria de Estado da Saúde
para estabelecer ação conjunta na inspeção e fiscalização
dos aspectos higiênico-sanitários dos produtos de origem
animal no segmento varejista, visando à apreensão e à
inutilização de produtos clandestinos ou impróprios para O
consumo humano, correndo as despesas necessárias para a
inutilização por conta do proprietário.

3g - E proibida a duplicidade de inspeção e de
fiscalização industrial e sanitária no mesmo
estabelecimento.
Art. 4Q - O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - pode
conceder prazo, na forma do regulamento, para os
estabelecimentos se adaptarem ás exigências desta lei,
concedendo-lhes titulo de registro ou de cadastro
provisórios.
Art. 5g - O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - pode
baixar normas e procedimentos, a serem adotados pelos
estabelecimentos registrados e cadastrados, para atender o
avanço tecnológico na industrialização dos produtos de

origem animal.
Art. 6g - E permitido ao Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMÃ - coletar amostras de produtos de origem animal, sem
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ónus para si, para análise laboratorial a ser realizada em
laboratório oficial ou credenciado-
Art. 7 - A análise laboratorial, para efeito de
fiscalização necessária à execução desta lei, será feita em
laboratório próprio, oficial ou credenciado, sem ônus para o
proprietário do estabelecimento.

l Q - A análise laboratorial, destinada à contraprova,
requerida pelo proprietário do estabelecimento, correrá por
sua conta e será feita em laboratório oficial ou credenciado
pelo IMA.

2g - A análise de rotina, na indústria, para efeito de
controle de qualidade do produto, será custeada pelo
proprietário do estabelecimento, podendo ser realizada em
laboratório de sua propriedade, oficial ou credenciado pelo
Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA.
Art. 8Q E facultado ao Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA - exigir dos estabelecimentos registrados ou
cadastrados a indicação de Médico-veterinário como
responsável técnico pelas atividades privativas de sua
profissão, segundo dispõe a alínea "f" do art. SQ da Lei
Federal de ng 5.517. de 23 de outubro de 1968.
Parágrafo único - O credenciamento a que se refere este

artigo será feito pelo IMA na forma do regulamento.
Art. 9Q - Os estabelec •c-i +c registrados ou cadastrados
são obrigados a apresentar ao Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA - relação de seus fornecedores de
matéria-prima de origem animal, acompanhada dos respectivos
atestados sanitários dos rebanhos, de acordo com as normas
baixadas pela Autarquia.
Parágrafo único - O descumprimento do disposto neste artigo

sujeita o infrator a multa que será cobrada na reincidência,
correspondente a:

- 5 (cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Minas
Gerais - UPFMGs - por fornecedor sem atestado sanitário,
para os estabelecimentos que abatam animais;
II - 1 (urna) Unidade Padrão Fiscal do Estado de Minas

Gerais - UPFMG - por fornecedor sem atestado sanitário, para
os estabelecimentos que recebam leite.
Art. 10 - O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - pode
celebrar convênio com os Municípios para viabilizar o
desenvolvimento das atividades de inspeção e fiscalização de
produto de origem animal processado e comercializado em
nível municipal, visando dar cumprimento ao disposto no art.
4Q, letra "c", da Lei Federal nQ 1.283, de 18 de dezembro de
1950, alterado pelo art. 4Q da Lei Federal nQ 7.889. de 23
de novembro de 1989.
Parágrafo único - Os encargos decorrentes do convênio
mencionado neste artigo correrão por conta dos Municipios,
de conformidade com o valor da prestação de serviços fixada
pelo IMA, nos termos do disposto no inciso v do art. 22 da
Lei nQ 10.594. de 7 de janeiro de 1992.
Art. 11 - Ao infrator das disposições desta lei serão
aplicadas, isolada ou cumulativamente, sem prejuízo das
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sanções de natureza civil e penal cabíveis, as seguintes
penalidades, na forma do regulamento:

- advertência, quando for primário e não tiver agido com
dolo ou má-fé;
II - multa de até 250 (duzentas e cinqüenta) Unidades

Padrão Fiscal do Estado de Minas Gerais - UPFMGs - aplicável
também ao infrator primário, que agir com dolo ou má-fé;
III - apreensão, condenação e inutilização da matéria-

prima, do produto, do subproduto ou do derivado de origem
animal, quando não apresentarem condições higiênico-
sanitárias adequadas para o fim a que se destinem, ou quando
forem adulterados;
IV - suspensão da atividade, quando houver risco ou ameaça

de natureza higiênico-sanitária, ou no caso de embaraço á
ação fiscalizadora;
V - interdição total ou parcial do estabelecimento, quando
a infração consistir na adulteração ou falsificação do
produto ou diante da inexistência de condição higiênico-
sanitária ou ambiente adequado.

lg - Ás multas, sem prejuízo das demais penalidades,
poderão ser agravadas até o grau máximo de (100) cem vezes o
previsto neste artigo, nos casos de artificio, ardil,
desacato, embaraço, resistência, reincidência ou simulação à
ação fiscal, levadas em consideração as atenuantes e
agravantes.
f 2Q - A interdição e a suspensão poderão ser revogadas

após o atendimento das exigências que motivaram a sanção.

3g - Se a interdição ultrapassar 12 (doze) meses, será
cancelado o titulo de registro ou de cadastro.
f 4g - Ocorrendo apreensão mencionada no inciso III deste
artigo, o proprietário ou responsável será o fiel
depositário, com obrigação de zelar pela conservação
adequada do que for apreendido.
Art. 12 - As despesas decorrentes da apreensão, da
interdição, da Inutilização ou do sacrifício de animais, de
produtos e de subprodutos agropecuários ou agroindustriais,
incluídas as de manutenção, correrão por conta do
proprietário.
Art. 13 - Qualquer recurso, relacionado com a matéria de
que trata esta lei, será julgado, em última instância
administrativa, de acordo com o disposto no lg do artigo
3Q da Lei ng 10.594, de 7 de janeiro de 1992.
ArU 14 - O regulamento desta lei abrangerá:
1 - a classificação dos estabelecimentos;
II - o exame das condições para o funcionamento dos

estabelecimentos de acordo com as exigências higiênico-
sanitárias, essenciais para a obtenção do titulo de registro
ou de cadastro, bem como para a transferência de
propriedade;
III - a fiscalização da higiene dos estabelecimentos;
IV - as obrigações dos proprietários, responsáveis ou

prepostos dos estabelecimentos;
V - a inspeção "ante' e "post-mortem" dos animais
destinados ao abate;
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VI - a inspeção e a reinspeção dos produtos, subprodutos e
matérias-primas de origem animal, durante as fases de
produção, industrialização, comercialização, aproveitamento
• transporte;
VII - a aprovação de tipos, padrões e fórmulas de produtos
• de subprodutos de origem animal
VIII - o registro de produto e subproduto, bem como a
aprovação de rótulo e de embalagem;
IX - a forma de recolhimento da Taxa de Registro de

estabelecimento, de produto, de subproduto, de inspeção e de
fiscalização, edas multas;
X - o trânsito de produto, de subproduto e de matéria-prima

de origem animal
XI - a coleta de material para análise de laboratório;
XII - a aplicação de penalidade decorrente de Infração;
XIII - outras instruções que se tornarem necessárias para

maior eficiência dos trabalhos de inspeção e de fiscalização
sanitária.
Art. 15 - A jornada de trabalho dos servidores das áreas de
inspeção, de fiscalização e de defesa sanitária animal e
vegetal nos sábados, domingos, feriados e dias santificados
será fixada em decreto.
Art. 16 - O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMÃ - pode,
para atender excepcional interesse público na área sanitária
de defesa animal e vegetal, contratar pessoal técnico e
auxiliar para a execução de atividades temporárias, por
prazo determinado, não superior a 6 (seis) meses, sob a
forma de contrato de direito administrativo.
Parágrafo único - O contratado nos termos deste artigo não
será considerado servidor público, aplicando-se-lhe,
subsidiariamente, as normas da Lei ng 869. de 5 de julho de
1952, da Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, e as da
legislação complementar.
Art. 17 - Os treze (13) cargos de Secretária constantes do
Anexo II da Lei de ng 10.594. de 7 de janeiro de 1992,
pertencentes ao quadro de provimento efetivo do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA - ficam transformados em 13
(treze) cargos de Auxiliar Administrativo.
Art. 18 - Fica o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMÃ -
autorizado a executar, por intermédio do seu pessoal
especializado, obras e reforma, conservação e manutenção dos
imóveis de sua propriedade.
Art. 19 - Fica o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMÃ -

autorizado a celebrar convênio com Faculdade de áreas afins
com sua missão institucional, podendo admitir até 100 (cem)
estagiários, nos termos da legislação em vigor e do
regulamento desta lei.
Art. 20 - O regulamento desta lei será aprovado em Decreto

do Governador do Estado no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data da publicação da lei.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário."
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- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 220. do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

ondas
Do Sr. Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima, Secretário
Extraordinário para Assuntos Internacionais, manifestando
seu apoio ás audiências públicas regionais e à Proposta de
Emenda á Constituição ng 12.
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães. Presidente da CEMIG,

agradecendo o envio dos resultados da eleição no Estado e
parabenizando a Casa pela rapidez e pela qualidade da edição

desses dados.
Do Sr. Alberto Diniz Júnior. Diretor do Foro de Unai,
enviando certidões das atas das sessões solenes de
instalação das Comarcas de Buritis e Arinos. (- A Comissão
de Assuntos Municipais.)
Do Sr. Gabriel de Fátima Santos, Presidente da Federação
dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de
Minas Gerais, indicando o Sr. Antônio Francisco Marques,
Diretor da entidade, para participar da reunião de 26/10/94
da CPI instalada para investigar a existência de trabalho
escravo nas carvoarias do Norte de Minas. (- Anexe-se ao
processo da CPI-Escravidão.)

CARTÃO
Do Sr. Francisco Antônio de Mello Reis, Presidente do
Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais,
acusando o recebimento de oficio com a proposta de emenda à
Constituição que altera a dinâmica das audiências públicas
regionais e manifestando-lhe apoio.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
REQUERIMENTOS

Ng 5454/94, do Deputado Hely Tarquinio, solicitando seja
formulado apelo ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de
Obras Públicas - DEOP - com vistas a que sejam fornecidos os
balancetes referentes aos gastos com a reforma do Hospital
Regional Antônio Dias, no Município de Patos de Minas (- A
Mesa da Assembléia.)
Do Deputado Cõssimo Freitas, solicitando a tramitação em
regime de urgência da Proposta de Emenda á Constituição n
41/94, de sua autoria.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada

Maria Olivia (2).
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

lê Fase
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a ia fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de

rÁ "1
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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 os Nomes Indicados pelo
Governador para Compor o Conselho Estadual de Educação. Pelo
BRO: efetivos - Deputados Roberto Amaral, Cóssimo Freitas,
Baldonedo Napoleão e Emano Batista; suplentes - Deputados
Simão Pedro Toledo, Anderson Adauto, Péricles Ferreira e
Ronaldo Vasconcellos; pelo PP: efetivo Márcio Miranda;
suplente - Glycon Terra Pinto. Designo. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei no 12.424,
originada do 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; pelo BRD:
efetivos Deputados Geraldo Rezende, Ajalmar Silva,
Wanderley Ávila e Mauro Lobo; suplentes - Deputados Jorge
Eduardo, Maria Olivia, Arnaldo Canarinho e Homero Duarte;
pelo PP; efetivo - Deputado Ambrôsio Pinto; suplente -
Deputado José Maria Pinto. Designo. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Deputada Maria
Olivia (2) - falecimento do Sr. Guálter de Lima Carvalho, em
Dores do Indaiá, e do Sr. Anésio Ulisses de Castro, em
Divinõpolis (Ciente. Oficie-se.).

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência faz retirar de pauta os Projetos de Lei nQs
2.198, 2.169 e 2.194/94, urna vez que não se encontram em
condição de serem apreciados pelo Plenário.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados, nos termos regimentais, cada um por sua vez, em
2Q turno, na forma do vencido em lg turno, os Projetos de
Lei ngs 2.195/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre
o Quadro de Pessoal da autarquia Departamento Estadual de
Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL-MG - e dá outras
providências; 2 196/94, do Governador do Estado, que altera
a estrutura orgãnica do Instituto Mineiro de Agropecuária; e
o Projeto de Resolução ng 2.208/94, da Mesa da Assembléia,
que concede licença ao Governador do Estado para interromper
o exercicio de suas funções (- A Comissão de Redação.).

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 10 minutos, para aguardar que os pareceres de redação
final fiquem em condição de serem apreciados. Estão
suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, nos termos regimentais, cada um por sua vez, em
redação final, o Projeto de Resolução nQ 2.208/94, da Mesa
da Assembléia (- A promulgação.); e os Projetos de Lei ns
1.655/93, do Deputado Anderson Adauto, 1.327 e 1.760/93. do
Deputado Sebastião Helvécio, 1.833/93, do Deputado Reinaldo
Lima, 783/92. do Deputado Simão Pedro Toledo, e 775/92. do
Deputado Bené Guedes (- A sanção.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 27. ás 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo
Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.), bem corno
para as extraordinárias de logo mais,, às 20 horas, e de
amanhã, também às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3149 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 29 PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei Complementar nQ 37; manutenção - Votação, em lQ
turno, do Projeto de Lei flQ 2.169/94; requerimento do
Deputado Gilmar Machado; deferimento: aprovação do Projeto
de Lei nQ 2.169/94 com as Emendas ns 1 a 4- Discussão, em

1 Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.193, 19 1 ; pilavras do Sr.
Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
2.194/94; aprovação com as Emendas nQs 1 e 3 a 17 e a
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 2; prejudicialidade da Emenda n
2 - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.198/94;
apresentação da Emenda nQ 6; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto com a emenda á Comissão de Defesa
Social - Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei n
2.199/94; aprovação na forma do vencido em lQ turno -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar n
24/93; apresentação das Emendas ns 1 a 11; encerramento da
discussão; encaminhamento do projeto com as emendas à
Comissão de Administração Pública - Discussão, em 2Q turno,
do Projeto de Lei nQ 1.462/93; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 201h14min, comparecem os Deputados;
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
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Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cõssimo Freitas -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alvos - Emano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Nely Tarquinlo - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Mílton
Salles - Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

lg PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM 00 DIA)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei Complementar no 37, que dispõe sobre a organização do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão Especial pere. ç-a:o para emitir
parecer Designado relator em Plenário, o Deputado Tarcísio
Henriques emitiu parecer oral pela manutenção do veto.
A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutínio secreto. Para tanto, convida os Deputados José
Braga e Péricles Ferreira para atuarem como escrutinadores.
Informo aos Deputados que os que desejarem manter o veto
deverão responder 'sim", e os que desejarem rejeitá-lo
deverão responder "não".(- Pausa.) Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada de votação secreta.
O Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Faz a

chamada-)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados
José Ferraz - José Militão - Bené Guedes - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cássimo Freitas -
Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Ivo José - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
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Torres - Mauro Lobo - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Reinaldo Lima - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -

Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que

procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram " sim ' 41 Deputados; votaram

" não " 3 Deputados. Está mantido o veto à Proposição de Lei
nQ 37. Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 2.169/94, do
Governador do Estado, que cria e transforma cargos no Quadro
de Pessoal da Educação e dá outras providências. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com
a Emenda n 1, que apresentou. A Comissão de Administração
Pública opinou pela sua aprovação, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Justiça, e com as Emendas ns 2 a 4, que
apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela sua aprovação com a Emenda nQ 1. da Comissão de
Justiça, e com as Emendas ngs 2 a 4, da Comissão de
Administração Pública. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela
rejeição da Emenda ng S. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita seja retirada de tramitação
a Emenda n S. A Presidência defere o requerimento, nos
termos do Inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas ns 1 a 4, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado,
em lg turno, o Projeto de Lei ng 2.169/94, com as Emendas
ngs 1 a 4. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 2,193/94, do
Governador do Estado. A Presidência retira o referido
projeto da pauta, uma vez que não preenche os pressupostos
processuais para ser apreciado.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 2.194/94, do

Governador do Estado, que reorganiza o Departamento de Obras
Públicas e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação com as
Emendas nQs 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas
n5 1 a 3, da Comissão de Administração Pública, e com as
Emendas ns 4 a 17 e a Subemenda ng 1 à Emenda nQ 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. Aprovado. Em votação, as emendas. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como estão. Está, portanto,
aprovado o Projeto de Lei n 2.194/94 com as Emendas ns 1 e
3 a 17 e a Subemenda no 1, à Emenda n 2, ficando, portanto,
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prejudicada a Emenda nQ 2. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 2.198/94, do
Governador do Estado, que institui o Adicional de Local de
Trabalho para o servidor lotado e em efetivo exercício em
estabelecimento penitenciário. Â Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nos 1 a
5, que apresenta. As Comissões de Defesa Social e de
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação com as
Emendas ngs 1 a 5, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA AO PROJETO DE LEI NQ 2.198194
EMENDA NQ 6

Suprima-se o art. 8g.
Sala das Reuniões. 25 de outubro de 1994-
Antônio Fuzatto
Justificação: O art. SQ fere o principio constitucional que
assegura tratamento isonômico aos que são idênticos (art.
SQ, CF).
Não se justifica a percepção do adicional instituído pelo
projeto apenas por servidores do quadro de recrutamento,
ficando os servidores de carreira sem esse direito, uma vez
que a atividade a ser desempenhada por servidor junto a
estabelecimento penitenciário, seja ele provido por
recrutamento ou quadro de carreira, é penosa, sendo injusta
a distinção contida no dispositivo a ser suprimido.
D referido dispositivo não deve subsistir, sob pena de
infringir-se a Constituição e até mesmo o objetivo principal
do projeto, que é o de reconhecer o desgaste psíquico e a
ameaça de risco de agressão física a que os servidores dos
estabelecimentos carcerários constantemente estão sujeitos,
compensando-os com o adicional que menciona em seu art. 1Q.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada a Emenda ng 6, do Deputado
Antônio Fuzatto. A Presidência, nos termos do 2o do art.
195 do Regimento Interno, vai devolver o projeto à Comissão
de Defesa Social para que emita parecer sobre a emenda.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 2.199/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a carreira de
Administrador Público e dá outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação na forma
do vencido em lg turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa,) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o
Projeto de Lei ng 2.199/94 na forma do vencido em lg turno.
A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei Complementar n
24/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
organização da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, sobre
a carreira de Procurador da Fazenda Estadual e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina



pela aprovação do projeto na forma do vencido em lg turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
- Vêm á Mesa:

Emendas ao Projeto de Lei Complementar ng 24194
EMENDAS NQS 1 A 9

- A Mensagem ng 529/94, do Governador do Estado, que contém
as Emendas ngs 1 a 9, foi publicada na edição do dia
22/10/94.

EMENDA NO 10
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
°Art .....- A viúva ou, em sua falta, aos filhos menores

de 18 (dezoito) anos ou incapazes de servidor do Quadro de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação, a que se refere a
Lei ng 6.762, de 23 de dezembro de 1975, fica concedida
pensão mensal por falecimento do servidor, devendo-se
observar o mesmo critério de concessão de pensão aplicável
quando do falecimento de Procurador da Fazenda Estadual
Sala das Reuniões, de junho de 1994.
José Militão
Justificação: A emenda tem o objetivo de conceder á viúva

ou, em sua falta, aos filhos menores de 18 anos ou Incapazes
de servidor do Quadro de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação, a que se refere a Lei ng 6.762, de 23/12/75,
pensão correspondente a du remuneração ou de proventos
do servidor falecido, com o que se estará observando o mesmo
critério de concessão de pensão aplicável quando do
falecimento de Procurador da Fazenda Estadual-
Aplicar-se o referido critério aos pensionistas de Fiscal
de Tributos Estaduais, de Agente Fiscal de Tributos
Estaduais e de Assistente Técnico Fazendário é medida da
maior justiça e oportunidade, pois Fisco e Procuradoria da
Fazenda Estadual são órgãos integrados que desempenham
atividades afins.
Pelo fato desta emenda dispensar ás pensionistas de
Fiscais, de Agentes Fiscais e de Procuradores da Fazenda
tratamento legal igualitário, esperamos contar com o apoio
de nossos nobres pares á sua aprovação.

EMENDA NQ 11
Substitua-se a redação do art. 75 pela seguinte:
"Art. 75 - Os honorários advocaticios devidos aos
Procuradores da Fazenda Estadual serão partilhados
igualitariamente entre os ocupantes dos respectivos cargos
em exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual.
Parágrafo único - No interesse da produtividade dos

serviços jurídicos, o regulamento poderá autorizar
destinação especifica para parte dos honorários e
estabelecimento de critérios para exclusão ou diferenciação
quanto a seu rateio.".
Sala das Reuniões, 25 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques
Justificação: A emenda visa a aperfeiçoar a redação do
"caput" do artigo, além de introduzir-lhe parágrafo único a
fim de que se possa criar, quando necessário, exceções á
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regra da partilha igualitária dos honorários, no interesse
da produtividade dos serviços juridicos do órgão.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão foram apresentadas a Emenda ng 1, do Governador do
Estado, e Emenda ng 2. do Deputado José Militão, e a Emenda
nQ 3, do Deputado Tarcísio Henriques. Tendo em vista a
complexidade da matéria, a Presidência vai devolver o
projeto à Comissão de Administração Pública para que emita
parecer sobre as emendas.
Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei ng 1.462/93, do

Deputado José Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de Marilac. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a
Presidência a encerra e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, ás 9 horas e ás 20 horas, nos
ternos dos editais de convocação, bem como para a ordinária,
também de amanhã. às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a mmc.

ATA DA 315a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng
2.198/94; palavras do Sr. Presidente - Discussão, em lg
turno, do Projeto de Resolução nQ 2.208/94; aprovação com a
Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - António Fuzatto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cõssimo Freitas -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batina -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob -
Ivo José - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Laviola - José Leandro - José Maria
Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé Márcio Miranda -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro
Lobo - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro
Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
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O Sr. Presidente (Deputado Jose Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus eem nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior. Na sua ausência, convoco o Deputado
Antônio Fuzatto.

la PARTE
Ata

- O Deputado Antônio Fuzatto, 2Q Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos 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.

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

da presente reunião o veto á Proposição de Lei Complementar
nQ 37 e os Projetos de Lei ngs 2.169, 2.194 e 2.199/94, em
razão de sua aprovação na reunião extraordinária realizada
ontem, á noite.

Discussão e votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei
flQ 2.198/94, do Governador do Estado, que institui o
Adicional de Local de Trabalho para o servidor lotado e em
efetivo exercício em estabelecimento penitenciário. A
Presidência faz retirar da pauta esse projeto, tendo em
vista que ele não se encontra em condições de ser votado.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Resolução ng
2.208/94, da Mesa da Assembléia, que concede licença ao
Governador do Estado para interromper o exercício de suas
funções. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
projeto com a Emenda ng 1. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda
nQ 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado em

1 Q turno, o Projeto de Resolução ng 2.208/94, com a Emenda
ng 1. A Mesa da Assembléia.

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

ATA DA 49 REUNIÃO
JUSTIÇA. DE DEFESA
ORÇAMENTÁRIA
As dezesseis horas
de dezembro de mil
no Plenarinho 1 os

CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

e quarenta e cinco minutos do dia vinte
novecentos e noventa e três, comparecem
Deputados Célio de Oliveira, Geraldo
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Rezende, Ermano Batista e Jorge Eduardo (substituindo este
os Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Agostinho Patrus, Wilson Pires e Geraldo Rezende, membros da
Comissão de Defesa Social; e Célio de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Agostinho Patrus (substituindo este ao Deputado
Jaime Martins, por indicação da Liderança do PFL), Wilson
Pires (substituindo o Deputado João Marques, por indicação
da Liderança do PP) e Dilzon Melo. membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo
Rezende que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. A Presidência esclarece que a reunião se destina
a apreciar o parecer para o lQ turno do Projeto de Lei n
1843/93, de autoria do Governador do Estado, que reorganiza
a autarquia Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais -rPSM-, introduz
alterações na estrutura orgânica de secretarias de Estado e
dá outras providências. Reabertos os trabalhos, após
suspensão, o Presidente registra a presença dos Deputados
Jorge Eduardo (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por
indicação da Liderança do PMDB), Geraldo Rezende e Ermano
Batista, membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Wilson Pires, Agostinho Patrus e Geraldo Rezende , membros
da Comissão de Defesa Social; e Wilson Pires (substituindo o
Deputado João Marques, por indicação da Liderança do PP),
Agostinho Patrus (substituindo o Deputado Jaime Martins, por
indicação da Liderança do PFL) e Dilzon Meio, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em
seguida, o Presidente passa a palavra ao Deputado Ermano
Batista, O qual emite parecer concluindo pela
constitucionalidade da matéria. Colocado em discussão e
votação, é aprovado o parecer. O Deputado Agostinho Patrus,
designado relator pela Comissão de Defesa Social, emite seu
parecer, no qual opina pela aprovação do projeto, com as
Emendas ns 1 a 34. Colocado em votação ê o parecer
aprovado. Continuando com a palavra, o Deputado Agostinho
Patrus, Relator também pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, emite seu parecer, por meio do
qual opina pela aprovação da matéria com as Emendas ns 1 a
34, apresentadas pela Comissão de Defesa Social. Posto em
discussão e em votação, é aprovado o parecer Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente , - Jaime Martins - Célio de
Oliveira - Geraldo Rezende - Alvaro Antônio - Agostinho
Patrus - Péricles Ferreira.
ATA DA 6a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
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Ás dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de
junho de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala
das Comissões os Deputados Tarcisio Henriques (substituindo
o Deputado Cóssimo Freitas, por indicação da Liderança do
PMDB), Francisco Ramalho, Elisa Alves e Célio de Oliveira,
membros da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo
e Lazer; Célio de Oliveira. Roberto Amara], Francisco
Ramalho (substituindo este ao Deputado Baldonedo Napoleão,
por indicação da Liderança do P508) e Sebastião Costa,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. O Deputado Tarcisio Henriques assume a
Presidência, a pedido do Deputado Célio de Oliveira, e,
havendo número regimental, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. Não havendo
correspondência a ser lida, a Presidência informa que esta
reunião destina-se a apreciar o Parecer para o lQ Turno do
Projeto de Lei ng 1.400/93, de autoria do Governador do
Estado, que reorganiza a Fundação TV Minas - Cultural e
Educativa, estabelece niveis de vencimentos e dá outras
providências. O Presidente redistribui a matéria indicando
como relatores a Deputada Elisa Alves. na Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, e o Deputado
Roberto Amaral, na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. A Presidência passa a palavra à Deputada Elisa
Alves, que procede á leitura de seu parecer, que conclui
pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1, da Comissão
de Constituição e Justiça; e 2 a 10. da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o
Presidente solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda á
leitura de seu parecer, no ãmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. O relator opina pela
aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 10, acima
citadas; 11 e 12, que apresenta. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Cássimo Freitas, Presidente - José Renato - Maria José

Haueisen - Bonifácio Mourão - Péricles Ferreira - Gilmar
Machado.
ATA DA 36a REUNIÃO ORDINÁRIA 04 COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
quatro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro,
reúnem-se na Saia das Comissões os Deputados Agostinho
Patrus, Baldonedo Napoleão e Jorge Eduardo (estes últimos
substituindo, respectivamente, os Deputados Francisco
Ramalho e Cóssimo Freitas, por indicação da Liderança do
aRO), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, na ausência do Presidente e do Vice-Presidente
assume os trabalhos o Deputado Agostinho Patrus, que
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solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Passa-se á 2a parte da
reunião, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na ausência
do Deputado Cóssimo Freitas, relator do Projeto de Lei ng
1.605/93, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado
Jorge Eduardo, que emite parecer pela aprovação do referido
projeto com as Emendas ngs 1 a S. Posto em discussão e
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, em dia e horário já estabelecidos,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente - Cõssimo Freitas - Geraldo

da Costa Pereira.
ATA DA Soa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia doze de outubro de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Bonifácio Mourão e
Francisco Ramalho, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Deputado Péricles Ferreira, Vice-
Presidente da Comissão, assume a direção dos trabalhos,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Bonifácio
Mourão que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, o Presidente distribui ao Deputado Francisco
Ramalho os Projetos de Resolução ngs 2.074, 2.141 e 2.214/94
e os Projetos de Lei ns 2.108 e 2.161/94. Passa-se à 2
parte da reunião, sendo discutidas e votadas as proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. D Deputado
Francisco Ramalho emite pareceres sobre os Projetos de
Resolução ngs 2074. 21141 e 2.214/94 e sobre os Projetos de
Lei ngs 2.108 e 2.161/94, mediante os 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 lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira - Jorge

Hannas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.839/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Geraldo Rezende,
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação
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dos Congados Terno Dona Senhorinha, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Publicada em 11/12/93. veio a matéria a esta Comissão, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V. 'a", do Regimento
Interno, para exame preliminar, tendo sido baixada em
diligência ao autor para ser complementada a documentação.
Cumprida a diligência, reúne-se a Comissão para apreciação

da matéria.
Fundamentação

Trata a proposição de matéria regulada pela Lei nQ 3.373,
de 12/5/65, com a redação dada pela Lei ng 5.830, de
6/12/71, que dispõe sobre os requisitos para a declaração de
utilidade pública de entidades.
A entidade em questão atende plenamente a todos eles, razão
pela qual a matéria não encontra óbice à sua tramitação.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.839/93.
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Ajalmar Silva - Jaime Martins - Antônio Pinheiro,
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.169194
Reunião Conjunta das Comissões de Educação, Cultura,

Desporto e Turismo e Lazer e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária

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

Encaminhado à Assembléia Legislativa por meio da Mensagem
nQ 509/94. do Governador do Estado, o projeto de lei em
exame cria e transforma cargos do Ou"d'o C? Pessoal da
Educação e dá outras providências.
Aprovada no lg turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas ngs 2. 3 e 4, da
Comissão de Administração Pública, vem a matéria a esta
Comissão, a requerimento da Deputada Maria José Haueisen,
para receber parecer para o 2Q turno, na forma regimental.
Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que
segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição versa matéria de iniciativa privativa do
Governador do Estado, definida no art. 66, III, "b". "c" e
"e" da Constituição do Estado, enviada em momento oportuno à
apreciação desta Casa, com a finalidade de dotar a
Secretaria da Educação de um quadro de pessoal mais dinâmico
e adequado à proposta de melhoria da qualidade do ensino
público oferecido à população.
O projeto cuida de medidas gerais relacionadas à estrutura
organizacional da mencionada secretaria, algumas das quais
destacaremos a seguir.
No art. lo, os cargos em comissão de Secretário de Escola
são transformados em cargos de provimento efetivo, cuja
provisão ocorre, necessariamente, por meio de concurso
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público, procedimento mais adequado, em se tratando de
preenchimento de cargo da administração publica.
Entretanto, não cuidou o projeto de dispor sobre a

caracterização dos referidos cargos, com a descrição de suas
atribuições e dos requisitos para a investidura neles, o
que, em principio, deveria constar na lei.
O art. 3o prevê exercício temporário de função pública, por
meio de designação para cargos vagos. A medida, embora
prevista no art. 289 da Constituição do Estado, ai é
limitada á atividade de magistério e atribui prioridade ao
candidato aprovado em concurso público para cargo
correspondente. O dispositivo ora analisado prevê vigência
para a designação por um prazo que iria até 28/2/95,
conflitando com o disposto no art. 10 da Lei ng 10.254, de
20/7/90, que limita essa forma de provimento ao ano letivo
em que ocorreu a designação.
No art. 8g, é prevista a integração das Delegacias
Regionais de Ensino á estrutura orgânica da Secretaria da
Educação, transformadas em Superintendências Regionais de
Ensino, alteração que, certamente, possibilitará maior
eficiência aos referidos órgãos, com reflexos positivos na
qualidade do atendimento oferecido.
Algumas emendas fazem-se necessárias ao aperfeiçoamento da
proposição, objetivando sua adequação á realidade
educacional do Estado.
Apresentamos as Emendas ns 1 a 6, por meio das quais
propomos, respectivamente, acrescentar alínea ao art. 4Q da
Lei ng 9.381, de 18/12/86, incluindo como especifica do
cargo de professor a função "ensino do uso de biblioteca";
também completando dispositivo da lei supra-referida,
incluir o inciso 1H no seu art. 24. em que são prescritos
os casos de perda de aulas assumidas em 'a.ãe' facultativo;
incluir um cargo de Musicoterapeuta no quadro de escola
destinada ao atendimento exclusivo de portadores de
necessidades educativas especiais; incorporar á proposição
dispositivos contendo definição de critérios para a
distribuição dos cargos de Auxiliar de Secretaria entre as
escolas estaduais e para a distribuição de professores com a
função "ensino do uso de biblioteca"; por último, facultar
ao pessoal lotado nas atuais Delegacias Regionais de Ensino
a opção entre permanecer nas superintendências Regionais de
Ensino ou retornar à docência nas escolas estaduais.

Conclusão
"Ex positis", somos pela aprovação do Projeto de Lei ng

2.169/94 no 2g turno, na forma do vencido no lg turno, com
as Emendas ngs 1 a 6, a seguir transcritas.

EMENDA NQ 1
Inclua-se o seguinte art. 4Q, renumerando-se os

subseqüentes:
"Art. 4Q - O inciso 1

dezembro de 1986, com
9.938, de 26 de julho
alínea 'e":
"Art. 4g - . . ........

do art. 4g da Lei ng 9.381, de 12 de
redação dada pelo art. 2g da Lei no

de 1989, fica acrescido da seguinte



295

 1
e) ensino do uso de biblioteca.".".

EMENDA Ng 2
Inclua-se o seguinte art. 60, renumerando-se os

subseqüentes:
"Art. Sg - Acrescente-se ao art. 24 da Lei ng 9.381, de 18

de dezenbro de 1986, o inciso III, com a seguinte redação:
"Art 24 - ..............................
III - preenchimento do cargo por servidor efetivo . !! -

EMENDA No 3
Inclua-se o seguinte art. 60, renumerando-se os

subseqüentes:
"Art. 6g - A escola estadual destinada ao atendimento

exclusivo de alunos portadores de necessidades educativas
especiais poderá contar com 1 (um) cargo de Técnico de Nível
Superior de Educação - Musicoterapeuta.

EMENDA NQ 4
Acrescente-se o seguinte art. 7g, renumerando-se os
subseqüentes:
"Art. 7g - Os cargos de Nível Médio de Educação - Auxiliar

de Secretaria - serão distribuídos nas escolas estaduais de
acordo com os seguintes critérios:

- 1 (um) cargo para cada conjunto de 20 (vinte) turmas de
educação pré-escolar, arredondando-se fração igual ou
superior a 15 (quinze);
II - 1 (um) cargo para cada conjunto de 10 (dez) turmas do

Ciclo básico de Alfabetização - CBA - à 4,à série do ensino
fundamental ou das escolas para portadores de necessidades
educativas especiais, com regime não seriado, arredondando-
se fração igual ou superior a 6 (seis);
III - 1 (um) cargo para cada conjunto de 6 (seis) turmas de

Sa a 8a séries do ensino fundamental e do ensino médio.
arredondando-se fração igual ou superior a 4 (quatro);
IV - 1 (um) cargo para cada conjunto de 30 (trinta)
servidores lotados e/ou em exercício na escola.
arredondando-se fração igual ou superior a 20 (vinte).
Parágrafo único - A escola que não atender aos critérios

estabelecidos neste artigo poderá ter 1 (um) cargo de Nível
Médio de Educação - Auxiliar de Secretaria.!!.

EMENDA NQ 5
Acrescente-se o seguinte art. 80, renumerando-se os

subseqüentes:
"Art. 8 - O número de professores destinado à função
"ensino do uso de biblioteca" obedecerá à seguinte
proporção:

- 1 (um) para cada conjunto de 20 (vinte) turmas por
turno, arredondando-se fração igual ou superior a 15
(quinze) ou
II - 1 (um) para cada turno que funcione com um mínimo de 5

(cinco) turmas.
1Q - A função de que trata este artigo deverá ser

atribuída a professor devidamente qualificado segundo
critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado da
Educação.
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2Q - Do número de professores calculado com base neste
artigo deverá ser deduzido o número de Técnicos de Nível
Médio de Educação - Auxiliar de Biblioteca Escolar em
exercício na escola.!!.

EMENDA Ng 6
Acrescentem-se ao art. 8Q os seguintes parágrafos:
"Art. S - ...............................................

l - O pessoal de magistério em exercício nas atuais
Delegacias Regionais de Ensino terá o prazo de 60 (sessenta)
dias, contados da data da publicação desta lei, para optar
por permanecer nas Superintendências Regionais de Ensino ou
retornar á atividade de docência, nas escolas públicas
estaduais."

- A opção de que trata o parágrafo anterior manterá
correspondência de nível do Quadro do Magistério com cargo
de que o servidor for detentor.".
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Maria José Haueisen.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
comento criae transforma cargos no Quadro de Pessoal da
Educação e dá outras providências.
No lg turno, foi a matéria aprovada com as Emendas ngs 1 a

4.
Na fase regimental seguinte, foi o projeto distribuído ás

Comissões de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para, em reunião
conjunta, receber parecer.
Inicialmente, a Comissão que nos antecedeu opinou pela

aprovação do projeto na forma do vencido no lg turno, com as
Emendas ngs 1 a 6, e elaborou a redação do vencido.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos, a proposição em tela não
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário. As
despesas decorrentes de sua execução serão cobertas por
crédito especial, cuja abertura é autorizada pelo projeto,
observado o disposto no art. 43 da Lei n 4.320 (federal),
de 17/3/64. A matéria está de acordo com a legislação
vigente, merecendo prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.159/94 na forma do vencido no lg turno, comas
Emendas nQs 1 a 6. apresentadas pela Comissão de Educação,
Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1994.
Cóssimo Freitas. Presidente - José Renato, relator -
Bonifácio Mourão - Péricles Ferreira - Gilmar Machado.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 2.169/94

Cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação e
dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Os cargos de provimento em comissão de Secretário
de Escola A, B e C, previstos no Anexo 1 da Lei no 11452,
de 22 de abril de 1994, alterado pelo art. 5g desta lei,
serão transformados, por lei, 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 do regulamento aprovado em decreto.
Art. 2g - Ficam revogados os arts. 68 da Lei ng 11.050, de
19 de janeiro de 1993. e 3g da Lei flQ 11.452, de 22 de abril
de 1994.
Art. 3 - Os cargos de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal da Educação - QE - 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 - Após o prazo previsto neste artigo os

cargos somente poderão ser providos por candidatos aprovados
em concurso público.
Art.4g -Os Anexos 1, tI, IXeXda Lei nQll.452,de22
de abril de 1994, ficam alterados na forma constante nos
Anexos 1, II, III e IV desta lei.
Art. 5g - O art. 3o da Lei ng 10.933, de 24 de novembro de
1992, fica acrescido do ro '/11, com a seguinte redação:
"Art.3o - .................................
VII - Delegacias Regionais de Ensino.".
Art. 60 - A Superintendência de Desenvolvimento Funcional,
integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Educação, de que trata o inciso III, "b", do art. 3g da Lei
ng 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. 7 - A Superintendência de Administração de Pessoal,
integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Educação, de que trata o inciso IV, "b", do art. 3g da Lei
ng 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. 8g - 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 no Anexo V desta
1 ei.
Art. 90 - 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. 10 - A descrição e competência das unidades
administrativas previstas nos arts. Sg. 6o, 7Q e 9Q desta
lei serão estabelecidas em decreto.
Art. 11 - Ficam criados no Anexo III do Decreto no 16.409,
de 10 de julho de 1974, 1 (um) cargo de Diretor II, código
MO-OS, símbolo 5-02; 1 (um) cargo de Diretor 1, código MG-
06. símbolo 5-03; 3 (três) cargos de Assessor LI. 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. 12 - 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 ED-211 a
251, os cargos da classe de Diretor 1, MG-06, símbolo 5-03,
códigos ED-84 a 110, ED-164, ED-169-170, ED-298, ED-363-364,
ED-403 a 405, ED-407-408, ED-413, EO-416 e ED-418, de
provimento em comissão, constantes no Anexo Lii do Decreto
nQ 16.409, de 10 de julho de 1974.
Art. 13 - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento

Efetivo da Fundação Helena Antipoff, de que trata o art. 25
da Lei ng 11.475, de 26 de maio de 1994, 6 (cinco) cargos de
Oficial de Educação -"rg'.il, nível elementar de
escolaridade; 8 (oito) cargos de Agente de Educação Integral
LI, de 1Q grau de escolaridade; 6 (seis) cargos de
Assistente de Educação Integral III, de 2g grau de
escolaridade, e 2 (dois) cargos de Analista de Educação
Integral Lv, de nível superior de escolaridade.
Art. 14 - Para atender ás 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 art. 43 da Lei nQ 4.320 (federal), de 17 de
março de 1964.
Art. 15 - O parágrafo único do art. 12 da Lei nQ 11.539, de
1994, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 12 - ..........
Parágrafo único - Após a absorção das fundações

educacionais optantes, somente poderão candidatar-se aos
cargos referidos neste artigo professores pertencentes ao
corpo docente da Universidade.".
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.194194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a reorganização do Departamento
Estadual de Obras Públicas - DEOP - e dá outras
providências.



Aprovado no 1Q turno, com
Subemenda nQ 1 à Emenda n
Comissão para receber parecer
Nos ternos do art. 196,
anexo apresentamos a redação
parecer.

s Emendas ns 1 a 17 e com a
2, retorna o projeto a esta
para o 2Q turno.
lg, do Regimento Interno, em
do vencido, que é parte deste

Fundamentação
Com as adequações processadas no 1Q turno a proposição deve
prosperar e merecer a aprovação desta Casa.
Por oportuna, apresentamos nesta fase a Emenda nQ 1.

visando criar uma Diretoria Regional de Saúde e uma unidade
da Delegacia Regional de Segurança Pública em Almenara,
serviços considerados essenciais ao atendimento da população
daquele pólo regional do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 2.194 na forma do vencido no lQ turno, com
a Emenda nQ 1, a seguir apresentada.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Ficam criadas 1 (uma) unidade da Diretoria

Regional de Saúde e 1 (uma) da Delegacia Regional de
Segurança Pública em Almenara.
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1994.
Bonifácio Mourão, Presidente - Geraldo Rezende. relator -
José Renato - Antônio Carlos Pereira (voto contrário à
Emenda nQ 1) - Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 775/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 775/92, de autoria do Deputado Boné
Guedes, que autoriza o Poder Executivo a doar á Liga
Esportiva Leopoldinense imóvel situado no Município de
Leopoldina, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no

l Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 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 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Liga
Esportiva Leopoldinense o imóvel situado no Município de
Leopoldina, constituído de terreno de 13.665,13m2 (treze mil
seiscentos e sessenta e cinco virgula treze metros
quadrados), desmembrado de área maior, confrontando, pela
frente, numa extensão de 121m (cento e vinte um metros), com
a Rua Elias Matos; pela direita, numa extensão de 109,10m
(cento e nove metros e dez centímetros), com a Rua Tancredo
Neves e com imóvel de propriedade da Companhia de Habitação
do Estado de Minas Gerais - COHAB -; pela esquerda, numa
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extensão de 104,5m (cento e quatro metros e cinco
centímetros), com imóveis de propriedade do Asilo Santo
Antônio e do Seminário Diocesano, e medindo, pelos fundos.
119,8m (cento dezenove metros e oito centímetros), conforme
escritura de compra e venda lavrada, em 7 de dezembro de
1955, no 6Q Oficio de Notas de Belo Horizonte e registrada
como ng 12.042, na fl. 120 do livro 3-h do Cartório de
Registro de Imóveis de Leopoldina. em 30 de janeiro de 1956.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste
artigo destina-se à prática das atividades sociais e
esportivas da Liga Esportiva Leopoldinense e da Escola
Estadual de 2Q Grau Professor Botelho Reis.
Art. 2 - O imóvel reverterá automaticamente ao patrimônio
do Estado se não lhe for dada a destinação prevista no
parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Jorge Hannas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 783/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 783/92, de autoria do Deputado Simão
Pedro Toledo, que autoriza o Poder Executivo a permutar
imóvel com o Município de Heliodora, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 783/92
Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com o

Município de Heliodora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar, sem

ônus para o Estado, o imóvel, registrado sob o ng 2.467, no
livro 3 do Cartório do lQ Oficio, constituído de uma casa e
respectivo terreno de 2.025m2 (dois mil e vinte cinco metros
quadrados), situado no Largo da Matriz, no Município de
Heliodora, e havido pela doação de que trata a Lei Municipal
no 252, de 16 de dezembro de 1926, pelo imóvel do Município
de Heliodora e respectivas benfeitorias situado na Praça da
Inconfidência, ng 30, e registrado no Cartório de Registro
de Imóveis de São Gonçalo de Sapucat, sob o nQ 1 e Av. 2, no
livro nQ 2.
Parágrafo único - O imóvel obtido em permuta pelo município

destina-se a sediar a Prefeitura de Heliodora.
Art. 2Q - Os imóveis reverterão aos proprietários de origem
se, no prazo de três anos, não for cumprida a finalidade
estabelecida no parágrafo único do art. lg.



301
 LI

Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Jorge Hannas.
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.327/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.327/93, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que torna obrigatória a emissão de nota
fiscal de entrada de mercadoria nas operações de compra
efetivadas por desmontes - ferros-velhos e sucatas -, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f 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 1.327/93
Torna obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de

mercadoria nas operações de compra efetivadas por desmontes
- ferros-velhos e sucatas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArU lg - Ficam os desmontes - ferros-velhos e sucatas -
obrigados a emitir nota fiscal de entrada de mercadoria a
cada operação de compra.
Parágrafo único - A nota fiscal de entrada de mercadoria

deverá conter os seguintes dados:
a) razão social da empresa, se pessoa jurídica, ou nome, se
pessoa física;
b) inscrição estadual, se pessoa jurídica, ou número do
CIC. se pessoa física;
c) CGC, se pessoa juridica, ou número do registro geral da
carteira de identidade, se pessoa física;
d) endereço;
e) descrição detalhada do material comprado e respectiva
quantidade;
f) valor total e valores parciais pagos pela mercadoria.
Art. 2g - O desmonte é o responsável pela correta
identificação do vendedor das mercadorias.
Art. 3g - A nota fiscal de entrada de mercadoria somente
terá validade com a assinatura do vendedor.
Art. 4g - Deverá ser entregue pelo menos uma via da nota
fiscal de entrada de mercadoria ao vendedor.
Parágrafo único - Quando a venda for efetuada por pessoa
jurídica, a nota terá que ser contabilizada.
Art. sg - Quando se tratar de mercadoria sujeita a controle

especifico, corno veículos, o desmonte fornecerá, além da via
da nota fiscal de que trata o artigo anterior, uma outra
via, que trará o registro anexado pelo vendedor e que deverá
ser enviada ao DETRAN no prazo máximo de 30 (trinta) dias
para a efetiva baixa de cadastro
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Parágrafo único - O vendedor que não enviar ao órgão
competente, no prazo estipulado, a nota fiscal de entrada de
mercadoria, com o devido registro, será responsabilizado
civil e criminalmente e ficará sujeito a multa a ser
estipulada pelo Poder Executivo.
Art. 6g - A não-emissão da nota fiscal de entrada de
mercadoria pelo desmonte acarretará a este as penas
previstas para receptador de mercadorias roubadas.
Art. 7g - Os desmontes deverão manter livro próprio para
registro das operações que envolvam peças automobilísticas,
nele indicando:
a) número do chassi do veículo negociado;
b) nome e identificação do proprietário;
c) especificação das peças envolvidas;
d) data e valor da negociação.

lg - O descumprimento do disposto no "caput" deste artigo
implicará multa de 300 (trezentos) UPFMG5 (Unidades Padrão
Fiscais do Estado de Minas Gerais) e interdição do
estabelecimento pelo prazo de 90 (noventa) dias.

2g - Em caso de reincidência, serão computados em dobro o
valor e o prazo das sanções previstas no parágrafo anterior.
Art. Bg - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Jorge Hannas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.655193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.655/93, de autoria do Deputado
Anderson Adauto, que torna obrigatório o registro, na conta
de consumo, do percentual do aumento tarifário praticado por
empresas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no
lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.655/93
Torna obrigatório o registro, na conta de consumo, do
percentual do aumento tarifário praticado por empresas
concessionários e permissionárias de serviços públicos.
A Assemulêia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam as empresas concessionárias e
Permissionárias de serviços públicos cobrados sob a forma de
tarifa obrigadas a fazer constar, na conta de consumo do mês
em que houver reajuste tarifário, o percentual do aumento.
Art. 2g - Em caso de descumprimento do disposto no art. lg,
fica o usuário desobrigado do pagamento da tarifa
correspondente ao período em que se deu o reajuste.



Art. 3Q - As empresas destinatárias da obrigação de que
trata esta lei terão o prazo de até 30 (trinta) dias
contados da sua publicação para atender ao disposto no art.
1Q.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de outubro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Jorge Hannas. relator - Péricles

Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.833/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.833/93, de autoria do Deputado
Reinaldo Lima, que dispõe sobre o ingresso gratuito de
pessoas com idade superior a 65 (sessenta e cinco) anos nos
estádios e praças de esporte administrados pela
Administração de Estádios de Minas Gerais - ADEMG -, foi
aprovado no 2Q turno na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.833/93
Dispõe sobre o ingresso gratuito de pessoas com idade
superior a 65 (sessenta e cinco) anos nos estádios e praças
de esporte administrados pela Administração de Estádios de
Minas Gerais - ADEMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica assegurado ás pessoas com idade superior a
65 (sessenta e cinco) anos o direito de ilgesso gratuito
nos estádios e praças de esporte administrados pela
Administração de Estádios de Minas Gerais - ADEMG -, em
eventos esportivos, culturais ou de lazer.
Art. 2 - A divulgação do direito de que trata esta lei
será feita pelo Poder Executivo por meio da afixação, em
locais visiveis, de placas alusivas ao beneficio nas partes
externas dos estádios e nas praças de esporte.
Art. 3 - Será exigida do beneficiário desta lei, para
ingresso nos estádios, a apresentação de documento
comprobatório da idade.
Art. 4Q - Os organizadores dos eventos de que trata o art.
1Q reservarão local adequado para a acomodação dos
beneficiários desta lei.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Jorge Hannas, relator - Péricles

Ferreira.
PARECER SOBRE O OFÍCIO DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO

Mesa da Assembléia
Relatório
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Por meio de ofício. o Vice-Governador do Estado, Dr.
Arlindo Porto, solicita a esta Assembléia Legislativa
licença para a interrupção do exercício de suas funções, a
partir do dia 29/10/94 até o dia 17/11/94.
Publicado no 'Diário do Legislativo" de 27/10/94, o oficio
foi encaminhado à Mesa para receber parecer, por aplicação
analógica do art. 80, inciso VII, alínea "g", do Regimento
Interno -

Fundamentação
A concessão de licença para o Vice-Governador interromper o
exercido de suas funções não vem, como ocorre na hipótese
do cargo de Governador, expressamente prevista na
Constituição do Estado. Por outro lado, é inegável que o
Vice-Governador do Estado exerce funções, muitas delas
previstas constitucionalmente. Também é certo que se aplica
ao Vice-Governador a figura do impedimento para o exercício
das funções, como deixa claro o art. 87 da Constituição do
Estado, ao prever as hipóteses de substituição.
Exigida a aquiescência do Legislativo para a Interrupção
das funções do Governador, tem-se que as mesmas razões
políticas e administrativas estão a recomendar a
manifestação do Poder Legislativo na hipótese da licença do
Vice-Governador.
Acresce que, no caso concreto, está-se diante da realidade
da concessão de licença, por via da Resolução nQ 5.151. de
1994, ao Governador do Estado, para interromper suas
funções, de modo a que possa engajar-se no processo
eleitoral do segundo turno no Estado. Da forma que foi
solicitada, a licença do Vice-Governador coincidirá, em seu
período, com aquela concedida ao Chefe do Executivo
Estadual. Tem-se, assim, que a licença, se concedida ao
Vice-Governador, irá interromper suas f .rções, inclusive
aquelas decorrentes da substituição automática do
Governador. Vale dizer que os efeitos da Resolução ng
5.151/94 se comunicam á matéria em análise, autorizando a
concessão da licença ao Vice-Governador, a partir da data
inicial da licença ao Governador do Estado, para eximir-se
do encargo de substituir o Chefe do Executivo Estadual e, ao
mesmo tempo, para interromper suas funções.
Sob o as pecto do mérito, há que se reconhecer que a licença
pleiteada, assim como no caso da avaliação feita por esta
Casa relativamente à do Governador do Estado, constitui-se
em um imperativo ético à participação na campanha eleitoral
do segundo turno.

Conclusão
Pelo exposto, é o parecer favorável á concessão da licença
solicitada, concluindo-se pela apresentação do seguinte
projeto de resolução: -

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2.226/94
Concede licença ao Vice-Governador do Estado, tendo em
vista os efeitos da Resolução ng 5.151, de 1994, para
interromper o exercício de suas funções.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. lg - Fica concedida ao Vice-Governador do Estado,
Doutor Arlindo Porto, tendo em vista os efeitos da Resolução
nQ 5.151/94, licença para interromper o exercido de suas
funções, no periodo de 29 de outubro a 17 de novembro de
1994, para se dedicar à campanha eleitoral do segundo turno
no Estado.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 27 de outubro de
1994.
José Ferraz. Presidente - José Militão, relator - Elmiro

Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho.
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para

parecer.

ERRATA

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR NO 23/92

Na publicação do parecer em epigrafe, verificada na edição
de 23/7/93, pág. 28, col. 3, no "caput" do art. 42, onde se
lê;
"observado o disposto no art. 77 desta lei", leia-se;
"observado o disposto no art. 80 desta lei!!.
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Belo Horizonte, sábado. 29 de outubro de 1994

ATAS

ATA DA 592a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE OUTUBRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução n
2.226/94 - Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos
Pereira e Bené Guedes - Comunicação: Comunicação da Comissão
de Administração Pública - Orador Inscrito: Discurso do
Deputado Glycon Terra Pinto - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la
Fase: Acordo de Lideranças - Decisão da Presidência -
Leitura de comunicação apresentada - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira; deferimento
- Requerimentos dos Deputados Bené Guedes e Côssimo Freitas;
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e votação de proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto
de Lei nQ 554/91; Requerimento do Deputado Geraldo da Costa
Pereira; deferimento - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de
Lei flQ 2.124/94; Requerimento do Deputado José Militão;
deferimento - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cõssimo Freitas -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Hauelsen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa -. Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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- O Deputado Roberto Carvalho, 2g-Secretário, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2.226/94

- O referido projeto foi publicado na edição do dia
28/10/94.

REQUERIMENTOS
Do Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando seja
incluído na ordem do dia o Projeto de Lei ng 1.460/93, uma

vez que a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo
regimental para emitir parecer. (- A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 244,
c/c o art. 141, do Regimento Interno.)
Do Deputado Bené Guedes, solicitando seja atribuído regime

de urgência á tramitação do Projeto de Resolução ng
2.226/94.

COMUNICAÇÃO
- E também encaminhad fl€i comunicação da Comissão de

Administração Pública.
Orador Inscrito

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glycon Terra
Pinto.
O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, caros

colegas Deputados, senhoras e senhores que estão nos
ouvindo, assim que se iniciaram os trabalhos desta
legislatura, fiz um pedido aos funcionários de meu gabinete:
qfue, ao se abrir o expediente de cada dia, fosse lido em
voz alta um capitulo da Bíblia Sagrada, que ã a palavra de
Deus. Feita a leitura, o responsável do dia aporia sua
assinatura no trecho diário, como testemunho de um
compromisso aceito e cumprido.

Na semana passada, pela graça de Deus, antes do término de
nosso primeiro mandato, ao cabo de mais de três anos, o
pessoal atingiu o ponto final desse exercício cristão: toda
a Bíblia estava lida pelos companheiros que comigo
trabalham.
Agora, só falta uma parte do nosso propósito, o que em

breve acontecerá por meio de ato praticado por todos nós: a
fim de que essa atitude não fique limitada á vivência do
grupo, o exemplar da Bíblia Sagrada será oferecido á
biblioteca desta Casa por meio do documento que acompanha
este pronunciamento.
Se. como pastor, não posso me esquecer dos deveres

atinentes à vida parlamentar, como parlamentar, jamais
poderei negligenciar minhas obrigações para com o Senhor
Deus, criador dos céus e da Terra. Esse foi o motivo que me
levou a estender aos funcionários do meu gabinete a
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consciência de uma necessidade; a de o homem nunca se
desvincular da palavra de Deus, que é boa e agradavel
Já que o entendimento mais esclarecido nos conduz a tal

conclusão, conseqüência natural será destinar à Bíblia um
papel de realce em nosso cotidiano, pois as Sagradas
Escrituras são o legítimo testamento outorgado pelo Criador,
promessa e garantia de que a salvação em Jesus Cristo está
ao alcance de todos, e um mundo melhor nos espera, ao mesmo
tempo em que avisa e adverte que a parte que nos toca nesta
e naquela vida fica na estrita dependência da decisão
pessoal, que tomamos nesta existência terrena.
Assim é o Pai, generoso e justo, e sendo ele a

caracterização maior do amor, nada exigiria se não houvesse
meio de se cumprir sua vontade. O meio existe, e o caminho
se conhece através da Bíblia.
Como demonstração da importância da Bíblia, notamos que

essa palavra é um substantivo plural na sua origem grega,
Que significa livros, e esses são os que compõem o Antigo
Testamento, com 39 livros e o Novo Testamento, com 27,
totalizando os 66 livros. E, portanto, uma biblioteca que
tomamos em nossas mãos quando nos dispomos à mais
gratificante das leituras.

Em primeiro lugar, a Bíblia mostra quem é Deus. E preciso
reconhecer que o Cria-1 -r _ltrapassa o infinito das
considerações e não pode ser conhecido integralmente pelo
precário sistema da inteligência humana. No entanto, por
meio da revelação do Espirito Santo, pela Palavra,
aprendemos o plano de Deus para com os homens e toda a
criação.

Por se tratar de um livro sagrado, poder-se-ia pensar que
fala exclusivamente de Deus. Mas assim não é. A Bíblia cuida
extensamente dos homens, criados por Deus à sua imagem e
semelhança. Em páginas de admirável compreensão e sabedoria,
temos o relato da trajetória humana por meio da verdadeira
história em busca de seu próprio destino: o lado bom
fronteiro ao perverso; virtudes exemplarmente praticadas na
vizinhança de torpes comportamentos.
Essa é a condição dos homens e não poderia ser

diferentemente apresentada, porque a Bíblia é o livro da
verdade incontestável, absoluto oposto a qualquer natureza
de falseamento.
Sendo isso de que falamos, o livro supremo é muito mais,

porque a simples abordagem dos atributos divinos e das
fragilidades humanas deixaria imperfeita uma obra que se
contempla como inspiração para a tomada de atitudes certas e
como instrumento para o conhecimento da salvação.
Está visto que a mera consideração de partes tão

distanciadas somente serviria para que entre elas se
evidenciasse um fosso desesperador. Mas, é claro, não é
essa a vontade do Pai. Por isso, a Bíblia proclama a aliança
de Deus com os homens, sinal mais adequado para que se
compreenda a extensão da bondade de quem, fonte de amor e
perfeição, acolhe aqueles que se arrependem da contaminação
do pecado.
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Se a relação entre o homem e o erro pode ser interpretada

como inevitável, a passividade diante do erro funciona como
opção consciente. Mas a liberdade oferecida por Deus não
significa que Ele aprova indistintamente o bem e o mal.

"Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém;
tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. (1, Corintios.
10:22.)
O caminho a seguir não é compatível com a tibieza de

propósitos, porque forte é a tentação que aponta para os
prazeres espúrios. Entretanto, o homem sábio ou aquele que
aspira á sabedoria entende que a renúncia aos encantamentos
mórbidos representa o pé colocado na rota para a meta
celestial. Ao fim de sua jornada terrena - que é breve em
relação ao que lhe é dado viver-, o homem perceberá a
riqueza dos valores comunicados pela Bíblia.
Reflitamos sobre o que lemos em oeuteronômio, 30:15,16:

"Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal: se
guardares o mandamento que hoje te ordeno. 'que ames ao
Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, e guardes os seus
mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juizos, então
viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará
na terra a qual passas a possuir."
Essas palavras partem daquele que propõs a aliança. Ora,

sabendo que nossa presença aqui é transitória e que a
chamada felicidade, em caráter eterno, só depende de nossa
decisão em aceitar o sacrifício vicário de Jesus Cristo, por
que não ouvir as instruções de quem nos criou?
Nessa oportunidade em que anuncio que os funcionários de

meu gabinete acabam de ler diariamente, em voz alta, a
Bíblia toda, transmito a eles e aos muitos outros que lá
compareceram para aqueles momentos tão importantes o meu
abraço fraterno e o meu reconhecimento. público pela forma
elevada com que corresponderam ao pedido de quem há muito se
convenceu de que a palavra de Deus, além de insubstituível
passaporte para a vida eterna, também é a melhor orientação
para a relação entre os homens.

Sr. Presidente, passo às suas mãos este histórico exemplar
das Sagradas Escrituras e o documento que o acompanha. Muito
obrigado. Com Deus vamos mudar este Pais.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 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.

Acordo de Lideranças
Os Deputados abaixo-assinados, Lideres de Bancadas com
assento nesta Casa, acordam em prorrogar o prazo de
apresentação de emendas ao Projeto de Lei ng 2.209/94, que
estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal
do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das
empresas controladas pelo Estado para o ano de 1995, para o
dia 22 de novembro corrente.
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Hely Tarquinio, Líder do PP - Adelmo Carneiro Leão, Líder
do PT - Ailton Vilela, Lider do PPR - Elisa Alves, Lidar do
PT do B - Agostinho Patrus, Líder do BRD - Bonifácio Mourão,
Líder do PMDB - Wanderley Ávila, Líder do PSDB - Ibrahim
Jacob, Líder do PDT - Paulo Pettersen, Líder da Minoria.

Decisão da Presidência
A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e decide
prorrogar o prazo de recebimento de emendas ao Projeto de
Lei nQ 2.209/94, que estima as receitas e fixa as despesas
do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento
de investimentos das empresas controladas pelo Estado para
o ano de 1995. para o dia 22 de novembro do corrente.
Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1994
Deputado José Ferraz, Presidente.
Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da
comunicação apresentada nesta reunião pela Comissão de
Administração Pública - aprovação, na 76a Reunião Ordinária,
do Projeto de Lei ng 1.586/93, do Deputado Anderson Adauto,
e do Requerimento nQ 5.346/94, do Deputado Bonifácio
Mourão (Ciente. Publique-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do ilustre Deputado Antônio
Carlos Pereira, em que, na forma regimental, solicita seja
incluído na ordem do dia o Projeto de Lei ng 1.460/93, de
sua autoria, uma vez que a Comissão de Fiscalização
Financeira perdeu o prazo regimental para emitir parecer. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VII do art. 244, combinado com o art. 141 do
Regimento Interno
Requerimento do Deputado Bené Guedes, em que, nos termos
regimentais, solicita seja atribuído regime de urgência à
tramitação do Projeto de Resolução ng 2.226/94, da Mesa da
Assembléia. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Cóssimo Freitas, em que solicita,
nos termos regimentais, que a Proposta de Emenda á
Constituição nQ 41/94, de sua autoria, passe a tramitar em
regime de urgência. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

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

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

da presente reunião o Projeto de Lei Complementar nQ 24/93,
por não se encontrar o referido projeto em condições de ser
apreciado; informa ainda que também fez retirar da pauta os
Projetos de Lei ngs 2.169, 2194, 2.197 e 2.198/94, em
virtude de sua provação na reunião extraordinária realizada
ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei nQ 554/91, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, que
autoriza o Poder Executivo a doar terreno do DER-MG ao
Sindicato das Indústrias do Vestuário de Divinópolis.
Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do
Regimento Interno. Encontra-se em poder da Mesa requerimento
do ilustre Deputado Geraldo da Costa Pereira, em que
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei flQ
554/91. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-
se.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.124/94, do
Deputado José Militão, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Ibiraci. Incluído em ordem do dia
para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Encontra-se
em poder da Mesa requerimento do Deputado José Militão, em
que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n
2.124/94, de sua autoria. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno. Arquive-se.

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a presente reunião e convoca os
Deputados para a ordinária de debates de amanhã, sexta-
feira, dia 28, às 9 horas, bem como para as
extraordinárias, também de amanhã, ás 14 e ás 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Fica desconvocada a reunião
extraordinária prevista para logo mais, às 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 3169 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE OUTUBRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - 1g PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.198/94;
aprovação, com as Emendas flQ5 1 a 5; votação da Emenda nQ 6;
rejeição - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n
2.169/94; aprovação,com as Emendas ns 1 a 6 - Discussão, em
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.194/94; aprovação, na forma
do vencido em lQ turno, com a Emenda nQl - Discussão, em
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.197/94; aprovação, na forma
do vencido em lg turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h04mi,1, comparecem os Deputados:
José -erraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - António Pinheiro
- Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Cléuber
Carneiro - Cõssimo Freitas - Dílzon Meio - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar

r '1
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Machado - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Jaime Martins -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Laviola
- José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil
Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria E!vira -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Pendes
Ferreira - Raul Messias - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata da
reunião anterior. Na sua ausência, convoco o Deputado Marcos
He 1 ên i o.

lg PARTE
Ata

- O Deputado Marcos Helênfo, 2Q-Secretário "ao hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei no 2.198/94. do
Governador do Estado, que instituiu o Adicional de Local de
Trabalho para o servidor lotado e em efetivo exercido em
estabelecimento penitenciário. A Comissão de Justiça opinou
pela constitucionalidade do Projeto, com as Emendas nos 1 a
5, que apresenta. As Comissões de Defesa Social e de
Fiscalização Financeira opinaram pela sua aprovação, com as
Emendas nos 1 a 5, apresentadas pela Comissão de Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Defesa
Social para parecer sobre a emenda. Em votação o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam, permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação as Emendas de
1 a 5 que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.)
Aprovadas. Em votação a Emenda flQ 6 que recebeu parecer pela
rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.). Rejeitada. Está, portanto, aprovado,
em lQ turno, o Projeto de Lei no 2.198/94, com as emendas
de 1 a S. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei no 2.169/94, do

Governadcr do Estado, que cria e transforma cargos no Quadro
de Pessoal da educação e dá outras providências. A Comissão
de Educação opina pela aprovação do projeto, na forma do
vencido em lQ turno, com as Emendas nos 1 a 6. que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação, na forma do vencido em lQ turno, com as
Emendas nos 1 a 6. apresentadas pela Comissão de Educação.
Em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado. Em votação as emendas 1 a 6. Os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.)
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2g turno, , o Projeto
de Lei ng 2.169/94, com as Emendas de ngs 1 a 6. A Comissão
de Redação
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 2.194/94, do

Governador do Estado, que reorganiza o Departamento Estadual
de Obras Públicas e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto, na
forma do vencido em lg turno, com a Emenda nQ 1, que
apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação a Emenda ng l Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei flQ 2.194/94, na forma do vencido em lg turno,
com a Emenda no 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 2.197/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a reestruturação da
Secretaria de Estado da Cultura e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto, na forma do vencido em lg turno. Em discussão o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em
2Q turno, o Projeto de Lei ng 2.197/94, na forma do vencido
em lQ turno. A Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 27, às 14 horas c' r ordem do dia
já anunciada, bem como para a extraordinária, também de
amanhã, ás 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 97a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia dezenove de outubro de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e Márcio
Miranda, membros da Comissão supracitada. Encontram-se
presentes, também, os Deputados Marcos Helênio e Hely
Tarquinio. Havendo número regimental o Presidente,
Deputado Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência procede á leitura da
seguinte correspondência: oficio do SIND-SAUDE; oficio da
direção da FHEMIG, manifestando apoio ao pronunciamento do
Dr. Paulo Sérgio Dias Araújo sobre o Projeto de Lei n
1.066/92 abaixo-assinado em favor do movimento de luta pela
moradia popular, solicitando que a Comissão elabore emenda à
Lei ng 10.091, destinando o percentual de 1% à construção de
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moradias populares; cópia de ação judicial movida pela
Curadoria de Fundações do Ministério Público Estadual
contra a Fundação Hilton Rocha, em razão de graves
irregularidades e desvios de dinheiro público nela
ocorridos. A seguir, a Presidência passa à discussão e a
votação de proposições de autoria da Comissão. O Deputado
Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita
seja convidado o Secretário da Saúde e representantes do
Conselho Estadual de Saúde para participarem da reunião da
Comissão no próximo dia 26. às 10 horas, com a finalidade de
discutir o projeto q ue contém a proposta orçamentária para o
exercício de 1995, no q ue tange á área de saúde. Submetido a
votação, é este requerimento aprovado. Prosseguindo, a
Presidência passa à discussão e à votação de pareceres
sobre proposições sujeitas a apreciação do Plenário . O
Deputado Adelmo Carneiro Leão, relator do Projeto de Lei ng
1.066/92, no lQ turno, procede à leitura do seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma
do Substitutivo nQ 2, ficando prejudicado o Substitutivo flQ
1, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o
Deputado Márcio Miranda procede à leitura do parecer do
Deputado Wilson Pires sobre o Projeto de Lei ng 1.158/92, no
lQ turno, mediante o qual o relator conclui pela aprovação
do Substitutivo ng 1. com a Emenda ng 1. Posto em discussão
e votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado
Adelmo Carneiro Leão procede à leitura do parecer do
Deputado Wilson Pires sobre o Projeto de Lei ng 1.858/93, no
1Q turno, mediante o qual o relator conclui pela aprovação
da matéria com a Emenda nQ 1. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado
Márcio Miranda procede á leitura do plr.ccr do Deputado
Wilson Pires sobre o Projeto de Lei ng 1-875/94, no l
turno, mediante o qual o relator conclui pela aprovação da
matéria na forma do Substitutivo ng 1. ficando prejudicadas
as Emendas ns 1 a 6. da Comissãode Constituição e Justiça.
Posto em discussão e votação, ê o parecer aprovado. Com  a
palavra, o Deputado Márcio Miranda procede à leitura do
parecer do Deputado Wilson Pires sobre o Projeto de Lei n
1.947/94, no lQ turno, mediante o qual o relator conclui
pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação,
é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão procede á leitura doparecer do Deputado
Wilson Pires sobre o Projeto de Lei nQ 2.014/94, no l
turno, mediante o qual o relator conclui pela aprovação da
matéria. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Ato continuo, a Presidência passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo emite pareceres
favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ngs
1-353 e 1.795/93, 2.046 e 2.057/94, na forma do vencido no
l Q turno, 1.691 e 1.694/93, 2.027, 2044, 2.049 e 2.092/94.
o Deputado Wilson Pires emite pareceres favoráveis à
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ns 1.534/93, na
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forma do vencido no lQ turno. 2.043, 2.047 e 2.076/94; no lg
turno, dos Projetos de Lei ngs 2143/94 e 1.467/93, este com
a Emenda ng 1. 0 Deputado José Leandro emite pareceres
favoráveis à aprovação, no 2g turno, dos Projetos de Lei ngs
1.778/93, 1.881. 2.042, 2.048 e 2058/94; no lg turno, do
Projeto de Lei ng 1.968/94. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2g turno, dos
Projetos de Lei ngs 2.018/94, na forma do vencido no ig
turno. 1.820/93, 2.039, 2.051, 2.061 e 2.070/94; no lg
turno, dos Projetos de Lei ngs 1.980 e 2.115/94. este com a
Emenda ng 1. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são os projetos aprovados. Em virtude de o Projeto
de Lei ng 1.765/93 ser de autoria do Deputado Jorge Hannas,
este, na fase de votação, passa a Presidência ao Deputado
Adelmo Carneiro Leão. Colocado em discussão e votação, é o
projeto aprovado O Deputado Jorge Hannas retoma os
trabalhos e submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ngs 150/91, 1.791/93,
1.847/93, 1.890/94, 1.969/94, 1.983/94, 2.006/94, 2.020/94,
1.391/93, 1.792/93, 1.850/93, 1.895/94, 1.971/93, 1.987/94,
2.007/94, 1.752/93, 1.792/93, 1.883/94, 1.910/94, 1.977/94,
1.994/94, 2.013/94, 1-766/93, 1.827/93, 1.886/94, 1.945/94,
1.981/94, 2.003/94 e 2.019/94, os quais são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 26 de outubro de 1994-
Jorge Hannas. Presidente - Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro

Leão.
ATA DA 146,1 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e seis de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Ajalmar Silva,
Hely Tarquinio e Jorge Eduardo (substituindo os três últimos
aos Deputados Célio de Oliveira, José Renato e Jaime
Martins, respectivamente, por indicação da Liderança do
BRD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental e na ausência do Presidente, o Deputado Ajalmar
Silva assume a direção dos trabalhos, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Hely Tarquinio 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 discutir e analisar o Projeto
de Lei ng 2.209/94, que contém o orçamento do Estado, com os
membros da comissão de representação da audiência pública
realizada no Alto Paranaiba, no que se refere às propostas
priorizadas naquela audiência, e convida o Sr José Oswaldo
Lasmar. Superintendente da SUCEP, órgão da Secretaria de
Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, a
tomar assento à mesa. Logo após, registra a presença dos
seguintes membros da comissão de representação do Alto
Paranaiba: Srs. Elias José Ferreira, Vereador à Câmara
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Municipal de Corornandel Sr. José Rodrigues Souza,
Presidente da Câmara Municipal de Coromandel ; António Flavio
Rodrigues, Prefeito Municipal de Matutina; Valdir Antônio
Filho, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campos
Altos; Vitor Hugo Comes, representando a Prefeitura de
Araxá. A seguir, a Presidência passa a palavra ao Sr. José
Oswaldo Lasmar, Que discorre sobre os instrumentos usados
pela SEPLAN para análise das propostas contempladas no
orçamento e informa Que as propostas de Prefeitos que não
foram ainda analisadas estão sendo estudadas e que as que
forem de natureza orçamentária serão enviadas à Assembléia
Legislativa e aos Prefeitos através de um relatório
sistematizado. Ato contínuo, a Presidência lê o cronograma
da lei orçamentária e passa á fase de debates, sendo
analisadas, uma a uma, as propostas do Alto Paranaíba. As
Propostas ns 1, 5 e 14 não foram contempladas, por não se
tratar de matéria orçamentária. Nesta fase, usam da palavra
os Srs. José Rodrigues de Souza e Antônio Flávio Rodrigues.
Com relação às propostas apresentadas pelos Prefeitos, usam
da palavra os Srs. Vítor Hugo Comes, Elias José Ferreira,
José Rodrigues de Souza e Valdir Antônio Filho- O Sr, José
Oswaldo Lasniar responde às perguntas formuladas pelos
debatedores conforme as normas orçamentárias e o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG A Presidência
informa que os técnicos da Consultoria e Pesquisa desta Casa
estarão á disposição para esclarecimentos de quaisquer
dúvidas acerca da matéria em questão. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, dos convidados e técnicos desta Casa, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina q ue se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Wanderley Ávila. Presidente - Péricles Ferreira - Jorge
Eduardo - Marcos Helénlo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.198/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Defesa Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado encaminhou à Assembléia Legislativa.
por meio da Mensagem ng 516/94, o Projeto de Lei nQ
2.198/94, que institui o Adicional de Local de Trabalho para
o servidor lotado e em efetivo exercício em estabelecimento
penitenciário.
Utilizando a prerrogativa que lhe é assegurada pelo art. 69
da Constituição mineira, o Chefe do Poder Executivo solicita
urgência para apreciação do projeto, q ue foi distribuído às
comissões competentes para receber parecer, em reunião
conjunta, segundo dispõe o art. 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em tela, ao mesmo tempo em que institui O
Adicional de Local de Trabalho, transforma cargos, dispõe
sobre servidores do Estado e dá denominação a próprios
públicos. Deve, portanto, ser apreciada por esta Casa
Legislativa, uma vez que tais conteúdos se inserem nas
disposições do art. 61 da Constituição mineira.
Convém salientar, ainda, a competência do Governador do
Estado para inaugurar o processo legislativo no caso em
espécie, consoante o disposto no art. 66, III, "b", "c" e
"e", do mesmo diploma.
Por outro lado, o art. 30 da Carta mineira, ao definir os
parâmetros relativos à política de pessoal, adota como
diretriz o pagamento de remuneração compatível com a
complexidade e a responsabilidade das tarefas executadas
pelo servidor público.
A proposta reflete o cumprimento pelo Poder Executivo dos

objetivos constitucionalmente definidos para a administração
pública, notadamente no que diz respeito à política de
pessoal
Relativamente à denominação dos estabelecimentos penais do

Estado, sobre a qual dispõe o art. 40 do projeto, denota-se
o propósito de homenagear pessoas já falecidas que se
destacaram no cenário mineiro pelos relevantes serviços
prestados à comunidade. "-'nr"e, portanto, a proposição às
exigências constantes na Lei nQ 5.378, de 3/12/79,
modificada pela Lei nQ 7.621, de 17/12/79. que versa sobre a
denominação de próprios públicos do Estado.
Observa-se que a proposição se encontra plenamente ajustada
aos preceitos constitucionais e legais aplicáveis às
matérias abordadas.
Entendemos ser oportuna a apresentação das Emendas nçs 1 a
5, que passam a fazer parte deste parecer e visam ao
aprimoramento do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.198/94 com as Emendas ngs 1 a 5, a seguir transcritas:

EMENDA NQ 1
Dê-se ao inciso III do art. 6g a seguinte redação:
"Art. 6g - .. .................
III - quando a população carcerária for superior a 200
(duzentos) sentenciados, considerar-se-á de grande porte o
complexo penitenciário de que trata o "caput" deste artigo,
passando o Adicional a ser devido na sua totalidade,
conforme índice fixado no inciso II do parágrafo único do
art. lg desta lei.".

EMENDA Ilg 2
Substitua-se no art. 11, a expressão "classificados no

art. 2g" pela expressão "classificados no art. 50".
EMENDA Ng a

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O Adicional de Local de Trabalho, instituído

por esta lei, é devido a partir de lg de setembro de 1994.".
EMENDA Ng 4
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Dê-se ao art. 8Q a seguinte redação:
"Art. 8Q - O Adicional de Local de Trabalho não é devido a

servidor pertencente a quadro de carreira estabelecido ou
previsto em lei orgânica especifica, ainda que exerça suas
atividades nas unidades penais relacionadas nesta lei.".

EMENDA No 5
O f 2o do art. 4Q da Lei ng 9.529, de 29/12/87, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4g - . ..............................................
§ 2g - A gratificação especial de que trata este artigo
integra a remuneração e é inerente ao exercício dos
respectivos cargos, sendo inacumulável com retribuição
pecuniária de qualquer natureza, exceto os adicionais por
tempo de serviço, que serão calculados sobre a remuneração e
o Adicional de Local de Trabalho, que será calculado sobre o
vencimento básico.".
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Alvaro Antônio - Célio de Oliveira - Agostinho Patrus -
Ajalmar Silva.

Comissão de Defesa Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe é de autoria do Governador do
Estado e visa a institu D Ajiicional de Local de Trabalho
para o servidor lotado e em efetivo exercício em
estabelecimento penitenciário.
Tramita a proposição em regime de urgência, por solicitação
do Chefe do Poder Executivo, devendo ser apreciada em
reunião conjunta das comissões a que foi distribuída, em
obediência ao disposto no art. 222 do Regimento Interno
desta Casa.

Fundamentação
A política de valorização do servidor público estadual vem
sendo desenvolvida pelo Poder Executivo mediante a
implementação de medidas que redundam na melhoria das
condições de trabalho e da remuneração, em reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados pela classe á comunidade
mineira.
Diversas proposições têm sido encaminhadas a esta Casa
Legislativa, como ocorre com o projeto em tela, visando
sobretudo a compatibilizar a complexidade e a
responsabilidade do trabalho executado com a remuneração
percebida por esses abnegados servidores.
Esses trabalhadores há multo almejam o reconhecimento não
apenas da sociedade, como também das lideranças políticas,
pois, em muitas oportunidades, desenvolvem atividades
penosas, colocando em risco a própria integridade física.
visando a um bem maior, como ocorre com todos aqueles que
prestam serviços junto ao sistema penitenciário estadual.
O projeto sob comento visa a reparar algumas injustiças
instituindo o Adicional de Local de Trabalho devido ao
servidor em efetivo exercício em estabelecimento
penitenciário e que desenvolve atividade permanente junto á
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população carcerária, conforme dispõe o art. lg da
proposição.
Afinal, há de se admitir que a melhoria do nível salarial
da classe virá, sem dúvida, constituir um grande incentivo
aos servidores do sistema penitenciário, o que implicará
melhor atendimento, com benefícios para todas as partes
envolvidas com a política penitenciária do Estado.

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

Lei nQ 2.198/94 com as Emendas ngs 1 a S. apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1994.
Francisco Ramalho Presidente - Agostinho Patrus. relator -

Geraldo Rezende.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Encaminhada a esta Assembléia Legislativa pelo Governador
do Estado, a proposição em análise objetivá instituir o
Adicional de Local de Trabalho para o servidor em efetivo
exercício em estabelecimento penitenciário e dá outras
providências.
Em reunião conjunta com as demais comissões, a Comissão de

Constituição e Justiça emitiu parecer pela admissibilidade
do projeto de lei sob os aspectos da juridicidade, da
constitucionalidade e da legalidade e apresentou-lhe as
Emendas ngs 1 a 5.
Em seguida, a Comissão de Defesa Social opinou, quanto ao
mérito, pela aprovação do projeto com as emendas
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Agora, cabe a esta Comissão analisar a proposição, que
tramita em regime de urgência, a requerimento do Governador,
nos termos do art. 274. 1, do Regimento Interno.

Fundamentação
Quanto ao impacto orçamentário, o projeto propõe a abertura
de crédito especial no valor de R$1.104.672,00 (um milhão,
cento e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais). Com
respeito à despesa fixada na Lei Orçamentária para este
exercício, a cargo da Secretaria da Justiça, verificamos que
o crédito especial proposto representa um aumento percentual
da ordem de 25% sobre os valores consignados em despesa com
pessoal civil e obrigações patronais pertinentes aos
programas relacionados à atividade permanente junto à
população carcerária.
Por outro lado, a medida visa a estimular a fixação do

servidor lotado em estabelecimentos penais, recompensando os
riscos e o ónus da árdua e desgastante tarefa realizada
junto aos detentos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no lg turno, do
Projeto de Lei ng 2.198/94 com as Emendas ngs 1 a 5, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente - Alvaro Antônio, relator -
Jaime Martins - Célio de Oliveira - Péricles Ferreira.
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PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 2.226/94

Mesa da Assembléia
O Projeto de Resolução flQ 2.226/94 foi apresentado pela
Mesa, no uso da competência que lhe reserva o art. 80, VII,
"• g" do Regimento Interno, aplicado à hipótese de
interrupção das funções de Vice-Governador e tendo em vista
os efeitos da Resolução ng 5.151, de 1994.
Consoante o disposto no art. 80. VIII, do Regimento
Interno, a matéria, tal como interpretada, sujeita-se a
parecer da Mesa, que o emite nos seguintes termos.

Fundamentação
Mediante a Resolução nQ 5.151. de 1994, a Assembléia
Legislativa concedeu licença ao Governador do Estado para
interromper o exercício de suas funções, de modo a dedicar-
se à campanha eleitoral do segundo turno no Estado.
Por oficio, o Vice-Governador do Estado, aduzindo as mesmas
razões apresentadas pelo Governador, solicita licença para
interromper suas funções pelo mesmo período da licença
concedida ao Chefe do Executivo Estadual.
Considerando que o ordenamento jurídico estadual confere
atribuições ao cargo de Vice-Governador, que a Constituição
do Estado, em seu art. 87, prevê a hipótese do impedimento
do Vice-Governador para efeito da substituição da Chefia do
Executivo e, finalmente, que já se acha concedida licença, a
partir do dia 29 do corrente ao Governador do Estado, cuja
substituição compete, em primeiro plano, ao Vice-Governador,
entendemos possível o deferimento do pedido, adotando-se a
sistemática regimentalmente prevista para concessão da
licença.
Quanto ao mérito, entende-se que são justificáveis as
razões apresentadas pelo Vice-Governador para se afastar de
suas funções - entre elas a de substituir o Governador - com
o fim de participar da campanha eleitoral do segundo turno.

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

Projeto de Resolução ng 2.226/94.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 28 de outubro de
1994.
José Ferraz, Presidente - Bené Guedes, relator - Elmiro

Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NQ 2.226/94
Mesa da Assembléia

O Projeto de Resolução nQ 2.226/94 foi apresentado pela
Mesa no exercício da sua competência privativa.
Aprovado em lQ turno, o projeto retorna ao exame da Mesa
para emissão de parecer para o 2g turno, nos termos do art.
196 do Regimento Interno.

Fundamentação
Conquanto a Constituição do Estado não cuide da hipótese de
concessão de licença para interrupção das funções do Vice-
Governador, entendemos analogicamente aplicável à matéria a
disposição do inciso XI do art. 62 da Carta Estadual. Com



maior razão ainda, no caso presente, se justifica a
possibilidade da concessão da licença, quando se constata
que ao Governador do Estado já fora concedida licença a
partir do dia 29/10/94 até 17/11/94, consoante dispõe a
Resolução no 5.151. de 1994. Tem-se assim, que, ao conceder
a licença ao Vice-Governador, com termo inicial coincidente
com o da licença já concedida ao Chefe do Executivo
Estadual, estar-se-á interrompendo, no todo, o exercício de
suas funções, inclusive aquelas decorrentes da competência
de substituir o Governador no impedimento deste.
Quanto ás razões apresentadas no pedido de licença, que
coincidem com aquelas anteriormente aduzidas pelo
Governador, temo-Ias por justificadas.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do

Projeto de Resolução ng 2.226/94.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 28 de outubro de
1994.
José Ferraz. Presidente - Sené Guedes, relator - Elmiro

Nascimento - José Militão - Rêmulo Aloise.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

NO 2.226/94
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução no 2.226/94, de autoria da Mesa da
Assembléia, que concede ao Vice-Governador do Estado licença
para interromper o exercício de suas funções, tendo em vista
os efeitos da Resolução ng 5.151, de 26/10/94, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ng 2.226194
Concede ao Vice-Governador do Estado licença para
interromper o exercido de suas funções, tendo em vista os
efeitos da Resolução no 5.151. de 26 de outubro de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 Q - Fica concedida ao Vice-Governador do Estado,
Arlindo Porto Neto, tendo em vista os efeitos da Resolução
ng 5.151, de 26 de outubro de 1994, licença para interromper
o exercício de suas funções no período de 29 de outubro a 17
de novembro de 1994, a fim de se dedicar á campanha
eleitoral do segundo turno no Estado.
Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua

pubi icaçao
Sala das Comissões. 28 de outubro de 1994.

PARECER SOBRE A EMENDA Nç 6, APRESENTADA EM PLENÁRIO,
AO PROJETO DE LEI No 2.198/94

Comissão de Defesa Social
Relatório

o projeto de lei em epigrafe é de autoria do Governador do
Estado e institui o Adicional de Local de Trabalho para o
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servidor lotado e em efetivo exercício em estabelecimento
penitenciário.
Tramitando em regime de urgência, a proposição recebeu
parecer favorável, para o rn turno, das Comissões de
Constituição e Justiça, de Defesa Social e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, em reunião conjunta, com as
Emendas ngs 1 a 5, constantes no parecer da primeira
Comissão referida.
Posteriormente, a matéria foi incluída na ordem do dia para

discussão em Plenário, oportunidade em que foi apresentada a
Emenda ng 6, do Deputado Antônio Fuzatto, a qual foi
encaminhada a esta Comissão, juntamente com o projeto, para
receber parecer, nos termos do art. 195, 2g, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta contida no art. 8Q do projeto original foi
redigida de maneira incorreta e motivou a Emenda nQ 4,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Observa-se, assim, ter sido sanada a dúvida que levou o
parlamentar a apresentar a Emenda ng 6, ficando assegurada a
percepção da gratificação de que trata o projeto a todos
aqueles que desempenham atividades permanentes junto à
População carcerária, com exceção apenas dos servidores
Pertencentes a quadro de carreira estabelecido ou previsto
em lei orgânica especifica.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nQ 6.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente - Cóssimo Freitas, relator -

Geraldo da Costa Pereira.
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