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Belo Horizonte. sexta-feira, 4 de novembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 28 DE OUTUBRO DE 1994

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

COMPARECIMENTO
- Ás 91h16min. comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Bené Guedes - Amilcar
Padovani - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Antônio
Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Cóssimo
Freitas - Elisa Alves - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob -
Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Raul Messias - Roberto
Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcisio
Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.

Falta de Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum" e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 14 e às 20 horas, e de
quinta-feira próxima, dia 3, às 9 e às 20 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a ordinária, também
de quinta-feira, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição de
29/10/94.)

ATA DA 3178 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - 18 PARTE: Atas - 28 PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em lg turno, do Projeto de Resolução flQ
2,226/94; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Amílcar Padovani -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cêlio de Olive i ra -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Eduardo Brás - Elisa
Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Homero Duarte - tbrahim
Jacob - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - José Bonifácio - José Braga - José Leandro - José
Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro
Lobo - Milton SaIles - Paulo Pettersen - Raul Messias -



Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - 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. 2o-Secretário, para proceder á leitura das
atas das duas reuniões anteriores.

la PARTE
Atas

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Resolução no

2.226/94, da Mesa da Assembléia, que concede licença ao
Vice-Governador do Estado, tendo em vista os efeitos da
Resolução nQ 5.151, de 1994, para interromper o exercício de
suas funções. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há oradores
inscritos, Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa. ) Aprovado. A Mesa da Assembléia.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, bem como para a ordinária de quinta-
feira, dia 3. ás 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 28 DE OUTUBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum'.
COMPARECIMENTO

- As 201h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Ajalmar

Silva - Alvaro Antônio - Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Homero Duarte - Jaime Martins - João Marques -
José Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kurnaira - Maria
Elvira - Milton Salles - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária de
quinta-feira próxima, dia 3, às 14 horas, com a ordem do dia



já anunciada, e para as extraordinárias da mesma data, às 9
e às 20 horas, nos ternos do edital de convocação.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 3 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".
COMPARECIMENTO

- Às 91h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rênolo Aloise - Elmo Era: - Adelmo Carneiro

Leão - Anderson Adauto - Célio de Oliveira - Francisco
Ramalho - Geraldo Santanna - Márcio Miranda - Roberto
Amaral - Romeu Queiroz - Sebastião Costa.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados paraa ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, bem como
para a extraordinária de hoje, ás 20 horas, nos termos do
edital de convocação.

ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
Às dez horas e quatorr --i-eYjs do dia nove de dezembro de
mil novecentos e noventa e dois, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Adelmo Carneiro
Leão, Wilson Pires, Bernardo Rubinger e Alvaro Antõnio
(substituindo este á Deputada Elisa Alves, por indicação da
Liderança do PRS). Registra-se a presença dos Deputados
Tarcísio Henriques e José Ferra:. Havendo número regimental,
na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado
Wilson Pires assume a Presidência, 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. A Presidência
suspende os trabalhos para que se dê prosseguimento à
reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Reabertos os trabalhos, a
Presidência avoca a si a relatoria do Projeto de Lei ng
1.179/92 e designa o Deputado Adelmo Carneiro Leão para
relatar os Projetos de Lei ngs 1.177 e 1.182/92; o Deputado
Bonifácio Mourão para relatar os Projetos de Lei ngs 1.176,
1.181 e 1.185/92; a Deputada Elisa Alves para relatar o
Projeto de Lei ng 1.183/92; o Deputado Milton Salles para
relatar o Projeto de Lei ng 1.178/92 e o Deputado Emano
Batista para relatar o Projeto de Lei ng 1.184/92 e informa
que o Projeto de Lei ng 1.132/92 foi convertido em
diligência à Secretaria da Educação. Tendo sido a matéria da
pauta previamente distribuída, passa-se á discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação
do Plenário. Registra-se a presença do Deputado José
Militão. O Deputado Adelmo Carneiro Leão procede á leitura
do parecer sobre o Projeto de Lei Complementar ng 21/92, no



l Q turno, relatado pelo Deputado Paulo Carvalho, o qual é
aprovado, após ter sido discutido e votado. A seguir, a
Presidência dá prosseguimento á discussão e votação do
Projeto de Lei nQ 1.134/92, oportunidade em que o Deputado
Bonifácio Mourão, relator da referida matéria, requer que o
prosseguimento da discussão do Projeto de Lei nQ 1.134/92
seja dado ao final desta reunião, com a inversão da ordem do
dia. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 0
Deputado Adelmo Carneiro Leão emite parecer concluindo pela
constitucionalidade do Projeto de Lei no 954/92 com a Emenda
nQ 1. Na fase de discussão, o Deputado José Militão
manifesta sua preocupação quanto á necessidade de melhor
estudar essa matéria. D Deputado Bonifácio Mourão requer o
adiamento da discussão do Projeto de Lei no 954/92. Posto em
votação, é o requerimento aprovado. 0 Deputado Adelmo
Carneiro Leão emite parecer concluindo pela
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 1.121/92, no lo
turno. O parecer, que conclui pela constitucionalidade da
matéria, é aprovado após ter sido discutido e votado. Passa-
se à discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário, O Deputado Bernardo Rubinger lê os
pareceres para o 10 turno, emitidos pelo Deputado Milton
Sanes, a favor da constitucionalidade dos Projetos de Lei
nos 1.151 e 811/92, es - :r'm a Emenda no 1. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. O Deputado Bonifácio Mourão lê os pareceres sobre
os Projetos de Lei nos 940 e 1.130/92, ambos no lQ turno,
relatados pelo Deputado Ermano Batista. Os pareceres, que
concluem pela constitucionalidade das referidas matérias,
são aprovados após terem sido discutidos e votados, cada um
por sua vez. O Deputado Wilson Pires emite parecer pela
constitucionalidade do Projeto de Lei ng 1110/92 no lo
turno, o qual é aprovado, após ter sido discutido e votado.
o Deputado Adelmo Carneiro Leão emite pareceres para o lo
turno concluindo pela constitucionalidade dos Projetos de
Lei ns 1.102 e 1.129/92 e pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei no 605/91. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. A
Presidência dá prosseguimento à discussão e votação do
Projeto de Lei no 1.134/92- Na fase de discussão, o Deputado
Bonifácio Mourão apresenta as Propostas de Emendas nos 10 a
12, e o Deputado Alvaro Antônio apresenta a Proposta de
Emenda nQ 13. Submetidas à apreciação do relator, este
informa que as Propostas de Emendas ns 10 a 13 serão
incorporadas ao parecer. A Presidência submete a votação o
parecer com as emendas, o qual é aprovado, e concede o prazo
até a próxima reunião para que o relator possa elaborar a
nova redação do parecer, nos termos do f lo do art. 138 do
Regimento Interno. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca
os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada no próximo dia 10, ás 11 horas.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1992.



Wilson Pires, Presidente - Bonifácio Mourão - Adelmo
Carneiro Leão - Alvaro Antônio - Bernardo Rubinger.
ATA DA 140 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia dezoito de outubro de mil novecentos
e noventa e quatro, comparecem no auditório do Edifício
Tiradentes os Deputados Roberto Amaral. Ailton Vilela,
Cóssimo Freitas, Jorge Eduardo e Ambrósio Pinto
(substituindo estes aos Deputados Célio de Oliveira,
Baldonedo Napoleão. José Renato e Jaime Martins,
respectivamente. por indicação da Liderança do BRD), membros
da supracitada Comissão- Na ausência do Presidente, assume a
direção dos trabalhos o Deputado Roberto Amaral e, havendo
número regimental, 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 informa que a reunião tem
por finalidade 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 regional realizada na
região Sul, no que se refere às propostas priorizadas
naquela audiência, e convida a tomar assento à mesa as Sras.
Deise Dinard Resende, Diretora de Coordenação de Políticas
Públicas da SIJCEP e Regina Coeli Vieira da Silva, Diretora
de Orientação Técnica da SUCDR. Órgãos da Secretaria de
Estado e Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN. Logo
após, registra a presença dos seguintes membros da comissão
de representação da região Sul: Gilberto N. Cellet, Prefeito
de Cachoeira de Minas e Presidente da AMESP; Sra. Margarida
Maria Dantas Lahmann, Presidente da Câmara Municipal de
Caxambu; Minam Westin Garcia Resende. 1-Secretária da
Santa Casa de Caridade de Machado; Renato Clepp, do Centro
de Educação Popular Sul de Minas; Ricardo Souza T. Ferreira,
Presidente da Câmara Municipal de Baependi, e o Sr. Rossini
Jayme de Almeida Lima, Prefeito Municipal de Caxambu. Dando
prosseguimento à reunião, a Presidência passa a palavra á
Sra. Deise Dinardi Resende, que fala sobre o trabalho
realizado após as audiências públicas, no que diz respeito
às propostas pertinentes ao orçamento e que foram
priorizadas. Passa-se à fase dos debates, sendo analisadas
uma a uma as propostas acima mencionadas. Nessa fase, usam
da palavra os Srs. Rossini Jayme de Almeida Lima, Margarida
Maria Dantas Lahmann. Ricardo Souza T. Ferreira e Renato
Clepp. Com relação às Propostas ngs 9, que dispõe da
implantação de una faculdade do trabalho em Caxambu nos
moldes da existente em Belo Horizonte, a UTRAMIG, visando à
formação de técnicos no interior, e 13, que dispõe sobre a
implantação de uma subgeradora da TV Minas, através da TV
Educativa de São Lourenço, que integrará 23 municípios ao
sistema da TV Minas, o Deputado Cóssimo Freitas se dispõe a
apresentar requerimento ao Executivo a fim de viabilizá-las.
A Presidência informa que os técnicos da Consultoria desta
Casa estão à 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, 19 de outubro de 1994.
Roberto Amara], Presidente - Maria José Haueisen - Jorge

Eduardo - Péricles Ferreira.
ATA DA 141 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quinze minutos do dia dezenove de outubro de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral, Péricles Ferreira,
Maria José Haueisen, Jorge Eduardo (substituindo estes,
respectivamente, aos Deputados Marcos Helênio e José Renato,
por indicação das Lideranças do PT e do BRD), membros da
supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, assume a
direção dos trabalhos o Deputado Roberto Amara] e, havendo
número regimental, declara aberta a reunião e solicita à
Deputada Maria José Haueisen que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião tem
por finalidade 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 regional realizada em
Almenara, no que se refere ás propostas priorizadas nessa
audiência. Prosseguindo, convida a tomar assento à mesa as
Sras. Deise Dinard Resende, Diretora de Coordenação de
Políticas Públicas da SUCEP e Regina Coeli Vieira da Silva.
Diretora de Orientação Técnica da SUCOR, órgãos estes da
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral -
SEPLAN. Logo após, registra a presença dos seguintes membros
da comissão de representação da região de Almenara: Srs.
Walter Tanure Filho. Presidente da AMEJE de Araçuaí e Neli
Dantas Pinto, representante do Sr. Eduardo Lopes Tonich,
Prefeito Municipal de Pedra Azul. Presentes ainda os Srs.
Valdir Meireles de Oliveira, Prefeito Municipal de
Comercinho, Albano Silveira Machado, representante da AMEJE
de Araçuai, e Solano de Barros, Prefeito Municipal de
Itinga Dando prosseguimento, a Presidência passa a palavra
à Sra. Deise Dinard Resende, que discorre sobre os
instrumentos usados pela SEPLAN para análise das propostas
priorizadas nas audiências públicas e que serão contempladas
no orçamento. Passa-se à fase dos debates, sendo analisadas
uma a uma as propostas acima mencionadas. Nessa fase, usam
da palavra a Deputada Maria José Haueisen, o Sr. Walter
Tanure Filho, e o Sr. Neil Dantas Filho. Em seguida, a Sra.
Deise Dinard Resende tece comentários sobre as propostas
consideradas matéria não orçamentária e não previstas no
PPAG. Com relação à Proposta no 6, a Diretora da SUCEP
procede à leitura do parecer enviado pela Fundação João
Pinheiro, que explica a razão dessa proposta não ser
considerada matéria orçamentária- A Presidência passa à
leitura das propostas apresentadas pelos Prefeitos na
audiência pública de Almenara, no total de 21, sendo que.
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entre elas, 5 não foram aceitas no projeto de lei
orçamentária para o ano de 1995. Esclarece ainda a
Presidência que os Prefeitos, autores das Propostas ngs 106,
140, 166. 216 e 262, não contempladas, poderão apresentar
emendas ao projeto de lei orçamentária, através de seus
representantes na Assembléia Legislativa. Sobre a
sistemática de votação das propostas argüida pelo Sr. Walter
Tanure Filho, a Presidência esclarece que a Assembléia
Legislativa está tomando as devidas providências para sanar
essa questão. O Deputado Roberto Amaral informa que os
técnicos da Consultoria 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 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, 19 de outubro de 1994.
Baldonedo Napoleão, Presidente - Péricles Ferreira - Jorge

Eduardo - Antônio Fuzatto. -
ATA DA 78 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇAOE
JUST IÇA , DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇAO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta minutos dos dia dezenove de
outubro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão
(substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação da
Liderança do BRD), Geraldo Rezende, Francisco Ramalho
(substituindo este ao Deputado Antônio Pinheiro, por
indicação da Liderança do PSDB), Ermano Batista e Dílzon
Melo (substituindo este ao Deputado Célio de Oliveira, por
indicação da Liderança do PTB), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Marcos Helênio (substituindo o
Deputado Antônio Fuzatto, por indicação da Liderança do PT),
Francisco Ramalho (substituindo o Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do BRD), Dilzon Meio, Ermano Batista
e Alvaro Antônio, membros da Comissão de Administração
Publica; e Alvaro Antônio (substituindo o Deputado Célio de
Oliveira, por indicação da Liderança do BRD), Roberto
Amaral, Baldonedo Napoleão, Marcos Helênio e João Marques,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Roberto Amaral, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Dilzon Melo que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, ê subscrita
pelos parlamentares presentes. O Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar os pareceres para o lg turno
do Projeto de Lei ng 2.194/94, de autoria do Governador do
Estado, que reorganiza o Departamento Estadual de Obras
Públicas - DEOP - e dá outras providências. Na ausência do
relator anteriormente designado pela Comissão de
Constituição e Justiça, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado Dilzon Meio, a quem passa a palavra. Este emite
seu parecer, 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 Alvaro Antônio, relator pela Comissão de
Administração Pública, emite seu parecer, que conclui pela
aprovação da matéria com as Emendas ns 1 a 3. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra, o
Deputado Saldonedo Napoleão, relator pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite seu parecer,
que conclui pela aprovação da matéria com as Emendas ns 1 a
3, da Comissão de Administração Pública, e com as Emendas
ns 4 a 14, que apresenta. Na fase de discussão do parecer,
o Deputado Marcos Helênio solicita vista do projeto, que é
concedida pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente convoca os membros destas Comissões para a
reunião conjunta a ser realizada no dia 20/10/94. ás 10
horas, para apreciarem os pareceres para o 1Q turno do
Projeto de Lei nQ 2.194/94, de autoria do Governador do
Estado, que reorganiza o DEOP e dá outras providências,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Agostinho Patrus - Jaime

Martins - Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Geraldo Rezende -
Péricles Ferreira.
ATA DA 122a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte de outubro de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Baldonedo Napoleão, Marcos Helênio,
João Marques e Tarcisio Henriques (substituindo este ao
Deputado José Renato, por indicação da Liderança 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 João Marques que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião
tem por finalidade a apreciação da pauta. Logo após,
redistribui, no 2Q turno, o Projeto de Lei no 1.806/94, do
Deputado Raul Messias, ao Deputado Tarcísio Henriques, e, no
lQ turno, o Projeto de Lei nQ 1.856/93, do Deputado Marcos
Helênio, ao Deputado João Marques. Prosseguindo, distribui
ao Deputado Tarcisio Henriques, no 2Q turno, os Projetos de
Lei ns 1.875/94, do Deputado João Batista, que dispõe sobre
a politica estadual deamparo ao idoso, cria o Conselho
Estadual do Idoso e dá outras providências, e 2.195/94. do
Goverjiacior do Estado, que dispõe sobre o quadro de pessoal
da autarquia Departamento Estadual de Telecomunicação de
Minas Gerais - DETEL -; ao Deputado Marcos Helênio, no 2Q
turno, os Projetos de Lei ngs 1.551/93, da Procuradoria-
Geral de Justiça, que dispõe sobre a recomposição e o
reajustamento dos vencimentos e dos proventos dos servidores
dos quadros de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério
Público referentes aos meses de maio e julho de 1993 e dá
outras providências, e 2.199/94, do Governador do Estado,



que dispõe sobre a carreira de Administrador Público no
Poder Executivo; ao Deputado Célio de Oliveira, no lg turno,
o Projeto de Lei ng 2.014/94, do Deputado Hely Tarquinio,
que estabelece as diretrizes para a elaboração do plano
conjunto de atendimento regional para a prestação dos
serviços de saúde a serem executados através de consórcios
administrativos intermunicipais e dá outras providências; ao
Deputado João Marques, no 2o turno, os Projetos de Lei ngs
2196/94, do Governador do Estado, que se destina a alterar
a estrutura orgânica do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA - e dá outras providências, e 2.197/94, do Governador do
Estado, que dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de
Estado da Cultura e dá outras providências, e ao Deputado
Roberto Amaral, no 2g turno, o Projeto de Lei ng 684/92, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira, que visa a autorizar o
Poder Executivo a doar ao Municipio de Leandro Ferreira
imóvel para abrigar uma agência do 8EMGE, a biblioteca
pública, a delegacia de polícia e a agência fazendária.
Encerrada a ia parte dos trabalhos, passa-se á 2a fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia.
Com a palavra, o Deputado Tarcisio Henriques emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n
1806/94 no 20 turno, na forma do vencido no lQ turno. O
Deputado João Marques emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do Projeto de Lei no 1.866/93 no lg turno,
com as Emendas ngs 1 e 3, na forma da Subemenda no 1. O
Deputado Baldonedo Napoleão emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei no 1.930/94 no lo
turno, na forma proposta. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência arrJc:e 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, 20 de outubro de 1994.
Antônio Pinheiro, Presidente - Márcio Miranda - Péricles
Ferreira - Marcos Helênio.
ATA DA 143a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quinze horas do dia vinte de outubro de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Marcos Helênio, Pêricles Ferreira, Antõnio
Pinheiro e Márcio Miranda (substituindo estes aos Deputados
Baldonedo Napoleão e João Marques, respectivamente, por
indicação das Lideranças do PSDB e do PP), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental e na
ausência do Presidente, o Deputado Antônio Pinheiro assume a
direção dos trabalhos, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Pêricles Ferreira 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 analisar o Projeto de Lei no 2.209/94, que
contém o orçamento do Estado, com os membros das comissões
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de representação das audiências públicas regionais
realizadas em Formiga e Januária, no que se refere às
propostas priorizadas nessas audiências. Prosseguindo,
convida o Sr. José Oswaldo Lasmar, Superintendente da SUCEP,
órgão da Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação
Geral - SEPLAN -, a tomar assento á mesa e, logo após,
registra a presença dos seguintes membros da comissão de
representação da região Centro-Oeste (Formiga); Srs. Cairo
Manoel de Oliveira, Prefeito Municipal de São Roque de
Minas; Antônio Elias Rocha, representando a Prefeitura
Municipal de Campo Belo; Fábio Joaquim Gonçalves e Jason
Vida], Vereadores á Cãmarara Municipal de Itaúna; Geraldo
Magela Rodrigues, representando a Prefeitura Municipal de
Arcos; Marcos Antônio de Souza Leão, da Associação Comercial
e Industrial de Formiga; Oswaldo Batista, Presidente da
Associação dos Amigos da Paróquia de São Gonçalo, e
Juscelino Dornela, representando o Sr. Wilson Marega Craid.
Registra-se, também, a presença dos seguintes membros da
comissão de representação da região Norte (Januária); Srs.
João Wilson Gonçalves, do Grupo União do Vale São Francisco
de Associações Comunitárias Regionais; Narciso Eloe Baron.
Vereador á Câmara Municipal de São Francisco, e Vandvaldo
Vieira Pinheiro, representando a Prefeitura Municipal de
Lontra. Logo após, a Presidência passa a palavra ao Sr. José
Oswaldo Lasmar, que discorre sobre os instrumentos usados
pela SEPLAN para análise das propostas priorizadas nas
audiências públicas e que serão contempladas no orçamento e
chama a atenção dos presentes para o cronograma do
orçamento, esclarecendo que este é o momento apropriado para
modificá-lo com a apresentação de emendas. Passa-se à fase
dos debates, sendo analisadas uma a uma as propostas acima
mencionadas, com destaque para as Prop's .a r25 5, 15 e 16,
da região Centro-Oeste, e 14 e 16, da região Norte. Nessa
fase, usam da palavra os Srs. João Wilson Gonçalves, do
Grupo União do Vale São Francisco de Associações
Comunitárias Regionais; Narciso Eloe Baron, Vereador á
Câmara Municipal de São Francisco, Antônio Elias Rocha, da
Prefeitura Municipal de Campo Belo; Marco Antônio de Souza
Leão, da Associação Comercial e Industrial de Formiga,
Juscelino Dorneas, de Piumhi. O Sr. Cairo Manoel de
Oliveira, Prefeito Municipal de São Roque de Minas, registra
sua preocupação com a primeira proposta priorizada da região
Centro-Oeste para o orçamento, afirmando que ela está
incorreta em termos de especificação na lei orçamentária. O
Presidente esclarece Que a correção pode ser feita através
de emenda ao orçamento, apresentada por um Deputado da
região. A Presidência passa à leitura das propostas
apresentadas pelos Prefeitos nas audiências públicas de
Januárla e Formiga. Usam da palavra os Srs. Cairo Manoel de
Oliveira, Geraldo Magela Rodrigues, Antônio Elias Rocha e
Juscelino Dornelas. O Sr. José Oswaldo Lasmar informa que
os técnicos da Consultoria desta Casa estarão à disposição
para esclarecimentos de quaisquer dúvidas acerca da matéria
em questão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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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, 25 de outubro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Péricles Ferreira - Geraldo
Rezende - Agostinho Patrus - Jaime Martins - Alvaro Antônio.
ATA DA 145a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia vinte e cinco de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Pêricles Ferreira, Ivo José, Márcio
Miranda e Jorge Eduardo (substituindo os três últimos aos
Deputados Marcos Helênio, João Marques e José Renato,
respectivamente, por indicação das Lideranças do PT, do PP e
do BRD), membros da supracitada Comissão. Acha-se presente
também o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Na ausência do
Presidente, o Deputado Ivo José. Vice-Presidente, assume a
direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara
aberta a reunião. A seguir, solicita ao Deputado Péricles
Ferreira que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes- A
Presidência informa que 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 das comissões de
representação das audiências públicas realizadas nas regiões
do Triângulo e do Rio Doce, no que se refere às propostas
priorizadas nessas audiências. Prosseguindo, o Presidente
convida a tomar assento á mesa o Sr. José Oswaldo Lasmar,
Superintendente da SUCEP, órgão da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN. Logo após,
registra a presença dos seguintes membros da Comissão de
Representação da Região do Rio Doce: Srs. José Washington
Araújo Borges, da Associação dos Municípios da Microrregião
do Vale do Aço, de Ipatinga; Jacomar Antunes Braúlio. da
Caixa Escolar Salim Jorge, de Caratinga; Edmar Mário, do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipaba. e José Batista
de Mendonça, do Instituto Católico de Minas Gerais, de
Coronel Fabriciano; e dos seguintes membros da comissão de
representação da região do Triângulo: Srs. João Sérgio de
Medeiros, do Sindicato dos Emp. Com . Ituiutaba e Pontal
Triângulo Mineiro, de Ituiutaba; Vanderlei Silvano da
Fonseca, do Diretório do Partido dos Trabalhadores, de
Fruta]; Jerônimo Donizette da Silva. Prefeito Municipal de
Itapagipe, e Fradique Gurita da Silva. Vereador â Cãmara
Municipal de Campina Verde. Logo após, a Presidência passa a
palavra ao Sr. José Dswaldo Lasmar, que discorre sobre os
instrumentos usados pela SEPLAN para análise das propostas
contempladas no orçamento. Na fase de debate, usam da
palavra o Deputado Adelmo Carneiro Leão e os Srs. João
Sérgio de Medeiros, Vanderlei Silvano da Fonseca, Fradique
C-urita da Silva, Jacomar Antunes Bráulio, José Washington
Araújo Borge, José Batista de Mendonça e Edmar Mário, além
dos Srs. Wladimir Rodrigues Dias, Assessor de Gabinete do
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Deputado Marcos Helênio. e Vicente Duarte, Assessor de
Gabinete do Deputado Ivo José. Aparecem como destaques as
Propostas ngs 1, 3, 9, 10 e 13, da região do Rio Doce, e as
Propostas ngs 2, 6, 10 e 15, da região do Triângulo, O Sr.
José Oswaldo Lasmar responde ãs perguntas formuladas pelos
debatedores, conforme consta nas normas orçamentárias e no
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. Não houve
discussão, na fase de debate, das propostas de Prefeitos. A
Presidência informa que os técnicos da Consultoria desta
Casa estarão à 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 da Casa,
convoca os membros desta Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Hely Tarquinio - Péricles

Ferreira - Jorge Eduardo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.198/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe Institui o Adicional de Local de Trabalho para o
servidor lotado e em efetivo exercicio em estabelecimento
penitenciário.
O projeto foi aprovado no lg turno, com as Emendas ns 1 a
5, apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2Q turno. Apresentamos a seguir a redação do
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestação anterior, a proposição em análise,

aperfeiçoada com as referidas emendas, não encontra óbice do
ponto de vista financeiro-orçamentário â sua aprovação. As
despesas decorrentes da execução da futura lei serão
cobertas por crédito especial, cuja abertura é por ela
autorizada, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal
no 4.320, de 17/3/64.
Assim, o projeto em tela está de acordo com a legislação

vigente.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2,198/94 no 2o turno, na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral, relator -
Jaime Martins - João Marques.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NO 2.198194
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Institui adicional que menciona, para o servidor em efetivo

exercício em estabelecimento penitenciário e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. lg - Fica instituído o Adicional de Local de Trabalho,
devido ao servidor em efetivo exercício em estabelecimento
penitenciário e que, em razão do desempenho de suas funções.
exerce atividade permanente junto à população carcerária
composta de sentenciados e adolescentes infratores, sujeito
a situações de constante ameaça e desgaste psíquico ou risco
de agressão física.
Parágrafo único - O Adicional de Local de Trabalho incide
sobre o vencimento básico do servidor, de acordo com os
seguintes indices percentuais, e observada a classificação
de que trata o art. Sg:

- 95% (noventa e cinco por cento) para os servidores em
exercício em estabelecimento penitenciário de porte
especial
II - 75% (setenta e cinco por cento) para os servidores em

exercício em estabelecimento penitenciário de grande porte:
III - 60% (sessenta por cento) para os servidores em

exercício em estabelecimento penitenciário de porte médio;
rv - 40% (quarenta por cento) para os servidores em

exercício em estabelecirr-'D nitenciário de pequeno porte.
Art. 2g - 0 ocupante do cargo em comissão previsto no art.
4g da Lei ng 9.529, de 29 de dezembro de 1987, desde que
preencha as condições estabelecidas no art. lQ desta lei,
terá direito ao Adicional de Local de Trabalho, que incidirá
sobre o vencimento básico, não podendo ser somado a ele,
para efeito de cálculo, quaisquer outras vantagens
percebidas pelo servidor.
Parágrafo único - O Adicional de Local de Trabalho é
inacunulável com a percepção de outro de mesma natureza ou
que tenha como pressupostos para a sua concessão as
condições de local de trabalho.
Art. 3g - O Adicional de Local de Trabalho não será devido
nos períodos de afastamento de qualquer natureza, salvo nos
casos de férias, férias-prêmio, licença para tratamento de
saúde e a servidora gestante.
Art. 4Q - Passam a denominar-se:

- Penitenciária José Maria Alkimin, o Centro de
Reeducação de Neves:
II - Penitenciária Nelson Hungria, o Centro de Reeducação

de Contagem;
III - Penitenciária José Edson Cavalieri, o Centro de

Reeducação de Juiz de Fora;
IV - Penitenciária José Abranches Gonçalves, o Centro de

Reeducação do Jovem Adulto, em Ribeirão das Neves;
V - Penitenciária Teôfilo Otôni, o Centro de Reeducação de

Teôfi lo Otôni
VI - Casa do Albergado José de Alencar Rogedo, a Casa do

Albergado de Juiz de Fora-
Art. 5g - Para efeito do disposto no parágrafo único do

art. lg desta lei, os estabelecimentos penitenciários
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integrantes da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Justiça classificam-se nas seguintes categorias:

- porte especial
a - Penitenciária José Maria Alkimin, em Ribeirão das

Neves;
b - Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem;
II - grande porte:
a - Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, em tinai;
b - Penitenciária Oénio Moreira de Carvalho, em Ipaba;
c - Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, em

Bar bacena;
II! - médio porte:
a - Penitenciária Teõfilo Otôni, em Teôfilo Otôni;
b - Penitenciária Industrial Estevão Pinto, em Belo

Horizonte;
c - Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora;
d - Penitenciária José Abranches Gonçalves, em Ribeirão das

Neves;
e - Centro de Integração do Adolescente, em Sete Lagoas;
f - Hospital de Toxicômanos Padre Wilson Valle da Costa, em

Juiz de Fora;
g - Centro de Integração do Menor Infrator, em Barbacena;
IV - pequeno porte:
a - Casa do Albergado ' riC.nte João Pessoa, em Belo

Horizonte;
b - Casa do Albergado José de Alencar Rogedo, em Juiz de

Fora;
c - Casa da Albergada, em Selo Horizonte.
Art. 6g - Até a sua definitiva implantação, os servidores
lotados na Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, de
Unai, perceberão o Adicional de Local de Trabalho em etapas,
de acordo com a ocupação gradual do complexo penitenciário
referido, conforme os índices a seguir estabelecidos:

- 40% (quarenta por cento) para população carcerária de
até 50 (cinqüenta) sentenciados;
II - 60% (sessenta por cento) para população carcerária

acima de 50 (cinqüenta) e até 200 (duzentos) sentenciados;
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 o indice fixado no inciso II do parágrafo único do
art. lg desta lei.
Art. 7Q - O disposto no art. lo não se aplica ao pessoal:

- da Penitenciária Oênio Moreira de Carvalho, de Ipaba,
até o retorno do complexo penitenciário á Secretaria de
Estado da Justiça, em virtude dos termos do convénio firmado
em 2 de maio de 1994 com a Secretaria de Estado da Segurança
Pública;
II - do Centro de Integração do Menor Infrator, de

Barbacena, até sua reativação pela Secretaria de Estado da
Justiça.
Art. 8 - O Adicional de Local de Trabalho não é devido a
servidor pertencente a quadro de carreira estabelecido ou
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previsto em lei orgânica especifica, ainda que exerça suas
atividades nas unidades penais relacionadas nesta lei.
Art. Go - Fará jus ao Adicional de Local de Trabalho o
servidor ocupante de cargo ou função pública de outros
Quadros de Pessoal do Estado que preencha as mesmas
condições fixadas no art. lg, incluído o pessoal da área de
saúde da Secretaria de Estado da Justiça, de que trata o
art. 4g da Lei ng 11.432, de lg de abril de 1994.
6 lg - Relativamente ao servidor da área de saúde da

Secretaria de Estado da Justiça, de que trata a parte final
do "caput' deste artigo, o valor da parcela que passou a
integrar a sua remuneração, como vantagem pessoal
temporária, na forma do lo do art. 12 da Lei ng 11.091, de
4 de maio de 1993, será deduzido, quando for o caso, do
valor do Adicional de Local de Trabalho, sendo-lhe devida
somente a diferença apurada a titulo deste adicional.
6 2 - Se o valor da referida vantagem pessoal temporária,
percebida pelo servidor de que trata o parágrafo anterior.
for superior ao valor resultante da aplicação do disposto no
parágrafo único do art. lg desta lei, conforme a
classificação do estabelecimento penitenciário em que esteja
lotado, não será devido o Adicional de Local de Trabalho.
Art. 10 - Ficam transformados no Anexo III do Decreto no
16.409, de 10 de julho de 1974, 2 (dois) cargos de Diretor
II, código MG-05-IJ-21 e MG-06-IJ-144, símbolo 5-02, de
provimento em comissão, lotados no Quadro Setorial da
Secretaria de Estado da Justiça - ng VI, de que trata o
Decreto ng 16.686. de 27 de outubro de 1974, em 2 (dois)
cargos de Diretor III. código MG-04, símbolo 5-01, de
provimento em comissão e recrutamento amplo, destinados ao
mesmo Quadro Setorial.
Art. li - Serão regulamentadas por meio de decreto a
especificação, por porte, das características dos
estabelecimentos penitenciários classificados no art. So, a
definição dos critérios de sua avaliação e a distribuição
quantitativa, por cargo, de servidores, bem como as normas
complementares necessárias ao cumprimento desta lei.
Art. 12 - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de R$ 1.104.672,00 (um milhão cento e quatro mil e
seiscentos e setenta e dois reais), observado o disposto no
art. 43, da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964..
Art. 13 - O Adicional de Local de Trabalho instituído por

esta lei é devido a partir de lo de setembro de 1994.
Art. 14 - O 2o do art. 40 da Lei no 9.529, de 29 de

dezembro de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4o - ..............................................
§ 20 - 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.".
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Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
NQ 2.226194

Mesa da Assembléia
O Projeto de Resolução nQ 2.226/94 foi apresentado pela

Mesa no exercido 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 á 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 ng 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 exercicio de
suas funções, inclusive aquelas decorrentes da competência
de substituir o Governador no impedimento deste.
Quanto às 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 2g turno, do
Projeto de Resolução no 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 - Rémolo Aloise.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.760/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.760/93, de autoria do Deputado
Sebastião Helvécio, que cria o Fundo Estadual de Alimentação
Escolar - FEAE - e dá outras providências, 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 á matéria a forma adequada,
nos termos do arU 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 NQ 1-760/93
Cria o Fundo Estadual de Alimentação Escolar - FEAE - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica criado, nos termos da Lei Complementar ng
27, de 18 de janeiro de 1993, o Fundo Estadual de



Alimentação Escolar - FEAE -, destinado à compra de produtos
alimentícios para programas de alimentação escolar.
Parágrafo único - Os programas a serem beneficiados pelo
Fundo devem destinar-se ao fornecimento de alimentação
gratuita a alunos matriculados em creches ou classes da pré-
escola, do ensino fundamental ou da educação especial, no
Estado.
Art. 2o - O FEAE. de natureza e individuação contàbeis, tem
prazo indeterminado de duração.
Art. 3g - Podem ser beneficiários do FEAE:

- as escolas da rede estadual de ensino;
II - as fundações educacionais integrantes da adminis-

tração indireta estadual;
III - os municípios que atendam ao disposto no art. 212 da

Constituição da República:
IV - as fundações educacionais integrantes da administração
indireta municipal;
V - as escolas comunitárias, confessionais e filan-trõpicas

que ofereçam ensino gratuito a todos os seus alunos.
Art. 4Q - São condições para o recebimento de recursos do

FEAE
- a manutenção da distribuição de alimentos durante as

férias escolares;
II - a autonomia da escola na execução das ações relativas

à alimentação escolar, especialmente as de aquisição,
processamento e distribuição dos gêneros alimentícios;
ItI - a participação do colegiado da unidade escolar nas
ações do programa de alimentação, especialmente na
fiscalização financeira, respeitadas as normas legais e o
disposto no art. 15 desta lei.
Art. 5g - São recursos do FEAE:
- as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do

Estado ou em créditos adicionais;
Ir - os recursos obtidos junto a órgãos federais para

programas de alimentação, especialmente os obtidos mediante
convênio com a Fundação de Assistência ao Estudante do
Ministério da Educação e do Desporto;
Itt - as dotações originadas dos resultados líquidos de

jogos e apostas das loterias e dos concursos de prognósticos
estaduais;
IV - as contribuições, doações, auxílios e legados de
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
nacionais ou internacionais;
V - o resultado das aplicações financeiras das disponi-
bilidades temporárias;
VI - outros recursos-
Art. 6g - São condições para a obtenção de finan-ciamento

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

critérios estabelecidos pelo órgão gestor do FEAE;
II - a comprovação de atendimento dos requisitos legais

referentes à constituição e á regulamentação do órgão ou
entidade candidata a beneficiário do Fundo e, no caso de
entidades mencionadas no inciso V do art. 3Q, a comprovação,
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ainda, do atendimento ao disposto no art. 213 da
Constituição da República;
III - a comprovação, pelos municípios, do cumprimento do

disposto no art. 212 da Constituição da República;
IV - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10%
(dez por cento) do valor do projeto ou programa, em se
tratando de órgão ou entidade estadual ou municipal, e de,
no mínimo, 20% (vinte por cento), em se tratando de entidade
mencionada no inciso V do art. 3Q.
Art. 7Q - A aplicação dos recursos financiados ou
repassados pelo FEAE deverá ser comprovada na forma definida
em regulamento.
Art. 80 - O órgão gestor do FEAE é a Secretaria de Estado
da Educação, à qual, além das atribuições determinadas no
art. 4, 1, da Lei Complementar ng 27, de 18 de janeiro de
1993, compete:

- definir critérios operacionais mínimos a serem exigidos
dos beneficiários do Fundo, para a execução do programa de
alimentação escolar;
II - proceder à análise das solicitações relativamente aos

requisitos contidos nesta lei;
III - aprovar os relatórios de execução físico-financeira,

a serem apresentados, obrigatoriamente, pelos beneficiários.
Art. 90 - O órgão gestor do FEAE enviará, anualmente, á

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer da
Assembléia Legislativa relatório contendo informações sobre
o funcionamento do Fundo, especialmente as relativas a:
1 - fonte de recursos obtidos;
II - valor dos recursos financiados e repassados;
III - número de escolas beneficiadas;
IV - número de alunos beneficiados;
V - relação nominal de municípios beneficiados, com o
correspondente valor da operação e o número de alunos
atendidos;
VI - relação nominal de escolas comunitãrias, confes-
sionais e filantrópicas beneficiadas, com o correspondente
valor da operação e o número de alunos atendidos;
VII - relação nominal de beneficiários inadimplentes com o

Fundo;
vrn - outras informações consideradas relevantes pela

Comissão-
Art. 10 - O agente financeiro do FEAE é o Banco do Estado

de Minas Gerais - BEMGE -, que não fará jus a qualquer tipo
de remuneração pelos serviços prestados.
Art. 11 - Ogr'jpo coordenador do FEAE é o Conselho Diretor,

que terá a seguinte composição:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
III - 3 (três) representantes da Secretaria de Estado da

Educação;
IV - 1 (um) representante da Fundação de Assistência ao

Estudante do Ministério da Educação e do Desporto;



V - 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas Gerais
- BEMGE -;
VI - 1 (um) representante da Associação Mineira de

Municípios:
VII - 1 (um) Presidente de colegiado de escola estadual;
VIII - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais;
IX - 1 (um) representante do Conselho Estadual dos Direitos

da Criança e do Adolescente.
Art. 12 - Além das atribuições contidas no art. 40, III. da
Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, compete ao
Conselho Diretor do FEAE:

- definir a política de aplicação dos recursos;
II - fixar as diretrizes e prioridades de financiamento ou

de repasse de recursos;
III - aprovar o plano anual de aplicação dos recursos;
IV - acompanhar a execução do Fundo.
Art. 13 - E vedada a concessão de financiamento ou o
repasse de recursos a beneficiário que descumpra o disposto
nesta lei, que se encontre inadimplente como Fundo ou cujo
relatório de execução fisico-financeira não tenha sido
aprovado pelo órgão gestor-
Art. 14 - Cabe à Secretaria de Estado da Fazenda a
supervisão financeira da gestora e do agente financeiro do
FEAE.
Art. 15 - Os demonstrativos financeiros do FEAE obede-cerão
ao disposto na Lei no 4.320 (federal), de 17 de março de
1964, e às normas gerais e especificas do Tribunal de Contas
do Estado.
Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 17 - Esta lei entra em virDr ia data de sua

publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Jorge Hannas, relator - Péricles

Ferreira.
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 exercido de suas funções, tendo em vista
os efeitos da Resolução no 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, f lg. do Regimento Interno.
Considerando que, em virtude de imposições processuais, a
apreciação da matéria não se concluiu antes da data prevista
para o inicio do período da licença a ser concedida ao Vice-
Governador do Estado, a Comissão de Redação procede à
alteração da referida data, nos termos abaixo, a fim de
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impedir que o ato normativo advindo do projeto em apreço
apresente impropriedade temporal em relação à sua vigência.

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2.226194
Concede ao Vice-Governador do Estado licença para

interromper o exercício de suas funções, tendo em vista os
efeitos da Resolução nQ 5.151, de 26 de outubro de 1994-
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Fica concedida ao Vice-Governador do Estado,
Arlindo Parto Neto, tendo em vista os efeitos da Resolução
flQ 5.151. de 26 de outubro de 1994, licença para interromper
o exercício de suas funções no período de 4 a 17 de novembro
de 1994, a fim de se dedicar à campanha eleitoral do segundo
turno no Estada.
Art. 2 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Braga, relator - Francisco

Ramal ho.
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Belo Horizonte, sábado, 5 de novembro de 1994

ATA

ATA DA 5931 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Mensagens ns 536 e 537/94 (Projetos de Lei
nQs 2.227 e 2.228/94, respectivamente), do Governador do
Estado - Oficio nQ 108/94, do Governador do Estado - Ofícios
diversos - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns
2.229 e 2.230/94 - Requerimento nQ 5.455/94 - Requerimentos
do Deputado Tarcisio Henriques (2) - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Geraldo Rezende, Wanderley Avila
(2), Simão Pedro Toledo e Elmiro Nascimento - Oradores
Inscritos: Discurso da Deputada Maria Elvira - 2,1 PARTE
(ORDEM DO DIA): Ia Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Tarcisio Henriques (2);
deferimento - 2â Fase: Discussão e votação de proposições;
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Resolução no 2.226/94;
aprovação - Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei n
1.789/93; aprovação com as Emendas nos 1 e 2 - Discussão, em
lo turno, do Projeto de Lei nQ 1.950/94; aprovação com as
Emendas nqs 1 a 3 - Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e votação de pareceres; Parecer de Redação Final
do Projeto de Resolução no 2.226/94; aprovação -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados;
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Bernardo Rubinger - Bonifácio
Mourão - Célio de Oliveira - Côssimo Freitas - Elisa Alves -
Francisco Ramalho - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Homero Duarte - Ivo José - João Batista
- João Marques - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Renato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Maria Elvira
- Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - 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 das
atas das reuniões anteriores.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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Atas
- O Deputado Glycon Terra Pinto, 2Q-Secretário "ad hoc",

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

Correspondência
- O Deputado Ailton Vilela, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
'MENSAGEM NO 536/94

Belo Horizonte, 28 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 dispõe sobre o Instituto
Estadual de Florestas - IEF - e dá outras providências.
Para o melhor cumprimento dos objetivos do citado instituto

na execução da política florestal do Estado, há necessidade
de Introduzir alterações no Quadro de Pessoal da autarquia,
na forma consubstanciada pelos Anexos II e III, que integram
o presente projeto de lei.
Ademais, a iniciativa atual do meu Governo, no âmbito do
Instituto Estadual de Florestas, abrange a criação da
Estação Ecológica de Água Limpa, no Município de Cataguases,
e a transformação do Parque Estadual de Anhumas, de Itajubá,
em horto florestal, providências essas indispensáveis á
preservação do património genético florestal e paisagistico
e á manutenção do equilíbrio ambiental, com reflexos na
própria qualidade de vida.
A vista da importância da matéria, solicito a Vossa

Excelência imprimir ao projeto de lei a tramitação a que se
refere o artigo 69 da Constituição do Estado.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI NQ 2.227/94"
Dispõe sobre o Instituto Estadual de Florestas - IEF - e dá

outras providências.
Art. lg - São reclassificadas, na forma do Anexo r desta
lei, as Unidades de Conservação quanto à categoria de
manejo, sob a administração do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, de acordo com o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação.
Art. 2g - Fica criada a Estação Ecológica de Água Limpa no

Município de Cataguases.
Art. 3 - O Parque Estadual de Anhumas, localizado no

Município de Itajubá, fica transformado em horto florestal
Art. 4g - Ficam extintos 10 (dez) cargos de Gerente Local

de Unidade de Conservação, constantes no Anexo II da Lei no
11.337, de 21 de dezembro de 1993.
Art. S - D Anexo II da Lei nQ 11.337, de 21 de dezembro de
1993, fica substituído pelo Anexo II desta lei.
Art. 6g - Fica criado o Quadro de Pessoal Efetivo do
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, composto pelos
cargos constantes nos Quadros 1.2. e 1.3. do Anexo 1 do
Decreto no 25.356. de 30 de dezembro de 1985.
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Parágrafo único - O pessoal em exercido no Escritório
Central do IEF não poderá exceder a 15% (quinze por cento)
do Quadro de Pessoal constante no Anexo III desta lei.
Art. 7g - O Instituto Estadual de Florestas poderá instalar

até 14 (quatorze) escritórios regionais, observadas as suas
disponibilidades orçamentárias e financeiras.
Art. SQ - O Diretor-Geral do IEF definirá, por meio de
portaria, a classificação das Unidades de Conservação 1, II
e tU do Instituto Estadual de Florestas, de acordo com os
respectivos graus de complexidade territorial,
administrativa e de biodiversidade.
Art. 9g - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta de recursos orçamentários próprios do
Instituto Estadual de Florestas - IEF.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de Meio

Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, com o art. 220. do Regimento Interno.
• - Publicado de acordo como texto original.

- Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 5/11/94.

"MEN•E#:.2 537/94
Selo Horizonte, 28 de outubro de 1994.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, que dispõe sobre os valores do soldo
do pessoal da Policia Militar do Estado, com vigência a
partir de lg de outubro de 1994.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de
lei a tramitação prevista no artigo 69 da Constituição do
Estado, sirvo-me da oportunidade para reiterar-lhe as
expressões do meu elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais

PROJETO DE LEI NQ 2.228/94"
Dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da Policia

Militar do Estado e dá outras providências.
Art. lg - O valor do soldo do posto de Coronel PM é fixado
em R$359,33 (trezentos e cinqüenta e nove reais e trinta e
três centavos), a partir de lg de outubro de 1994.
Parágrafo único - Os valores dos soldos dos demais postos e
graduações são fixados segundo o escalonamento vertical
constante no Anexo Unido desta lei.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a lg de outubro de
1994.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Defesa Social e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 220, do Regimento Interno.
• - Publicado de acordo com o texto original.
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- O anexo único foi publicado na edição do "Diário do
Legislativo" de 5/11/94.

OFICIOS
NQ 108/94, do Sr. Hélio Garcia, Governador do Estado,

solicitando a dispensa da tramitação prevista no art. 69 da
Constituição do Estado para a apreciação do Projeto de Lei
ng 2.193/94. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 2.193/94.)
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia, Secretário de
Administração, informando, em atenção à solicitação desta
Casa referentemente à denominação do Aeroporto de
Patrocínio, que recomendou o exame e a adoção das
providências cabíveis- (- A Comissão de Justiça.)
Da Sra. Celina Albano, Secretária da Cultura, em atenção a
requerimento do Deputado Marcos Helênio, prestando
informações sobre as atividades do Projeto de Formação
Cultural da Criança e do Adolescente.
Do Sr. Jorge Henrique Schmidt, Diretor da Superintendência

da Receita Estadual em exercido, informando, referentemente
a requerimento do Deputado Jaime Martins (redução da
alíquota do ICMS no transporte intermunicipal de passageiros
em estrada não pavimentada), que não é possível o
atendimento da reivindicação.
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretar" c Administração, encaminhando
cópia de expediente que dá conta da não-existência, em
Bambui, de escola estadual com o nome de Carmelita Carvalho
Garcia. (- A Comissão de Justiça.)
O Sr. IPresidente - 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 N9 2.229/94

Inclui entidade na composição do Conselho Estadual de
Turismo, de que trata a Lei ng 11.477, de 2 de junho de
1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica acrescentada ao inciso V do art. 4g da Lei
ng 11.477. de 2 de junho de 1994, a seguinte alínea:
"Art. 4g - - - ............................................
v- .....................................................
n) Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de

Belo Horizonte.".
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O Sindicato de Hotéis, Restaurantes. Bares e

Similares de Belo Horizonte é uma entidade atuante no setor
hoteleiro de Belo Horizonte, sendo sua presença no Conselho
Estadual de Turismo - CET - de grande valor para o órgão.
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A inclusão de um representante da referida entidade no CET
representa tanto um ato de justiça, pois repara uma omissão
ocorrida quando da composição do Conselho, quanto uma
contribuição positiva para as atividades turísticas do
Estado.
Contamos, portanto, com a aprovação de nossos pares a esta

proposição.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Educação para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
103. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.230/94
Declara de utilidade pública o Grupo Espírita Casa do

Caminho, com sede no Município de Itapecerica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Espírita Casa do Caminho, com sede no Município de
Itapecerica.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 26 de outubro de 1994.
Wilson Pires
Justificação: Devidamente registrado em cartório, o Grupo
Espirita Casa do Caminho, com sede em Itapecerica, é uma
entidade civil sem fins lucrativos e com prazo indeterminado
de duração, que tem como objetivo básico a prática da
caridade cristã, notadamente no que se refere à assistência
a crianças carentes e a gestantes, além de outras atividades
de caráter assistencial e filantrópico.
A referida entidade encontra-se em pleno funcionamento,

conforme atesta o Juiz de Direito da Comarca de Itapecerica,
e conta com uma diretoria composta por pessoas de absoluta
idoneidade, fazendo jus a que seja declarada a sua utilidade
pública.
Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos

nobres pares para a aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.455/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da
Fazenda com vistas à alteração do Decreto ng 34.870, de
1993. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Deputado Tarcísio Henriques (2), solicitando que os

Projetos de Lei ns 1.237/93 e 2.093/94 sejam encaminhados á
comissão seguinte a que foram distribuídos. (- A Presidência
defere os requerimentos, de conformidade com o inciso VII do
art. 244, c/c o art. 140, do Regimento Interno.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Geraldo Rezende, Wanderley Ávila (2). Simão Pedro Toledo e
Elmiro Nascimento.
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Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira' - Sr. Presidente, Deputado José
Ferraz, companheiras Deputadas e Deputados, senhoras e
senhores, já há muitos dias não ocupo esta tribuna. Penso
que é importante ter sempre alguma coisa para apresentar aos
nossos companheiros e a todos que participam do dia-a-dia
da Assembléia Legislativa.
Vivo, hoje, una situação diferente. Em lQ de fevereiro,
serei a única pessoa - tendo em vista que meus colegas não
quiseram, em sua maioria, disputar um lugar na Câmara
Federal - que sairá desta Casa - onde durante oito anos
aprendi muito, convivi com idéias, com partidos, vivi
momentos difíceis, bonitos e até desagradáveis, pois numa
democracia tudo acontece - para o parlamento maior do nosso
País, onde, junto com 512 colegas de todo o Brasil, irei
viver uma nova legislatura, um novo momento na vida
brasileira, para o qual o povo, numa decisão irrefutável,
ainda no primeiro turno, escolheu o sociólogo e professor
Fernando Henrique Cardoso como Presidente do nosso País.
A minha Bancada, a do PMDB, terá 12 Deputados mineiros, num
total de 109 Deputados Federais. Será a maior da Câmara
Federal
Há poucos dias participamos de uma reunião de congraçamento
dos Deputados eleitos, para entendermos o funcionamento da
Casa Legislativa Federal. Como "aluna aplicada", esperamos
aprender a lidar com a vida em Brasília, como também receber
o "diploma', freqüentando assiduamente as reuniões,
participando das comissões, convivendo muito com a Bancada
do partido e participando, principalmente, da revisão da
Constituição, a grande meta da Câmara Federal no próximo
ano.
Todos sabem que a Constituição precisa ser corrigida. Foi
fruto de um momento democrático, comandado pelo saudoso
Ulysses, mas, como tudo na vida, ela tem seus erros e
precisa ser aperfeiçoada, através de debates democráticos.
Temos de encontrar novos artigos e emendas para melhorar a
Constituição Federal. Estaremos nos preparando para
representar o povo de Minas Gerais e para fazer uma revisão
que irá melhorar a Constituição. se Deus quiser,
Além desse comentário, gostaria de cumprimentar as duas
companheiras Maria Olivia e Maria José Haueisen, que foram
reeleitas. Tenho a tristeza de saber que a bancada das
mulheres, nesta Casa, estará reduzida a duas Deputadas. Já
em Brasilia, a nossa bancada feminina, que tinha apenas uma
Deputada, agora terá duas. Também a bancada geral, que era
de 26 mulheres, agora terá 34, podendo chegar a 36, se
confirmadas as duas eleitas pelo Rio de Janeiro. Também no
Senado Federal, as mulheres passaram de duas para cinco
Senadoras. E uma pequena mudança, mas não deixa de merecer
um registro especial.
Gostaria ainda de dizer que, coincidentemente, na data de

hoje, há muitos e muitos anos, foi conquistado o direito de
voto para a mulher. Não posso deixar passar em branco o dia
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3 de novembro, sem lembrar que o sufrágio universal é uma
conquista democrática. Levando em conta que há décadas a
mulher tem exercido o direito de participar do processo como
Deputada e Senadora, a data de hoje é importante para a
política brasileira, tendo em vista que mais da metade do
eleitorado brasileiro é formado por mulheres.
Quero ainda fazer mais um comentário: há dias chegou às
minhas mãos, através de um vereador do interior, uma carta
intitulada "Movimento pela Ética na Política". Trata-se de
uma carta, muito mal escrita, por sinal, que foi enviada a
Câmaras Municipais e a Prefeitos, tentando macular a imagem
de alguns políticos mineiros e de alguns candidatos a
Deputado. Por incrível que pareça, encontrei meu nome na
lista dos chamados "compradores de votos". Minha surpresa
foi muito grande, porque um dos orgulhos da minha vida
política e parlamentar é o trabalho que realizo. Nunca fui
"Deputada copa do mundo". Que volta à cidade de 4 em 4 anos,
muito menos uma Deputada que nunca está presente no
Plenário, que some das bases, fugindo dos anseios do povo,
dos compromissos com a gente mineira. Então, quero
denunciar, como sempre fiz, e dizer que isso não está
correto, que é necessário mudar essa prática de acusar sem
ter provas, de jogar lama sem saber direito onde "o galo
canta". Na lista dos deputados acusados por esse tal
"Movimento pela Ética na Política" estão até várias figuras
como ex-Governadores, ex-Ministros. Mas colocar lá o meu
nome foi uma tremenda injustiça. Tive a curiosidade de ir à
OAB, porque ela era citada no documento como se estivesse
dando apoio á iniciativa. Tenho o parecer do seu
Presidente, dizendo que a DAS nada tem a ver com esse
movimento- Acho que ele nem deve existir formalmente, porque
não é assinado. Certa época, vim a esta tribuna acusar os
funcionários públicos em greve que fizeram cartazes, sem
assumir as responsabilidades, uma vez Que nenhum colocou o
nome em baixo, nenhuma pessoa assinou. Isso é feio, vulgar e
mesquinho.

, Da mesma forma, quero dizer a este tal "Movimento pela
Ética na Política" que não é ética essa maneira de agir. E
antiético não assinar embaixo ou não se responsabilizar pelo
que se faz ou fala. Portanto, denuncio e lamento que esse
tipo de iniciativa e de trabalho ainda exista em Minas
Gerais. Nossa terra tem muitas tradições e temos muito
orgulho de sermos mineiros. Somos mineiros da terra de
Tiradentes. de Juscelino Kubitschek e de Tancredo Neves.
Finalmente, Senhor Presidente, gostaria de tecer
comeniários sobre um assunto que foi veiculado há poucos
dias em nossos meios de comunicação. Tomei conhecimento de
que, em uma reunião de meu partido, o PMDB, o ex-Governador
Newton Cardoso disse, em momento possivelmente de raiva,

que, quando seu processo de "impeachment" foi votado, teria
comprado alguns ou até mesmo todos os Deputados. Solicitaria
ao ex-Governador Newton Cardoso que indicasse quais foram os
Deputados comprados para votar contra o "impeachment". O
nosso partido, o PMDB, votou em bloco contra o



28

"impeachment" porque achávamos que não havia provas para
derrubar o então Governador Newton Cardoso. Votei conforme a
orientação do partido. Mas dai a dizer que os Deputados
foram comprados há uma grande diferença. Eu, como política
honesta, séria e que nunca foi comprada por ninguém na
vida, não posso aceitar ser colocada no mesmo balalo, ou
seja, na vala-comum de outras pessoas que talvez tenham
aceitado algum suborno ou propina para fazer isso ou aquilo.
Tenho a consciência tranqüila, pelos oito anos de mandato
parlamentar que exerci nesta Casa, de nunca ter sido
comprada por ex-Governador, Governador ou nenhuma
autoridade constituída deste Estado. Ou seja: ninguém nunca
me comprou nesta Casa.
Sem querer ser orgulhosa ou dona da verdade, saio desta
Casa com a cabeça erguida. Saio da Assembléia com muitas
amizades respeitosas. Inclusive, várias funcionárias de
departamentos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais me
declararam que votaram em mim para Deputada Federal.
Senhor Presidente, termino minhas palavras como um
desabafo, mas não poderia deixar de registrar a minha
posição, porque nunca levei desaforo para casa,
principalmente quando acho que tenho razão e que fui
injustiçada. Muito obrigada.
* - Sem revisão da oradora.

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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, na sexta-feira, dia
26 de outubro, fez distribuir a todos os Deputados avulsos
do processo de prestação de contas do Tribunal de Contas e
que o referido processo ficará sobre a mesa pelo prazo de
dez dias, de 3 a 14 de novembro, para requerimento de
informações ao mencionado Tribunal, conforme o previsto no
art. 229 do Regimento Interno.
Informa, ainda, que também foram distribuídos aos

Deputados, no dia 25 de outubro, avulsos do Projeto de Lei
no 2.218/94, que altera o orçamento anual do Estado relativo
ao exercício corrente e que esse projeto se encontra na
Comissão de Fiscalização Financeira, para recebimento de
emendas, até hoje, dia 3 de novembro, conforme o previsto no

2g 00 art. 216 do Regimento Interno.
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Geraldo Rezende - notificação de que estará ausente desta
Casa no período de 3 a 18/11/94 (Ciente. Publique-se.);
Wanderley Ávila (2) - falecimento do Sr. Paulo Duarte, em
Diamantina, e da Sra. Domingas dos Santos. em Várzea da
Palma; Simão Pedro Toledo - falecimento do Sr. Nilton
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Marques, em Pouso Alegre; Elmiro Nascimento - falecimento da
Sra. Maria Blanco Carola, em Três Pontas (Ciente. Oficie-
se.).

Requerimentos
- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, nos termos
do inciso VII do art. 244, dc O art. 140 do Regimento
Interno, requerimentos do Deputado Tarcísio Henriques (2) -
remessa do Projeto de Lei nQ 1.237/94, de sua autoria, à
comissão subseqüente, tendo em vista que a Comissão de Saúde
e Ação Social perdeu o prazo para emitir seu parecer; e
remessa do Projeto de Lei nQ 2.093/94, de sua autoria, à
comissão subseqüente, tendo em vista que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2çq 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 2g turno, do Projeto de
Resolução nQ 2.226/94, da Mesa da Assembléia, que concede
licença ao Vice-Governador do Estado, tendo em vista os
efeitos da Resolução flQ 5.151, de 1994, para interromper o
exercicio de suas funções. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não havendo
oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei no 1.789/93, do
Deputado Jaime Martins, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Clãudio terreno urbano destinado à
construção de um centro cultural. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do prjt? om a Emenda ng
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda ng 1.
apresentada pela Comissão de Justiça, e com a Emenda no 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
estão. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1 e
2. Os Deputados que as aprovam permaneçam como estão. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portando, aprovado, em 1Q turno, o
Projeto de Lei ng 1.789/93 com as Emendas ns 1 e 2. A
Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.950/94, do
Deputado João Batista, que estabelece a obrigatoriedade da
realização de exame odontológico gratuito nos estudantes da
pré-escola e do IQ grau da rede estadual de ensino e dá
outras providências. Á Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde e Ação
Social opina por sua aprovação com as Emendas ngs 1 a 3, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas ns 1 a 3, apresentadas
pela Comissão de Saúde e Ação Social. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
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Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nçs 1 a 3. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto,
aprovado em lo turno o Projeto de Lei ng 1.950/94 com as
Emendas ngs 1 a 3. Á Comissão de Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 5 minutos para que o Parecer de Redação Final do Projeto
de Resolução ng 2.226/94 fique em condições de ser
apreciado. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
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
Resolução ng 2.226/94, que concede licença ao Vice-
Governador do Estado. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. A
promulgação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de amanhã, sexta-feira, dia 4, ás 9
horas, ficando desconvocada a extraordinária prevista para
logo mais, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.073/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Milton Salles, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos
de Itapecerica, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada a matéria no lg turno sem emendas, compete-nos,

agora, analisá-la para o 2g turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
Ratificamos a opinião exarada por esta Comissão quando a

matéria foi apreciada no lQ turno. De fato, a entidade
cumpre de forma satisfatória os seus propósitos, prestando
relevantes serviços à comunidade.
E justa, portanto, a concessão do titulo declaratório de

utilidade pública pretendido.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei ng 2.073/94. no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 4 de novembro de 1994.
Wilson Pires, relator.
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Belo Horizonte, terça-feira, 8 de novembro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 4 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".
COMPARECIMENTO

- Às 91h16min. comparecem os Deputados:
Adelrno Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Antônio Pinheiro
- Cõssimo Freitas - Gilmar Machado - Homero Duarte - João
Batista - Maria Olivia - Mauri Torres - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Wanderley Ávila.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olívfa) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária de
debates de segunda-feira, dia 7, às 20 horas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2g TURNO SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nç 41194

Comissão Especial
Relatório

De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo
como primeiro signatário o Deputado Côssimo Freitas, a
proposição em epígrafe objetiva dar nova redação ao inciso
II do art. 31 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a
concessão de férias-prêmio aos servidores públicos civis do
Estado.
Aprovada no iQ turno, foi a matéria novamente encaminhada a

esta Comissão Especial para receber parecer para o 2o turno,
nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela tem por objetivo reduzir o período

aquisitivo de férias-prêmio do servidor público civil de dez
para cinco anos, com a proporcional redução de sua duração
de seis para três meses.
O beneficio em questão já vem sendo concedido da forma
proposta aos servidores da União e de outras unidades da
Federação, como os Estados de São Paulo e do Rio Grande do
Sul.
A redução do tempo de gozo das férias-prêmio somente trará
benefícios para a administração e para os servidores, já que
a primeira não se privará dos seus servidores por um lapso
tão longo de tempo e estes últimos não sofrerão com a perda
do ritmo de trabalho, de modo a não se afetar a continuidade
do serviço.
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Ratificamos, portanto, nosso posicionamento manifestado
quando da apreciação da matéria no lQ turno, reconhecendo a
conveniência e a oportunidade da medida proposta.
Apresentamos, ainda, uma emenda, acatando a sugestão do
Deputado José Militão com vistas a se dar a natureza
jurídica de indenização às férias-prémio convertidas em
espécie, com o fito de reduzir a sua carga tributária.
Também houvemos por bem acatar sugestão da ilustre Deputada
Maria José Haueisen a fim de considerar inclusa na contagem
das férias, para efeito de aposentadoria, a percepção de
adicionais por tempo de serviço.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 41/94 no 2g turno, na forma da
Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA Ng 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
"Art. I - O inciso ir do art. 31 da Constituição do Estado

Passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 31 -
II - férias-prêmio, com duração de três meses, adquiridas a

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 da
aposentadoria e da percepção de adicionais por tempo de
serviço, a contagem em dobro das não gozadas;".
Sala das Comissões, 25 de outubro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Ajalmar Silva - . Jaime Martins - Célio de Oliveira -
Geraldo Rezende - Alvaro Antônio - Agostinho Patrus.
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Belo Horizonte, Quarta-feira. 9 de novembro de 1994

ATA

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

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

COMPARECIMENTO
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ambrósio Pinto - Gilmar Machado - Jaime Martins - Maria
Olivia - Roberto Luiz Soares -

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de amanhã, terça-feira, dia 8, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia:(- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente
é a publicada na edição anterior.).

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQTURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.118/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado José
Bonifácio, pretende declarar de utilidade pública o Núcleo
Assistencial do Desenvolvimento Comunitário dos Amigos de
Oliveira Fortes, com sede no Município de Oliveira Fortes.
A proposição foi distribuída á Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e

 

 legalidade, vindo, agora, a este
órgão técnico para o lg turno de deliberação conclusiva-

Fundamentação
4 entidade em referência tem por objetivo promover
atividades socioculturais em beneficio do desenvolvimento
dos agrupamentos comunitários do Município de Oliveira
Fortes e, pelo seu caráter eminentemente social, merece ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 2.118/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 1ç TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.194/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira

e Orçamentária Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, encaminhado a esta Casa por via da Mensagem no
612/94, tem como objetivo reorganizar o Departamento
Estadual de Obras Públicas - DEOP - e dar outras
providências.
Publicada em 16/9/94, foi a proposição distribuída às
Comissões supracitadas para ser apreciada em regime de
urgência e em reunião conjunta, por força do que dispõem o
art. 69 da Constituição Estadual e os arts. 222 e 274, 1. do
Regimento Interno.
Para atender ao disposto no art. 196, c/c o art. 103. V,
"a", do referido Regimento, passamos a fundamentar nosso
parecer na forma que se segue.

Fundamentação
A proposição em tela, encaminhada a esta Casa por via da
mensagem mencionada, tem como objetivos, entre outros,
reorganizar administrativa e operacionalmente o DEOP:
reestruturar os quadros de servidores da Fundação Clóvis
Salgado e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais - HEMOMINAS -' o Quadro Setorial de Lotação de
Pessoal Civil da Policia Militar do Estado de Minas Gerais e
o quadro de pessoal do foro extrajudicial: e criar
departamentos na Univers 'd') :stadual de Montes Claros_-
UNIMONTES -, bem como 12 cargos de provimento em comissão
naquela entidade.
Vê-se, pois, que o Chefe do Poder Executivo Estadual
propõe, por meio do projeto em análise, diversas
modificações de natureza administrativa e operacional em
várias entidades que compõem a administração indireta do
Estado.
No caso em exame, a inauguração do processo legislativo é
de iniciativa privativa do Governador do Estado, como
estabelece o art. 66, III, "b" e "f", do texto
constitucional vigente:
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:
a) .......................................................
b) a criação de cargo e função públicos da administração
direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva
remuneração, observados os parãmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
c) .......................................................
f) a organização da Advocacia do Estado, da Defensoria

Pública, da Policia Civil, da Policia Militar e dos demais
órgãos da Administração Pública, respeitada a competência
normativa da União".
No que concerne à competência da Assembléia Legislativa

para dispor sobre as matérias de que trata a proposição ora
apreciada, são aplicáveis as regras contidas no art. 61,
VIII, IX, X e XII, da Constituição do Estado, que exige lei
em sentido formal e material para a disciplina da matéria.
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Pelas razões aduzidas

constitucionalidade e
2.194/94.

Conclusão
• concluímos pela juridicidade, pela
pela legalidade do Projeto de Lei nQ

Sala das Comissões. 25 de outubro de 1994-
Roberto Amaral, Presidente - Dilzon Melo, relator -
Baldonedo Napoleão - Ermano Batista - Geraldo Rezende -
Francisco Ramalho.

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Governador do
Estado, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem ng
512/94, tem como finalidade reorganizar o Departamento de
Obras Públicas - DEOP - e dar outras providências.
Publicada em 16/9/94, foi a proposição distribuída ás
comissões competentes para ser apreciada em regime de
urgência e em reunião conjunta.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, passa a matéria a ser analisada, quanto ao mérito,
por esta Comissão, conforme dispõe o art. 195, c/c o art.
103, 1, "c" e 'd". do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epigrafe, cujo signatário é o Chefe do
Poder Executivo, trata de uma série de modificações em
diversas entidades que compõem a administração indireta
estadual
Cumpre apontar as principais modificações constantes na
proposição: reorganização administrativa e operacional do
DEOP, que passa a deter o monopólio, com raras exceções, do
controle, do planejamento e da execução de obras públicas no
âmbito do Estado e de competência do Poder Executivo;
reestruturação dos quadros de servidores da Fundação Clóvis
Salgado e da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapla de
Minas Gerais - HEMDMINAS -; ampliação do Quadro Setorial de
Lotação de Pessoal Civil da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais e do quadro de pessoal do foro extrajudiclal; e
criação de departamentos e do Centro de Ciências Exatas e
Tecnológicas na Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES -, cujos titulares serão admitidos mediante a
criação de cargos de provimento em comissão, conforme está
previsto no projeto.
Em relação às modificações pertinentes ao DEOP, o projeto
traduz a clara pretensão do Chefe do Poder Executivo de
dotar aquela autarquia de uma estrutura operacional mais
ágil e dinâmica, ao passo que institui um monopólio sobre o
seu controle em relação ao planejamento, ao projeto, à
coordenação e à execução das obras públicas de interesse e
de competência do Estado.
Como forma de compatibilizar o quadro de pessoal da
autarquia com as necessidades dos serviços prestados pela
entidade, em razão da nova estrutura operacional, o
Governador do Estado propõe uma série de alterações de
interesse dos servidores ali lotados.
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O projeto objetiva, ainda, algumas alterações também no
quadro de pessoal da HEMOMINAS, da PMMG e do foro
extrajudiclal. Essas modificações têm o propósito de
adequar o quadro de servidores dessas entidades e do foro
extrajudicial à demanda dos serviços prestados nas suas
respectivas áreas de atuação.
Apresentamos, na conclusão do nosso parecer, três emendas,
com o propósito de viabilizar a aplicação de norma
anteriormente aprovada por esta Casa acerca do
restabelecimento dos direitos políticos de alguns ex-
Deputados cassados, bem como corrigir distorções relativas
aos servidores públicos estaduais apostilados e àqueles
pertencentes ao quadro da FHEMIG, lotados na IJN!MONTES.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no lQ
turno, do Projeto de Lei ng 2.194/94 acrescido das emendas a
seguir redigidas.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder

auxilio financeiro a cada um dos beneficiários do disposto
na Resolução ng 5.144, de 23 de junho de 1994, representado
pela importância resultante da multiplicação do valor atual
do subsídio previsto na Resolução ng 5.091. de 15 de
dezembro de 1990, pelo número dos meses compreendidos entre
a data da suspensão dos direitos e a do término do mandato
relativo á Sa Legislatura, para a qual foram eleitos.

EMENDA NQ 2
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O art. 6g da Lei ng 9.532, de 30 de dezembro

de 1987. passa a vigorar com a seguinte redação;
'Art. 6Q - Fica ressalvado aos atuais ocupantes de cargo de

provimento em comissão, ou já detentores de titulo que lhes
assegure a continuidade da remuneração de cargo desta
natureza, o direito relativamente ao tempo de exercicio,
para obtenção do beneficio a que se refere o art. 22 da Lei
nQ 5.945, de 11 de julho de 1972, com a redação dada pelo
art. 12 da Lei no 8.019, de 25 de julho de 1981.'.".

EMENDA Ng 3
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Os servidores da Fundação Hospitalar do Estado

de Minas Gerais - FHEMIG - que exerciam suas atividades em
Montes Claros, em virtude da incorporação do Hospital
Clemente de Faria à Universidade Estadual de Montes claros -
UNIMONTES -, conforme disposto no art. 31 da Lei no 11,517,
de 13 de julho de 1994, poderão optar, no prazo de 60
(sessenta) dias a contar da data de publicação desta lei,
pela permanência na FHEMIG ou pela transferência para o
Quadro de Pessoal da UNIMONTES.
Parágrafo único - O servidor que não se manifestar no prazo

estabelecido pelo 'caput' deste artigo será redistribuido,
pela Seóretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração, para outros órgãos estaduais que mantenham
unidades em Montes Claros.".
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Sala das Comissões. 25 de outubro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Álvaro Antônio, relator -
Dilzon Meio - Marcos Helênio - Ermano Batista - Francisco
Rama 1 ho.
(Nova Redação nos Termos do f 2Q do Art. 138 do Regimento

Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe reorganiza o Departamento Estadual de Obras
Públicas - DEOP - e dá outras providências.
Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto recebeu,
inicialmente, parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
Que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria. Em seguida, a Comissão de
Administração Pública emitiu parecer favorável ao projeto e
lhe apresentou as Emendas nos 1 a 3.
O relator da matéria nesta Comissão opinou pela aprovação
do projeto com as Emendas nQ5 4 a 14. No entanto, rejeitado
o parecer, foi designado novo relator, que passa a analisar
a matéria, nos termos do art. 138, f 2. do Regimento
Interno.

Fundamentação
O art. 7Q do projeto define as receitas do DEOP, que
incluem a taxa de remuneração na base de 5% sobre o valor do
contrato respectivo, a ser cobrada pelos serviços de
fiscalização, supervisão e execução de obras e projetos
prestados pelo DEOP, na forma estabelecida no art. 80.
O art. 34, por sua vez, trata do crédito especial a ser
aberto para atender ás despesas decorrentes da execução da
futura lei, no valor de até R$403.731,33.
Para melhor adequar a redação do art. 34 aos requisitos da

Lei nQ 4.320, de 17/3/64, para abertura de crédito especial,
mormente no que se refere aos recursos passíveis de
utilização, apresentamos a Emenda nQ 4, de modo a
acrescentar, na remissão, o § 1 Q do art. 43 da referida lei.
A Emenda no 5 visa a fazer retroagir os efeitos dos Anexos
a III a 1g/8/94, de modo a conferir respaldo legal às

melhorias salariais anteriormente deferidas aos servidores
do DEOP.
A Emenda nQ 6, que altera a redação do § 3Q do art. 13,
visa a unificar o horário de trabalho dos ocupantes de
cargos em comissão.
Apresentamos ainda a Emenda nQ 7, visando a incluir o DEOP
na relaço das entidades indicadas no art. 27, uma vez que
este uispositivo também deve ser aplicado aos servidores
desse Departamento.
Visando a incluir os cargos em comissão de chefia no Quadro
de Pessoal de Corpos Estáveis da Fundação Clóvis Salgado,
apresentamos a Emenda nQ 8, que dá nova redação ao Anexo VI,
a que se refere o art. 24 das Disposições Finais e
Transitórias do projeto de lei em tela, priorizando assim a
competência de ordem artística e estimulando a função
hierárquica, ao eliminar as distorções na remuneração dos
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chefes dos corpos estáveis, que, atualmente, recebem menos
que os seus subordinados.
A Emenda ng 9 acrescenta artigo ao projeto, prorrogando os
contratos administrativos firmados pela FHEMIG ate a
realização de concurso público, a fim de não prejudicar a
continuidade dos serviços por ela prestados á população.
Por sua vez, a Emenda flQ 10 visa a convalidar os atos

administrativos praticados pelas 312 e 34a Delegacias
Regionais de Ensino desde 1982, bem como aprovar os
exercicios dos Diretores.
A Emenda ng 11, que apresentamos, estende o beneficio da
aposentadoria a cerca de dez servidores lotados no antigo
Departamento de Despesa Fixa da Secretaria da Fazenda, os
quais, por questões burocráticas, á é poca não puderam
aposentar-se.
Apresentamos, também, a Emenda ng 12, que define com mais

clareza situação prevista na Lei ng 10.933, de 24/11/92, que
trata do cargo de Diretor da Superintendência de
Administração de Pessoal.
A Emenda ng 13 autoriza o Estado a contratar operação de
crédito no valor de R$6.000.000,00, destinada a obras de
restauração e pavimentação do trecho Governador Valadares -
Rio Suaçui Grande, podendo vincular, para tanto, a cota-
parte do Fundo de Participação do Estado - FPE. Tal
vinculação não incide, a nosso ver, na vinculação vedada
pelo art. 167, IV, da Constituição Federal, uma vez que o
FPE trata de transferência e não de receita de imposto.
Em razão do Anexo VI com redação proposta pela Emenda ng 8,
apresentamos a Emenda nQ 14, de modo a promover os acertos
necessários nos quantitativos dos cargos de Superintendente
e Chefe de Departamento constantes no Anexo V, a que se
referem os arts. 22 e 23 do projeto.
A Emenda ng 15 visa a alterar o Quadro II. que define os

cargos efetivos do Quadro de Pessoal Técnico Administrativo
da Fundação Clóvis Salgado, compatibilizando-o com a nova
estrutura administrativa proposta pelo projeto em tela.
Apresentamos ainda a Emenda ng 16, de modo a alterar a
terminologia dos cargos efetivos constantes no Quadro de
Pessoal de Corpos Estáveis da Fundação Clóvis Salgado, a que
se refere o Anexo VI. Tais ajustes se justificam em razão da
implantação do plano de carreira.
A Emenda ng 17 visa a conceder adicional aos músicos da
Orquestra Sinfônica da Fundação Clóvis Salgado, desde que
eles se apresentem, no minimo, quatro vezes por mês em
exibiçõez núblir.as.
Por uitimo, visando a aprimorar a redação da Emenda flQ 2,

apresentada pela Comissão de Administração Pública, sem,
contudo, propor alteração em seu conteúdo, apresentamos a
Subemenda flQ 1 á Emenda ng 2.
Com as emendas propostas pela Comissão de Administração
Pública e as alterações ora sugeridas por esta Comissão,
entendemos que a matéria adquiriu redação mais adequada.

Conclusão
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Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 2.194/94 com as Emendas ngs 1 a 3,
apresentadas pela Comissão de Administração Pública, as
Emendas ngs 4 a 17 e a Subemenda ng 1 ã Emenda no 2, a
seguir apresentadas.

EMENDA Nç 4
Acrescente-se ao final do art. 34, na remissão ã Lei no

4.320, de 1964, a expressão " lg do art. 43".
EMENDA Nç 5

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art .....- Os efeitos dos Anexos 1 a III integrantes

desta lei retroagem a lg de agosto de 1994.".
EMENDA NQ 6

Dê-se ao § 3g do art. 13 a seguinte redação:
"Art. 13 - ...........................
§ 3g - O servidor que perceber remuneração com base em
vencimento de cargo ou função de direção, chefia e
assessoramento intermediário e de execução cumprirá jornada
de trabalho de 8 (oito) horas diárias.".

EMENDA Ng 7
Acrescente-se ao art. 27 o seguinte inciso VIII;
"Art. 27 - .............................
VIII - DEOP.

EMENDA NQ 8
O Anexo VI a que se refere o art. 24 do projeto passa a

vigorar com a redação dada em anexo deste parecer.
EMENDA NQ 9

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica autorizada a prorrogação dos contratos

administrativos firmados pela FHEMIG, até o provimento dos
cargos criados no art. lg da Lei no 11.383, pelo prazo
máximo de 6 (seis) meses a contar de ' g d rjosto de 1994,
respeitados os quantitativos e os tempos em vigor, com o
objetivo de garantir a continuidade dos serviços prestados
pela Fundação.".

EMENDA NQ 10
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Ficam aprovados os exercícios das Diretorias

das 31 e 34a Delegacias Regionais de Ensino, cujos cargos
foram criados pela Lei no 8.218, de 28 de maio de 1982, bem
como os das 32a e 33 DREs, criados, respectivamente, pelas
Leis nos 8.378 e 8.379, ambas de 22 de dezembro de 1982.
Parágrafo único - O exercício a que se refere este artigo
compreende o tempo de serviço efetivamente prestado pelo
servidor que transcorreu entre a data da designação para
responder pela unidade e a data da posse no respectivo
cargo.".

EMENDA Ng 11
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Estende-se ao servidor inativo que se tenha

aposentado em cargo de provimento efetivo ou em comissão,
então lotado no Departamento de Registros e Despesa de
Pessoal, quando integrante da estrutura orgânica da
Secretaria de Estado da Administração, o disposto no art. 3Q
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da Lei Delegada ng 4, de lQ de julho de 1985, passando a ter
esse servidor os seus proventos ajustados com base na
remuneração atribuída ao cargo de Assistente Técnico
Fazendário, símbolo F-i, do Quadro Permanente de Tributação.
Fiscalização e Arrecadação do Estado, a que se refere a Lei
ng 6.762, de 23 de dezembro de 1975. com as modificações
posteriores, desde que:

- a aposentadoria tenha ocorrido entre a data de vigência
do Decreto no 7.362, de 2 de janeiro de 1964, e a da Lei ng
5.037. de 22 de novembro de 1968;
II - comprove que esteve em exercício ininterrupto no

Departamento da Despesa Fixa da Secretaria de Estado da
Fazenda durante o período mínimo de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias imediatamente anteriores à vigência
do Decreto ng 7.362, de 2 de janeiro de 1964;
III - sendo ocupante do cargo no qual se deu a

aposentadoria, tenha permanecido lotado no Departamento de
Registro e Despesa de Pessoal quando este órgão foi
restabelecido na estrutura da Secretaria de Estado da
Fazenda, por força da Lei ng 5.037, de 22 de novembro de
1968.
Parágrafo único - Os efeitos deste artigo terão vigência a

partir da data da publicação desta lei.!!,
EMENDA Ng 12

Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O cargo de Diretor 1 da Diretoria de

Administração de Pessoal prevista na estrutura da Lei ng
9.346, de 5 de dezembro de 1986, regulamentada pelo Decreto
ng 26.579, de 26 de fevereiro de 1987, foi transformado no
cargo de Diretor 1 da Superintendência de Administração de
Pessoal prevista na estrutura da Lei no 10.933, de 24 de
novembro de 1992.
Parágrafo único - Para efeito de identificação do cargo de
Diretor II de que trata este artigo, foi aproveitado o
código MG06-ED117 da extinta Superintendência de Recursos
Humanos.

EMENDA NQ 13
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a

contratar operação de crédito junto á Companhia Vale do Rio
Doce, no valor de até R$6.000.000,00 (seis milhões de
reais), destinada á execução da obra de restauração do
trecho rodoviário Governador Valadares - Rio Suaçui Grande e
á implantação e pavimentação do contorno de Governador
Valadares.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a

conceder as garantias necessárias á contratação da operação
de crédito de que trata este artigo, podendo vincular, para
tanto, a cota-parte do Fundo de Participação do Estado -
FPE -

EMENDA NQ 14
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O número de cargos de recrutamento amplo de

Superintendente constantes no Anexo V a que se referem os
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arts. 22 e 23 do projeto fica reduzido para 5 (cinco), e o
número de cargos de Chefe de Departamento, de recrutamento
limitado, fica reduzido para 12 (doze), fazendo-se as
alterações necessárias no referido anexo.'.

EMENDA Ng 15
O Quadro II do Quadro de Pessoal Técnico Administrativo do
Anexo V a Que se referem os arts. 22 e 23 passa a vigorar
com a redação dada em anexo deste parecer.

EMENDA PIg 16
O Quadro II do Quadro de Pessoal de Corpos Estáveis do
Anexo VI a que se refere o art. 24 passa a vigorar com a
redação dada em anexo deste parecer.

EMENDA NQ 17
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica a Fundação Clóvis Salgado autorizada a

conceder adicional por exibição pública aos servidores
músicos integrantes da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais,
no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento
básico, desde que o servidor se apresente, no mínimo, 4
(quatro) vezes, no respectivo mês, ao público, em evento
artístico com a participação da Orquestra Sinfônica de Minas
Gerais..

SUBEMENDA Ng 1 À EMENDA NQ 2
Dê-se á Emenda nQ 2 a seguinte redação:
"Art .....- O disposto no art. 6Q da Lei ng 9.632, de 30

de dezembro de 1987, fica estendido aos servidores que, na
data da publicação da citada lei, eram detentores de titulo
declaratôrio de apostilamento em cargo de provimento em
comissão.
Sala das Comissões, 26 de outubro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrus. relator -

Alvaro Antônio - Jaime Martins.
• - Os anexos mencionados foram publicados no Diário do

Legislativo!! de 9/11/94.
PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.467/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado João Batista,
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Deficientes Físicos de Araguari - ADEFA -. com sede no
Município de Araguari.
Aprovado o projeto no lg turno com a Emenda nQ 1, vem _a
matéria a esta Comissão para o 2Q turno de deliberação
conclusiva.
Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte deste

parecer.
Fundamentação

A associação objeto da proposição em tela presta relevantes
serviços á comunidade local, em especial a integração do
deficiente físico ao meio social.
Pelas razões aduzidas, entendemos oportuna a declaração de

sua utilidade pública.
Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 1467/93 na forma do vencido no 1Q turno.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no 12 Turno
PROJETO DE LEI No 1.467193

Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes
Fisicos de Araguari - ADEFA -, com sede no Municipio de
Araguari
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Deficientes Fisicos de Áraguari - ADEFA -, com sede no
Municipio de Araguari.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 10 de novembro de 1994

ATAS

ATA DA 599 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 8 DE NOVEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 2.231 a
2233/94 - Requerimentos dos Deputados Hely Tarquinio e
Maria Elvira - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Elmiro Nascimento (2). Marcelo Cecé, José Militão, Roberto
Luiz Soares, Péricles Ferreira, Maria Olivia (3) e José
Braga - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio
Pinheiro e Adelmo Carneiro Leão - 2g PARTE (ORDEM DO DIA):
lê Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Hely Tarquinio;
inclusão do Projeto de Lei nQ 2.014/94 em ordem do dia para
os fins do art. 288 do Regimento Interno - Requerimento da
Deputada Maria Elvira; aprovação - 2a Fase: Discussão e
votação de proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto
de Lei nQ 2.198/94; apr . çãc. na forma do vencido em lg
turno - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei n
1.928/94; aprovação na forma do Substitutivo no 1;
prejudicial idade das Emendas ns 1 e 2 - Discussão, em IQ
turno, do Projeto de Lei nQ 1.947/94; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Ás 14hl5min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto Carvalho -

Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Ailton vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
Jorge Eduardo - José Braga - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima Roberto
Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura das
atas das reuniões anteriores.(- Pausa.) Na sua ausência, a
Presidência convoca a Deputada Maria Olivia.

lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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Atas
- A Deputada Maria Olivia, 1-Secretária "ad hoc", procede

à leitura das atas das três 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 2.231/94

Insere no currículo escolar das escolas públicas estaduais
de IQ grau o conteúdo Noções Básicas sobre Trânsito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Passa a fazer parte do currículo obrigatório das
escolas públicas estaduais de lg grau o conteúdo Noções
Básicas sobre Trânsito.
Art. 2Q - Compete ao coleglado de cada escola a inserção do

conteúdo de que trata o artigo anterior nas áreas de estudo
do currículo escolar.
Art. 3g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias,
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 4 de rt de 1994.
Antônio Pinheiro
Justificação: O 'Minas Gerais" de 12/10/94, na pág. 8.

Parte 1, fez publicar matéria intitulada "DER quer educar os
jovens - Programa visa preparar bem os futuros motoristas".
O projeto de lei que ora apresentamos tem por principio o
mesmo escopo da matéria citada. Achamos, assim, oportuno
dela transcrever uma parte: "As estatísticas de acidentes de
trânsito no Pais demonstram que a maioria dos acidentes tem
como causa a imprudência do motorista, fruto de um
aprendizado inadequado e até da própria cultura nacional...
O reflexo é o número de mortos e feridos, em sua maioria
vitimas inocentes. As mesmas estatísticas dão conta que
acontece no Brasil, anualmente, cerca de um milhão de
acidentes, que provocam ferimentos em 350 mil pessoas e
matam outras 50 mil, das quais 20 mil no local. Diante
disso, o DER/MG. . . . dentro do Projeto SOS Trânsito, que vem
sendo desenvolvido desde janeiro de 1989, deu início a um
programa de educação voltado para o adolescente, futuro
motorista a ocupar as ruas e estradas brasileiras...".
Este projeto de lei, calcado na filosofia "educar para
transformar", oportunamente colocada em prática pelo DER
junto aos adolescentes, procura ir além. O Deputado que o
subscreve acredita que o problema do trânsito na cidade diz
respeito a todos nós, quer sejamos motoristas ou pedestres.
Assim pensando, julga que, mesmo uma criança, quando sai de
casa para a escola, não deixa de ser um agente no trânsito.
A educação para o trânsito nos moldes deste projeto de lei
objetiva instruir o cidadão de amanhã, tanto o motorista
como o pedestre, sobre as leis básicas que regem o assunto,
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dando um basta na estupidez diária de acidentes e mortes no
trânsito.
Por se tratar de inserção de conteúdo em currículo, a
matéria não ofende a Lei de Diretrizes e Bases, que rege o
assunto e reserva para si a criação de disciplina, que não é
diversa do presente caso.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Educação para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.232/94
Declara de utilidade pública a Fundação Filantrópica e
Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho, com sede no
Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza Filho,
com sede no Município de Ponte Nova.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de outubro de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A Fundação Filantrópica e Beneficente de
Saúde Arnaldo Gavazza Filho é una entidade que tem por
objetivo manter o Hospital Arnaldo Gavazza Filho, da
Associação dos Plantadores de Cana de Minas Gerais, bem como
outras casas de saúde que venha a gerir.
Para a consecução de seus objetivos, a referida Fundação se
propõe a dar assistência médico-hospitalar e ambulatorial
aos plantadores de cana da região de Ponte Nova e a todos
que procuram os seus serviços, sem distinção de raça, cor,
credo, sexo, nacionalidade ou qualquer outro tipo de
discriminação.
A par dessas considerações, numa demonstração de
reconhecimento do relevante trabalho que a referida entidade
empreende, esperamos a aprovação do projeto em tela pelos
nobres pares desta Casa.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.233194
Declara de utilidade pública o Lar dos Velhinhos Dona Maria

Abadia de Freitas Lima, com sede no Município de Iturama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos
Velhinhos Dona Maria Abadia de Freitas Lima, com sede no
Município de Iturama.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de outubro de 1994.
Wanderley Ávila
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Justificação: Fundado em 30/10/83, o Lar dos Velhinhos Dona
Maria Abadia de Freitas Lima tem por finalidade principal a
prestação de assistência material, moral e espiritual a
pessoas idosas, reconhecidamente necessitadas, sem distinção
de nacionalidade, cor, sexo e credos religiosos ou
políticos.
Além da assistência supramencionada a entidade envida
esforços para prestar assistência médico-odontológica aos
idosos, promover sua reintegração ao convivia social e ainda
aproveitar suas habilidades pessoais.
Reconhecer a entidade como de utilidade pública fortalecerá

o trabalho que vem sendo realizado com tanto idealismo por
seus diretores.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
Do Deputado Hely Tarquínio, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nQ 2.014/94. (- Inclua-se o
projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 do
Regimento Interno.)
Da Deputada Maria Elvira, solicitando seja atribuído regime

de urgência á tramitação do Projeto de Lei ng 2.163/94.
COMUNICAÇOES

- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados
Elmiro Nascimento (2), Marcelo Cecé, José Militão, Roberto
Luiz Soares. Pêricles Ferreira, Maria Olivia (3) e José
Braga.

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

Pinheiro-
0  DeDutado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, nossos
parabéns pelo cargo que ocupa nesta Casa. "Sr. Presidente,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados: no dia três deste mês de
novembro, um dos maiores brasileiros vivos entrou no seu
sexagésimo ano de vida: Herbert de Souza ou, simplesmente, o
BET 1 NHD.
Como homenagem a esse mineiro ilustre, profeta de um novo
tempo de corajosa fraternidade, de solidariedade, de paz
como fruto da justiça, lerei, para constar dos anais desta
Casa, uma carta aberta que o articulador nacional da Ação da
Cidadania e, agora, coordenador da Campanha Nacional pela
Reforma Agrária, está propondo como modelo de outras tantas
a serem escritas e enviadas pelos cidadãos, ao Presidente
eleito, o ilustre companheiro Fernando Henrique Cardoso.
Diz o texto de Betinho:

"Pé na Terra
Um dia a vida surgiu na terra.
A terra tinha com a vida um cordão umbilical.
A vida era a terra.
A terra era grande e a vida pequena.
Inicial.
A vida foi crescendo e a terra ficando menor, não pequena.
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Cercada, a terra virou coisa de alguém, não de todos, não
COMUM.
Virou a sorte de alguns e a desgraça de tantos.
Na história, foi tema de revoltas, revoluções,

transformações.
A terra e a cerca.
A terra e o grande proprietário.
A terra e o sem-terra.
E a morte.
Muitas reformas se fizeram para dividir a terra, para
torná-la de muitos e, quem sabe, até de todas as pessoas.
Mas isso não aconteceu em todos os lugares.
A democracia esbarrou na cerca e se feriu nos seus arames
farpados-
0 mundo está evidentemente atrasado.
Onde se fez a reforma, o progresso chegou.
Mas a verdade é que até agora a cerca venceu, o que nasceu
para todas as pessoas, em poucas mãos ainda está.
No Brasil a terra, também cercada, está no centro da

história.
Os pedaços que foram democratizados custaram muito sangue,
dor e sofrimento.
Virou poder de Portugal, dos coronéis, dos grandes grupos,
virou privilégio, poder político, base da exclusão, força de
Apartheid.
Nas cidades virou mansões e favelas.
Virou absurdo sem limites, tabu.
Mas a terra é tanta, é tão grande, tão produtiva que a
cerca treme, os limites se rompem, a história muda e, ao
longo do tempo, o momento chega para pensar diferente:
A terra é bem planetário, não pode ser privilégio de
ninguém, é bem social e não privado, é patrimônio da
humanidade e não arma do egoísmo particular de ninguém.
E para produzir, gerar alimentos, empregos, viver.
E bem de todos para todos.
Esse é o único destino possível para a terra.
Assinam esta carta os que desejam mudar a terra, querem

democracia na terra.
Mas ainda neste século.
Já se esperou demais.
A democracia na terra é condição de cidadania.
Esta é uma tarefa fundamental da Ação da Cidadania.
Que o novo Presidente execute essa reforma,
Que o novo Congresso legisle pela reforma,
Que os rovos gnvernadores participem dessa mudança,
E que a sociedade seja o verdadeiro ator dessa nova peça

para mudar a face da terra.
A partir dai, a vida na terra será melhor.'
Ao bem-aventurado Betinho, ao profeta de Minas e do Brasil,
nossos parabéns. Uma vida longa e sempre fecunda.
Também nossos agradecimentos por chamar a nossa atenção
para essa densa chaga social: 32 milhões de brasileiros
passam fome neste Pais, que é um dos mais promissores do
mundo. Obrigado.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo
Carneiro Leão.
O Deputado Adelro Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, venho reafirmar meu apoio á candidatura de
Eduardo Azeredo, neste 2g turno de disputa pela sucessão do
Governo de Minas.
Quero deixar claro que o programa de governo do P508 não é

o mesmo defendido pelo PT, porém, tenho a convicção de que,
entre as opções que temos, a possibilidade de inaugurarmos
uma relação construtiva e respeitosa entre governo e
oposição está na derrota de Hélio Costa.
Esse apoio, que aliás está em concordância com a decisão do

PT, também está alicerçado em informações confiáveis sobre a
capacidade de comando e o caráter ético de Eduardo Azeredo e
na expectativa de que, eleito, ele governe Minas com
transparência, comprometido com os princípios da justiça, da
liberdade e da democracia, valorizando os servidores
públicos; combatendo o desperdicio, a violência e a
corrupção; promovendo o desenvolvimento no campo e na
cidade; fortalecendo as políticas sociais (saúde, educação,
moradia, transporte coletivo, saneamento básico);
respeitando os direitos humanos; tratando com dignidade o
Poder Legislativo e apoiando sem discriminação e dentro das
possibilidades do Estado todos os municípios mineiros.
Neste momento, espero estar tomando a decisão mais acertada
em defesa de Minas e dos mineiros, e por isso reafirmo sem
medo: Sou PT, voto em Eduardo Azeredo.

23 PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Elmiro Nascimento (2) - falecimento do Sr. Eduardo Batista
de Castro e do Sr. Altino Soares de Moura, em Patos de
Minas; Marcelo Cecé - falecimento do Sr. Antônio Gonçalves
dos Reis, em Sete Lagoas; José Militão - falecimento do Sr.
Hebert Duarte Penido, em Crucilãndia; Roberto Luiz Soares -
falecimento do Sr. Mário Carneiro, nesta Capital: Péricles
Ferrelra - falecimento do Sr. Geraldo Ferreira Matos, ex-
Prefeito do Município de Salinas, em Montes Claros; Maria
Olivia (i) - falecimento da Sra. Otilia Guimarães, em Santo
Antônio do Monte; do Sr. Hélio Raposo, em Dores do rndaiá,
e da Sra. Zélia Orozimba Dôco, em Lagoa da Prata; e José
Braga - falecimento da Sra. Alzira Veloso, em Brasília de
Minas (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Hely Tarquinio,
em que solicita seja retirado de tramitação o Projeto de Lei



nQ 2.014/94, de sua autoria. Inclua-se o projeto na ordem do
dia, para fins do art. 288 do Regimento Interno.
Requerimento da Deputada Maria Elvira, em que solicita, nos
termos do inciso XIX do art. 245 do Regimento Interno, seja
atribuído regime de urgência á tramitação do Projeto de Lei
no 2.163/94, de sua autoria. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

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

Discussão e votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 2.198/94. do Governador de Estado, que institui
adicional de local de trabalho para o servidor lotado e em
efetivo exercício em estabelecimento penitenciário. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lQ turno. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 2.198/94 na forma
do vencido em lQ turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.928/94, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira, que cria a área de
proteção ambiental da bacia hidrográfica do rio Doce. A
Comissão de Justiça opina pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas nos 1 e 2, que apresenta. A Comissão
de Meio Ambiente opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. Em 'i'c..sio, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A
Presidência informa ao Plenário que, aprovado o Substitutivo
no 1, ficam prejudicadas as Emendas nos 1 e 2. Em votação, o
Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em lo turno, o Projeto de Lei no 1.928/94 na forma
do Substitutivo no 1, ficando prejudicadas as Emendas nos 1
e 2. A Comissão de Meio Ambiente.
Discussão, em lo turno. do Projeto de Lei no 1.947/94, do

Deputado Reinaldo Lima, que torna obrigatório o uso de copo
descartável em estabelecimentos que comercializam bebidas
para consumo direto. A Comissão de Justiça opina pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde e Ação
Social opina pela sua aprovação. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, em que pese o respeito que temos pelo Deputado
Reinaldo Lima, esse projeto é inconstitucional, sob o nosso
ponto de vista, na medida em que visa intervir em
estabelecimentos comerciais privados. A Assembléia não pode,
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segundo o nosso entendimento, criar um projeto obrigando os
estabelecimentos comerciais a adotarem determinado tipo de
comportamento, no caso, a utilização de copos descartáveis.
Eles podem utilizar copos descartáveis ou de vidro; eu não
sei. Cabe aos próprios estabelecimentos definir isso. Além
disso, já existe um órgão que tem a obrigação de fiscalizar
esses estabelecimentos, que é a SUNAB. Então, não compete a
nós intervir. Não sei por que a comissão técnica considerou
o projeto constitucional. Segundo o nosso ponto de vista,
não é. Estaremos cometendo um grande equivoco se o
aprovarmos. Por isso, nosso posicionamento é contrário ao
projeto.
Esses são os esclarecimentos Que gostariamos de prestar.
Pedimos aos Srs. Deputados que avaliem seu voto antes de
defini-]o, porque, depois, teremos que analisar o veto que
fatalmente acontecerá, já que estaremos incorrendo em erro
ao legislar a respeito de um bem particular, que é o
estabelecimento comercial de cada individuo. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Saúde
e Ação Social.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 9, 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 lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CCMISTO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta e
um de agosto de mil novecentos e noventa e quatro,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio
Miranda, Maria José Haueisen, Geraldo Rezende, membros da
Comissão supracitada. Estão presentes também os Deputados
Wilson Pires e Antônio Pinheiro. Havendo número regimental.
a Presidente, Deputada Maria José Haueisen, declara abertos
os trabalhos e esclarece que a reunião se destina a ouvir os
representantes da Coordenadoria Municipal de Direitos
Humanos de Belo Horizonte, que encaminharão à Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais desta casa denúncia de
prática de torturas feitas por policiais civis e militares
contra cidadãos argentinos em Selo Horizonte. A seguir, a
Presidência solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos Deputados presentes. A Presidente convida
para tomarem assento à mesa o Sr. Wagner Ferreira Dias,
representante da Comissão Pastoral de Direitos Humanos da
Arquidiocese de Belo Horizonte e a Vereadora Maria José
Caiafa, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Cãmara
Municipal de Belo Horizonte. Após a exposição do Sr. Wagner
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Ferreira Dias, fazem uso da palavra, pela ordem, a Sra.
Lúcia Cunha Frota, que veio representando o Movimento
Nacional de Direitos Humanos, a Vereadora Maria José Caiafa
e o Deputado Antônio Pinheiro, que anuncia a presença do Sr.
Waldemar Euzébio Pereira. Foram entregues à Presidente da
Comissão documentos que contêm denúncia de prática de
torturas feitas por policiais civis e militares contra
cidadãos argentinos em Belo Horizonte. A Deputada Maria José
Haueisen se compromete, em nome da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, a proceder a um estudo sobre esses
documentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidente
agradece a presença dos convidados, dos parlamentares e dos
demais participantes, convoca os Deputados que compõem esta
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
Maria José Hauelsen, Presidente - António Genaro - Márcio

Miranda.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.414
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de
outubro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Dilzon Melo,
Jorge Eduardo e Wanderley Ávila (substituindo estes,
respectivamente, aos Deputados Anderson Adauto e Arnaldo
Canarinho, por indicação da Liderança do BRD), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad rioc", Deputado Alvaro Antônio, declara
abertos os trabalhos e informa que a reunião se destina a
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o
relator. A seguir. o Presidente determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Wanderley Avila para atuar como escrutinador.
Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Alvaro Antônio e Dilzon Melo. O Presidente empossa o Vice-
Presidente, que, por sua vez, no exercício da Presidência,
dá posse ao Presidente eleito. O Deputado Alvaro Antônio
agradece a escolha de seu nome e designa como relator da
matéria em pauta o Deputado Jorge Eduardo. 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, 8 de novembro de 1994.
Álvaro Antônio, Presidente - Jorge Eduardo - Jaime Martins
- Péricles Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.212/94

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

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe, publicado no 'Diário do Legislativo do dia
14/10/94, objetiva autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter bem imóvel ao patrimônio do Município de São Roque.
Enviada a esta Casa por meio da Mensagem ng 521/94, a

proposição, Que tramita em regime de urgência, nos termos do
art. 69 da Constituição do Estado, foi distribuída ás
Comissões supracitadas, para, em reunião conjunta, receber
parecer, consoante o disposto no art. 222 do Regimento
Interno.

Fundamentação
A iniciativa em exame vem a prover a necessária autorização
legal para que o Estado aliene bens imóveis públicos,
consoante a exigência do art. 18 da Carta Política mineira.
O projeto atende, também, aos requisitos prescritos pela
Lei ng 8.666, de 21/7/93, alterada pela Lei ng 8.883. de
8/6/94. que institui normas gerais para licitações e
contratos da administração pública, no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Nos termos do art. 17, 1, do referido ordenamento federal,
a alienação de bens imóveis públicos subordina-se á
existência de interesse público devidamente justificado e á
prévia autorização legislativa. Além do mais, para o caso em
epigrafe, aplica-se o disposto na alínea "b' do referido
artigo, que dispensa do procedimento licitatório a doação de
bens imóveis dirigida a outro órgão ou entidade da
administração pública de qualquer esfera de governo.
Saliente-se que a pretendida reversão respalda-se no fato

de que o Estado não deu ao terreno a finalidade para a qual
o recebera em doação. Encontrando-se ocioso e sem afetação
especifica, nada mais justo que o Poder Executivo transfira
novamente a propriedade desse bem àquele município, que
poderá aproveitá-lo em seus serviços.
Isso posto, a proposição em tela coaduna-se com as

diretrizes constitucionais e legais supracitadas, pois sendo
o beneficiário da alienação una entidade federativa e
havendo o interesse público justificado, não há óbice, pois,
que impeça a autorização para a efetivação da medida pelos
membros desta Casa.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei nQ 2.212/94.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1994.
Jorge Eduardo, Presidente - Álvaro António, relator - Jaime

Martins - Péricles Ferreira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.212/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de São Roque de Minas o imóvel que menciona.
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Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela admissibilidade do projeto sob os aspectos da
juridicidade, da constitucionalidade e da legalidade.
Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre a

matéria nos termos regimentais.
Fundamentação

Trata-se de fazer reverter ao patrimônio do Município de
São Roque de Minas imóvel constituído de uma casa e o
respectivo lote, o qual, embora tenha sido doado ao Estado
em 23/2/55 para instalação de comarca, não foi por este
utilizado até a presente data.
Por não acarretar nenhum ônus, a referida reversão não
repercute financeiramente nos cofres do Estado.
A perda patrimonial é justificável, já que o imóvel está
deixando o patrimônio do Estado para incorporar-se ao do
municipio, permanecendo, portanto, um bem público.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do

Projeto de Lei nQ 2.212/94, conforme foi proposto.
Sala das Comissões. 8 de novembro de 1994.
Jorge Eduardo. Presidente - Jaime Martins, relator -

Péricles Ferreira - Alvaro Antônio - Marcos Helãnio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela
altera a redação de dispositivos da Lei no 11.356, de
28/12/93. 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
exercício de 1994.
Publicado em 22/10/94, foi o projeto encaminhado a esta

Comissão para análise, nos termos dos arts. 103, X. "a". e
216 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por objetivo elevar o
limite para abertura de créditos suplementares ao Orçamento
Fiscal, pelo Poder Executivo, de 25% para 50% e elevar o
limite de suplementação, pelo Poder Executivo, do Orçamento
de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de 25%
para 40%.
Tal elevação dos limites fixados para abertura de créditos
suplementares justifica-se pelo elevado patamar
inflacionário alcançado até o presente momento no exercício
de 1994, o qual supera muito a inflação prevista para o
período, a despeito das duas correções efetuadas, nos termos
da Lei no 11.356. de 28/12/93, que não incidiam sobre o
limite inicial.
Ressaltamos que a Lei nQ 4.320, de 17/3/64, em seus arts.
40 a 46, define as normas para abertura dos créditos
suplementares, determinando, inclusive, as fontes de
recursos que podem ser utilizadas para as suplementações
propostas.
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Assim, o aumento dos limites fixados para abertura de
créditos suplementares pretende viabilizar a atuação do
Poder Executivo no atendimento de despesas de custeio e
investimentos previstos no orçamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 2.218/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
Agostinho Patrus, Presidente - Péricles Ferreira. relator -

Romeu Queiroz - Márcio Miranda - Geraldo da Costa Pereira -
Marcos Helênio.



Belo Horizonte, sexta-feira, 11 de novembro de 1994

ATAS

ATA DA 595j REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 9 DE NOVEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 2.234/94 -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Messias,
Maria Elvira, tvo José e Antônio Pinheiro - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): Ia Fase: Discussão e votação de pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 2.194 e
2.195/94; aprovação - Requerimentos: Requerimento nQ
5.417/94; aprovação com a Emenda nQ 1 - Requerimento n
5.420/94: aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de
proposições: Votação, em 1Q turno, do Projeto de Lei no
1.158/92; requerimento do Deputado Agostinho Patrus;
deferimento; votação do Substitutivo no 1 salvo emendas e
destaque; aprovação; votação da Emenda ng 1 ao Substitutivo
no 1; aprovação; prejudicial idade das Emendas nos 1 a 4, 6 e
7; votação da Emenda no 5; rejeição - Votação, em 1Q turno,
do Projeto de Lei no 1.953/94; votação do projeto salvo
emendas; discurso do Deputado Raul Messias; questões de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de
"quorum" para discussão - Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei ng 2.218/94; encerramento da discussão -
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei no 1.066/92;
encerramento da discussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto Carvalho -

Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - José
Braga - José Laviola - José Maria Pinto - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Paulo Pettersen - Raul Messias -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Tarcisio Henriques.
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 ã leitura da ata
da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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- A Deputada Maria Elvira, 2a-Secretária "ad hoc", procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições. -
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.

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

proposição:
PROJETO DE LEI No 2.234/94

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Resende Costa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Resende Costa o imóvel denominado Ribeirão de
Santo Antônio, de propriedade do Estado, situado na área
rural daquele município, constituído de terreno com área
total de 2.730,00n2 (dois mil setecentos e trinta metros
quadrados), e que confronta por seus diversos lados com
propriedades de João Pedro Simão, José Luiz Sobrinho,
Expedito José da Silva e Xisto José da Silva, conforme
escritura pública ng 1.500, registrada a fls. 300 do livro
de número 2-E do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Resende Costa,
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput' deste
artigo destina-se à ampliação da escola municipal que
funciona em terreno anexo-
Art. 2g - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no

prazo de 3 (três) anos contados da data de publicação desta
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo
único do artigo anterior-
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1994.
Antônio Fuzatto
Justificação: Esta proposição objetiva garantir melhores
condições de funcionamento á escola municipal, que já
funciona em terreno anexo ao que se pretende doar.
Entendemos necessária a ampliação do referido
estabelecimento para que ele possa continuar prestando os
relevantes serviços á comunidade de Resende Costa.
Em virtude das razões apresentadas e cumpridas as
formalidades legais atinentes à matéria, contamos com o
apoio de nossos nobres pares á aprovação do projeto que ora
encaminhamos.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos Co art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Messias-
0 Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
demais presentes, venho a esta tribuna para falar sobre
alguns eventos culturais que irão acontecer em Belo
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Horizonte nos próximos dias. Primeiramente, teremos hoje a
estréia da peça de teatro "A Rua da Amargura', montagem do
Grupo Galpão, um dos melhores da atualidade, que obteve
sucesso internacional e que nós, quando participamos da Mesa
da Assembléia, tivemos oportunidade, juntamente com os
demais membros, de ajudar em sua luta.
Sabemos que a arte,principalmente o teatro, merece o apoio
do poder público. É de nosso conhecimento que em nenhum
lugar do mundo a arte sobreviveu sem o apoio do poder
público.
Hoje teremos a inauguração do Circo Teatro na Praça JK, na
Av. Bandeirantes, com a apresentação da peça "Quatorze
Passos Lacrimosos sobre a Vida de Jesus". E uma
interpretação multo interessante. Trata-se de uma montagem,
ou seja, uma adaptação feita por Arildo de Barros, a partir
de um texto de Eduardo Garrido, "Mártir do Cárcere do
Calvário", com direção de Gabriel Vilela.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, deixo aqui um convite a
todos os presentes que apreciam a música clássica, para que
assistam no dia 17 de novembro ao concerto no Palácio das
Artes do grande pianista mineiro Nelson Freire. que
completou, no dia 18 de outubro, 50 anos de idade. Esse
mineiro de Boa Esperança, do Sul de Minas, é um dos maiores
pianistas vivos da atualidade. Portanto, no dia 17 de
novembro, ele apresentará um belissimo recital, com um
grande programa.
Gostaríamos de dizer que tentamos a realização de um
concerto do pianista Nelson Freire com a Orquestra
Filarmônica Nova. Foi uma das iniciativas mais
interessantes, no campo da cultura em Minas Gerais, mas,
infelizmente, talvez por uma insensibilidade da Secretaria
de Cultura, principalmente por parte da direção do Palácio
das Artes, não foi possível conseguirmos uma data para a
apresentação desse concerto, que seria um incentivo muito
grande para os jovens talentos mineiros que realizam a
experiência arrojada e inovadora de organizar uma orquestra
filarmônica, dentro do espírito da filarmonia. Portanto,
fica aqui a nossa tristeza, mas a certeza de que a Orquestra
Filarmônica Nova, ainda se apresentará este ano,
possivelmente no mês de dezembro, na Igreja São José. com um
Concerto de Natal para todos os habitantes de Belo Horizonte
e de Minas Gerais. Portanto, renovo nosso convite aos Srs.
Deputados e demais presentes nesta Assembléia, para que
prestigiem esses dois eventos da maior envergadura que
ocorrerãc em Belo Horizonte, em meados de novembro. Hoje
temos a estréia da peça do Grupo Galpão e, no dia 17 de
novembro. teremos o concerto de nosso amigo e grande
pianista Nelson Freire. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvlra* - Sr. Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, Srs. Deputados, companheira Deputada Maria José
Haueisen, senhores e senhoras presentes nas galerias, em
primeiro lugar, quero registrar a minha alegria ao tomar
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conhecimento de que o nosso querido trem Vera Cruz, no qual
viajei muito quando menina, e que ligava Belo Horizonte ao
Rio de Janeiro, voltará a funcionar. E verdade que houve um
esforço para que ele voltasse, mas a situação ainda não está
como queremos.
E justamente por isso que trouxe á apreciação deste
Plenário um folheto que recebi recentemente do Rio de
Janeiro, mostrando uma iniciativa pioneira: o Trem de Prata,
que vai ligar Rio de Janeiro a São Paulo, a partir do mês de
novembro de 1994. Realmente, Sr. Presidente, é um trem
fantástico, porque é um hotel sobre trilhos. É um trem de
luxo, com 140 lugares onde os passageiros não vão ter
poltronas mas sim, cabinas. São 10 vagões à disposição, com
ar-condicionado: 7 vagões, todos leitos. 1 vagão-
restaurante, 1 vagão-bar e 1 vagão-bagageiro. Cada vagão-
leito tem 10 cabinas. 8 duplas com 2 camas e 1 banheiro.
Realmente é algo fantástico, Sr. Presidente.
Tive oportunidade de viajar em alguns trens desse tipo,
dentre eles o que liga a Alemanha a Paris. E o auge do
desenvolvimento da civilização: uma malha ferroviária
desenvolvida para transportar cargas, passageiros e para
levar o turismo. O que existe na Europa e na Ásia existe
agora no Brasil, entre Rio e SãoPaulo. Quem fez isso, Sr.
Presidente? Foi a Prefeitura? Foi o Governo Estadual? Foi a
União? Não. Foi a iniciativa privada.
Então, mais uma vez - e os Deputados do PT vão ter que
concordar comigo - a iniciativa privada, a UTIL - União
Transporte Interestadual de Luxo S.A. e a empresa Hotel
Portobello se uniram e criaram o Trem de Prata, que vai
ligar o Rio a São Paulo. Não conheço nenhum desses
empresários, não tenho nada a ver com eles e por isso não
estou promovendo ninguém. Mais uma vez nós, mineiros,
ficamos para trás. E por isso que dizem que São Paulo é a
locomotiva do Brasil. Está aqui um exemplo disso. São Paulo
já tem o Trem de Prata que vai transportar turistas do mundo
inteiro que vão querer conhecê-lo. Este trem oferece
segurança, estrutura e conforto. Enquanto isso, ficamos
discutindo se se privatiza ou não, se se vende ou não. Quero
cumprimentar a empresa Hotel Portobello, apesar de não
conhecê-la, porque sei que vai gerar empregos.
Para construirmos hospitais, melhorar a educação, a saúde,

o saneamento básico, temos que ter visão para fazer coisas
que produzam dinheiro: o turismo dá dinheiro. Temos de
entender que turismo é indústria, que ele dá o vil metal
para construirmos muitos hospitais. Lá na Espanha, por
exemplo, não ha fila de INPS, não há fome, não há miséria;
há turismo. Enquanto isso, nossos tecnocratas não querem
abrir os olhos. vamos continuar sendo uma pátria tupiniquim
- com orgulho - mas sabendo que estamos a alguns anos-luz
atrás do mundo.
Sr. Presidente, queria também comentar que esteve aqui, na
segunda-feira, em Belo Horizonte, a convite da UNA, John
Naisbitt, conferencista do mundo, um dos maiores estudiosos
da globalização da economia.
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Ele fala: Turismo é a indústria do futuro". Não é a Maria

Elvira que está falando. Também não é nenhuma entidade
mineira. E o papa dos estudos econômicos do mundo quem diz
isso. Quem não quer ver, é burro... Falando como Ciro Comes,
é burrice não ver que temos de entrar nessa estrada, nesse
caminho, para chegarmos aonde queremos. Espero que lá
cheguemos um dia, se formos inteligentes.
Sr. Presidente, depois dessas rápidas considerações
gostaria de dizer que ontem, à noite, deixei de ir á
inauguração do Casa Shopping para fazer uma reunião com os
lideres dos sem-casa, que estão acampados nas mediações
desta Casa.
Recebi a comissão no meu escritório, levada pelo amigo
Carrapeta, que é radialista, e de lá fomos ver onde estão
acampados os desabrigados. Hoje, quero dizer, como Deputada
desta Casa e como Deputada Federal eleita para o próximo
ano, representando as mulheres e os homens de toda Minas
Gerais, que lã fui para dizer que não estamos indiferentes
ao que está acontecendo. Não estamos felizes e muito menos
não querendo participar. Queremos, sim, participar.
Ainda ontem tivemos uma conversa com o Deputado Romeu
Queiroz, a qual não vou adiantar, e podemos dizer que já
estamos mexendo os pauzinhos, no bom sentido, para tentar
resolver o problema da habitação em Minas Gerais. E uma
questão muito séria e quem somos nós para, num passe de
mágica ou com uma varinha de condão, podermos resolver todos
os sérios problemas brasileiros. Mas, pelo menos, para essa
situação emergencial. de familias acampadas na zona sul de
Selo Horizonte, em frente à COHAB, estamos olhando e
tentando ajudar a resolvê-la. Vou telefonar para o
Secretário da Habitação, o Vasconcelos, que é meu amigo, e
pedir-lhe que tenha um pouco mais de pir :ia, para que
aquele pessoal, já tão sofrido, não seja muito perturbado,
porque estamos tentando negociar uma solução. Quem já
esperou até agora, que espere mais um pouco e todos nós
agüentemos a situação, que é desagradável aos nossos olhos,
mas pior ainda está para eles. Estamos entrando neste
problema com apoio desta Casa e em poucos dias haveremos de
encontrar uma situação para tirá-los de lá. Não tirar para
ficar livres mas para resolver e encontrar uma solução
definitiva.
Voltando a esta tribuna, de onde estive afastada alguns

dias por determinação médica, gostaria de em primeiro lugar
de agradecer, de público, ao povo de Minas Gerais, em
especial ás 71.289 pessoas que me conduziram, com seu voto e
sua confiança, á Câmara Federal
Posto o desafio, aliando a força desta confiança á
experiência adquirida em meus dois mandatos como Deputada
Estadual e à vontade de falar em nome de Minas Gerais
naquela instãncia mais determinante para os seus destinos e
o seu futuro, preparo-me com tranqüilidade para ir a
Brasil ia,
Não exerci ainda qualquer mandato executivo. Mesmo assim,
sem a máquina administrativa, movida apenas pelos ideais e
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pelo comportamento, pude merecer do povo mineiro esta
faculdade a de constituir-me em sua legitima representante
- o que me orgulha e ao mesmo tempo me instiga porque
percebo que é preciso mudar - e que há muito o que se fazer;
há práticas que devem ser reformuladas; a política deve ser
reinventada como instrumento e meio de prover o bem-estar e
a dignidade da maioria dos cidadãos. Que isso seja feito não
só nos discursos vãos e nos períodos de eleição para
beneficiar e privilegiar carreiras, mas se transforme em
algo palpável e reconhecido por todos, cada dia mais cientes
de seus direitos e do significado da cidadania.
Conversei muito nesses últimos meses, fui a muitos lugares.
Recolhi o sentimento, as mágoas e a esperança de muita
gente. A tudo o que vi atribuo sentido e darei conseqüência
em atos. Sou grata a todos os que saíram de suas casas para
divulgar meu nome e a todos os municípios que me deram seu
apoio. Considero-os companheiros dos quais mão me afastarei
nos próximos quatro anos.
Após este agradecimento, quero comunicar aos meus eleitores
e amigos minha opção no segundo turno das eleições
majoritárias, todos sabem que não fico em cima do muro.
Tomei cuidados nesta escolha, analisei a fundo cada
candidatura em questão. Mesmo tendo ligações com os dois
candidatos, levei em consideração também o pensamento de
minhas bases políticas.
Nas eleições de 90, apoiei o ex-Deputado Hélio Costa no
segundo turno para o Governo do Estado. Por ele mantenho o
mesmo apreço e o mesmo respeito de então. Mas consultando os
meus apoladores e em contatos telefônicos com a maior parte
das cidades que me elegeram, constatei maior sintonia e uma
forte tendência para o nome do ex-Prefeito de Belo
Horizonte, Dr. Eduardo Azeredo.
Penso que neste momento ele é a pessoa ideal, com a
necessária experiência administrativa e as condições para
governar Minas, independente de todas e quaisquer
Influências. Respeitando embora aqueles que divergem de mim,
aceitando as opiniões contrárias, democraticamente, fico com
o Dr. Eduardo Azeredo no segundo turno. Votarei nele, e
estou recomendando aos meus 72 mil eleitores que votem no
Dr. Eduardo Azeredo no segundo turno. Muito obrigada, Sr.
Presidente.
* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
O Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhores presentes nas galerias, lamentavelmente vamos
apresentar, mais uma vez, na tribuna desta Casa, denúncias
de violência e de arbitrariedades cometidas por Integrantes
das Policias Civil e Militar na região do Vale do Aço. A
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais já tomou
conhecimento desse fato.
Volto à tribuna apenas para reforçar a denúncia e pedir
apoio a todos os senhores Deputados desta Casa. Para que a
denúncia tenha a compreensão de todos, trouxemos uma carta
assinada por Dom Lélis Lara e por mais 12 padres das



61 f
Dioceses de Itabira e Coronel Fabriciano, a qual retrata
muito bem a realidade a que nos referimos. Gostaria de
apresentá-la para que os senhores tomassem conhecimento da
gravidade dos fatos e das razões que nos fizeram trazer esta
denúncia aqui. (-Lê:)

Diocese de Itabira - Coronel Fabriciano - Região Pastoral
Ir'

Denunciamos mais uma vez a ação inescrupulosa das Policias
Civil e Militar que dispararam vários tiros contra o carro
do Sr. João Batista Cardoso no qual viajava sua família.
Por volta das 17 horas do dia 28/10/94 na BR-381, o Passat

de placa vS-3528 foi barbaramente metralhado numa ação comum
dos policiais civis e militares que se encontravam à
paisana.
No carro viajavam o seu proprietário, João Batista Cardoso,
em companhia de sua esposa, D. Eni Comes Cardoso, uma
sobrinha de apenas 7 sete meses de idade e seu sogro, Wilson
Silva Comes, de 65 anos de idade, residentes nos Bairros
Ideal e Esperança, respectivamente.
A família retornava de uma chácara, em Brauninha, Município
de Belo Oriente, sentido Ipatinga. Notando que tinham
esquecido os documentos do carro, decidiram fazer uma
manobra e voltar a Brauninha. Nesse exato momento, o
motorista foi surpreendido por quatro desconhecidos; três
deles fortemente armados disparam tiros na parte traseira do
carro. O Sr. João Batista, pensando que era um assalto.
tentou afastar-se do local. Ficou sem visibilidade, pois as
balas quebraram os pára-brisas, e, desesperadamente. com
gestos, pedia q ue parassem com aquela violência. O motorista
do carro desconhecido atravessou na frente do Passat,
enquanto os outros homens vinham de armas em punho. O Sr.
João, de pé, fora do carro, esperava apavorado de braços
erguidos, e implorava para que não os matassem, se se
tratasse de um assalto, e que se identificassem caso fossem
policiais. E um deles se identificou como sendo integrante
da Polícia Civil.
Diante do desespero de D. Eni, esposa do Sr. João, que
gritava por socorro vendo seu pai desmaiado com um tiro na
cabeça, a resposta foram sorrisos sarcásticos de um dos
atiradores.
Sr. Wilson, que teve uma bala alojada na cabeça e foi
internado no Hospital Márcio Cunha como indigente pelos
próprios policiais, veio a falecer no dia 7/11/94 ás
22h50min, foi sepultado ontem, dia 8/11/94, às 8 horas da
manhã. Não se sabe por ordem de quem o carro do Sr. João foi
levado para uma oficina mecânica - Oficina e Lanternagem
Ipanema - Av. Brasil - Bairro Iguaçu - Ipatinga - para fazer
os reparos que se fizessem necessários.

Como cristãos em defesa dos direitos humanos.
repudiamos o ato arbitrário, selvagem e terrorista das
policias do Vale do Aço. O Sr. João desesperadamente
suplicava: Se for assalto, não matem a minha família, e se
vocês não forem assaltantes, pelo amor de Deus,
identifiquem-se. Essas súplicas refletem como esses fatos
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levam a sociedade a identificar bandidos com policiais e
policiais com bandidos. Exigimos esclarecimentos sobre esse
fato, a punição dos culpados e a extinção do mal pela raiz.
Tais fatos têm-se repetido aqui em nossa região. Podemos
citar, como exemplos: o caso Juninho; o caso Bom Jardim, o
caso Belgo-Mineira (Usina); e. ainda, o caso Santa Cruz -
Meio Viana. . . Nosso evangélico clamor é de colaborar com
todas as instituições para construirmos uma sociedade de
paz, trabalho e segurança para todas as famílias.
Solicitamos que cartas, telegramas e outras formas de
protesto sejam enviados para os Exmos. Srs.

- João Fonseca Perfeito, Secretário da Segurança Pública
de Minas Gerais;
2 - Ministro da Justiça;
3 - Corregedor de Justiça do Estado de Minas Gerais;
Diocese de Itabira - Coronel Fabriciano - Região Pastoral
III - com sede em Coronel Fabriciano.
Então, estão ai, mais uma vez, lamentavelmente, abusos

cometidos pelas Policias Civil e Militar, tais corno aquele
caso Nélson Ferreira Júnior, o Juninho', apresentado aqui
por nós. Juninho foi assassinado pela Policia, e as
investigações sobre o crime até hoje não foram concluídas.
Aliás, nem mesmo o seu corpo foi encontrado.
Este caso é concreto. Envolve testemunhas e a família.

Lembremos, ainda, o Sr. Wilson, que veio a falecer. Existe,
portanto, a prova concreta. O que falta é a necessária
apuração, para se punirem os culpados. E por isso que aqui
estamos, fazendo esse apelo á Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, que hoje já se reuniu e se propôs a
visitar a Comissão de Direitos Humanos de Ipatinga a fim de
acompanhar as investigações desse caso. Esperamos que esse
fato não caia no esquecimento, como já aconteceu com tantos
outros de que tivemos conhecimento. Muito obrigado.
• - Sem revisão do orador.
O Sr, Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Pinheiro,
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, diante dos fatos narrados pelo colega Ivo José,
não podemos cruzar os braços. Temos de fazer o possível para
que a polícia mineira tenha seu verdadeiro rosto revelado a
todo o Estado de Minas Gerais. Quero revelar a face da
policia mineira, que tanto admiramos. Nesse sentido,
encaminho a V. Exa. , Sr. Presidente, o seguinte
requerimento.
- Lê requerimento em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Policia Militar de Minas Gerais, pela
realização do evento Ação-Civico Social - ACISO -, no
quartel do Bairro Saudade, no dia 30/10/94. A justificação
do requerimento é a que se segue.
'Mais uma vez ocupo este microfone para encaminhar á essa

Mesa um requerimento e o faço com justificada satisfação.
Essa satisfação advém da constatação de um louvável
investimento em serviço social, encabeçado pela PMMG, junto
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á população carente da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.
A Ação Cívico-Social-ACIS0-, como está expresso no próprio
nome, dá realce especial ao civismo; na expressão do
interesse público e ao social; na medida da necessidade do
extrato social envolvido.
Através da ACISO a Policia Militar vem procurando
socializar suas relações com os moradores das periferias,
notadamente nos aglomerados mais carentes, como Taquari 1
Vera Cruz, Saudade, prestando serviços e informações, em
conjunto com órgãos públicos e com entidades da sociedade
civil organizada.
Assim é que, no dia 30 de outubro, no quartel do bairro
Saudade, a PMMG, juntamente com o Lions Club de Belo
Horizonte, o Sesiminas e a Administração Regional Leste da
Prefeitura de Belo Horizonte, realizaram mais uma ACIS0,
cujos resultados gostaríamos de ressaltar, demonstrando
assim a grande importância do evento, 12.456 pessoas
estiveram presentes no local e receberam diversos
atendimentos, conforme suas necessidades. A seguir
destacamos os prestados:
Cortes de cabelo 631 atendimentos
pintura em cerâmica 600 pessoas
croché e tricô 480 pessoas
transitolândia 426 participantes
clinica médica 73 atendimentos
pediatria 44 atendimentos
dermatologia 72 atendimentos
sopão 2.483 pessoas
laboratório 34 atendimentos
odontologia 128 atendimentos
sacolão 478 compradores
copasa 351 atendimentos
carteira mirim 469 emissões
carteira de identidade 244 emissões
carteira de trabalho 277 emissões
fotografias 2400 atendimentos
assessoria jurídica 31 atendimentos.
O elenco acima de alguns dos atendimentos prestados durante
a ACISO dá uma idéia da amplitude e da importância desse
evento.
Cremos que essa prática inaugura um novo tempo nas relações

humanas da Policia Militar com a sociedade, notadamente com
a sua parte mais carente, cuja conseqüência futura será o
aumento de confiança e respeito mútuos, em beneficio da
cidadania e da segurança de todos, pois lá não haverá lugar
para traficantes travestidos de agentes sociais protetores,
levando o desassossego e a corrupção dos costumes.
Que tais eventos se intensifiquem com o envolvimento de
mais órgãos públicos e entidades civis, ampliando o máximo
possível essa nova face de compreensão e vivência do
processo social, e que Minas sirva, mais uma vez, de
exemplo: aqui, 'pobreza é caso para a policia'.
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Parabéns à Policia Militar de Minas Geais, pela feliz
idéia, ao Lions Club de Belo Horizonte, ao Sesiminas e á
Administração Regional Leste da Prefeitura de Belo
Horizonte, que souberam interpretar com sensibilidade a
mensagem de uma nova era."

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1g Fase

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

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados, regimentalmente, em redação final, os Projetos de
Lei ngs 2.194 e 2.195/94, do Governador do Estado (A
sanção.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 5.417/94, do Deputado
Marcos Helênio, solicitando à Presidente do Conselho
Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente informações
acerca das atividades já executadas pelas Comissões
Temáticas Permanentes do Conselho. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovação do - TJ n r.lento 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 ng 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n
5.417/94 com a Emenda ng 1.
Requerimento nQ 5.420/94, do Deputado Glycon Terra Pinto,
em que solicita a inserção nos anais da Casa do artigo
intitulado Ao Meu Amigo Muçulmano", publicado pela revista
"Veja" na edição que menciona. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei
nQ 1.158/92, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, quedispõe
sobre a politica estadual de saneamento básico e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ngs 1 a 4, que
apresentou. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do
projeto com as Emendas nos 1 a 4. da Comissão de Justiça, e
5, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 4.
da Comissão de Justiça, 5, da Comissão de Saúde e Ação
Social, e 6 e 7, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto á Comissão de Saúde e Ação Social, que
opina pela aprovação do Substitutivo no 1 com a Emenda ng 1,
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que apresenta. Vem á Mesa requerimento do Deputado Agostinho
Patrus, em que solicita, na forma regimental, a votação
destacada da Emenda ng 5 ao Projeto de Lei ng 1.158/92. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação o
Substitutivo ng 1, salvo emendas e salvo destaque. A
Presidência informa aos Deputados que, aprovado o
Substitutivo ng 1, ficam prejudicadas as Emendas ngs 1 a 4 e
6 e 7. Os Deputados que aprovam o Substitutivo ng 1
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação a Emenda ng 1 ao Substitutivo ng 1. Os Deputados que
a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa-) Aprovada.
Em votação a Emenda nQ 5. destacada- Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Fica portanto aprovado, em lo turno, o Projeto de Lei n
1.158/92 na forma do Substitutivo ng 1 com a Emenda ng 1. À

Comissão de Fiscalização Financeira.
Votação, em lQ turno, do Projetode Lei nQ 1.953/94. do
Deputado Tarcísio Henriques, que dá nova redação aos artigos

l Q. 2g, 3g e 4g da Lei ng 9.532, de 30/12/87, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça opinou pela
constitucionalidade do projeto. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinaram
pela sua aprovação. Emendado em Plenário, voltou o projeto á
Comissão de Administração Pública, que opinou pela aprovação
das Emendas ngs 1. 2 e 6, e pela rejeição das Emendas ns 3,
4, 5, 7, 8 e 9. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado
Raul Messias.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messlas* - Sr. Presidente, Srs. Oeputados,
demais pessoas presentes nesta Assembléia; o Projeto do
nobre Deputado Tarcisio Henriques versa sobre um tema
bastante polêmico: a questão do apostilamento. Sabemos e
concordamos com todas as reclamações que são feitas pelos
servidores públicos quanto aos maus salários que lhes são
devidos pelo Governo do Estado. Sabemos da situação difícil
por que passam, mas, apesar disso, não podemos concordar ou
participar dos remendos para consertar alguma coisa e deixar
outras. Um grande defeito que existe no nosso Pais é a
injustiça social, principalmente no q ue tange aos servidores
que são vítimas de uma política neoliberal de destruição do
aparelho do Estado, com vencimentos corroidos e defasados.
Agora, um expediente não muito correto do nosso Governador
procura sanar essa dificuldade por que passam os servidores
públicos que é exatamente o apostilamento. Já somos bastante
criticos quanto ã questão dos cargos comissionados; sabemos
que a maior parte do funcionalismo público tem o seu piso
salarial o mais achatado possível. Vêm, então, esses cargos
em comissão e essas vantagens para tentar resolver a questão
da má remuneração, mas esses cargos vêm apenas para um
pequeno grupo de funcionários, exatamente aqueles que detêm
funções de direção.
Somos contrários ao projeto de S. Exa. o Deputado Tarcisio
Henrïques. A nosso ver, o tempo de dez anos, estabelecido
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pela lei, é justo, em que pese à injustiça da política
salarial e à péssima remuneração dos servidores públicos.
São duas questões distintas. Reduzir esse penado de dez
para cinco anos não é uma boa providência. Precisamos, sim,
mexer na carreira e nos mecanismos de justiça salarial. Com
isso, nós concordamos. Agora, quanto a reduzir o prazo de
apostilamento para detentores de cargos comissionados, não
podemos concordar, de forma nenhuma.
• - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, tendo em vista a
importância da matéria a ser votada e verificando, de plano,
a inexistência de "quorum" solicito a V. Exa. que seja
feita a chamada, para que possamos votar este projeto com a
presença, legalmente exigida, de 39 Deputados. Muito
obrigado.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, gostaria de
deixar patente a responsabilidade do Deputado Raul Messias
quanto à procrastinação dessa pequena conquista. O Deputado
Raul Messias é daqueles que acham que, se não se pode
atender a alguns, não se atende a nenhum. Ai, o mal
continua. Não entendemos assim. Se temos a oportunidade de
reparar um equívoco. beneficiando um mínimo de pessoas, nós
devemos fazê-lo. E claro que esse mínimo terá uma melhoria
salarial. Nós não conseguiremos conquistar tudo que sonhamos
de uma vez só. Tudo que conquistamos, Deputado Raul Messias,
é sempre com muito sacrifício e devagar. A história tem
demonstrado isso através dos tempos. Dessa forma, podemos
perceber a grandeza dessas conquistas. V. Exa. , com essa
procrastinação, não só prejudica os funcionários como comete
um equivoco. V. Exa. afirma que esse projeto contém uma
grande aberração. O projeto está de acordo com lei federal
que dispõe sobre o regime único do funcionalismo público.
Estamos tão-somente ajustando a lei estadual á lei federal
A legislação federal já dispõe sobre o apostilamento aos 5
anos de exercício em cargo comissionado. Portanto, a nossa
proposta vem apenas adequar a nossa legislação á do Governo
Federal. Com isso, permitiremos também que o funcionário
público mineiro reconquiste um beneficio que lhe foi
retirado em má hora. Fica V. Exa. responsabilizado pelo que
possa acontecer a esse projeto e ao seguinte, que é de
grande importãncia, pois trata do pagamento dos
funcionários. Talvez, os servidores tenham seus salários
atrasados, e V. Exa. terá seu nome ligado a essa
procrastinação.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, também gostaria
de me pronunciar, neste momento, acerca da proposição do
Deputado Tarcísio Henriques. apoiando-a. Tenho sido
procurada por funcionários públicos, por diretores de
escola, por pessoas que tiveram prejuízo com aquela
malfadada lei que terminou com oapostilamento. Já analisei
esse assunto com muita frieza. As vezes tenho posições que
parecem antipáticas aos funcionários. Isto já aconteceu.
Tenho pleno conhecimento das dificuldades do Governo com a
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arrecadação tributária. Mas falo com um sentimento muito
pessoal, do meu coração. Penso que o apostilamento deve ser
obtido com cinco anos de exercício do cargo. Dez anos é
prazo demais para que uma pessoa obtenha o direito de
receber a remuneração correspondente ao cargo que exerceu.
Acho que cinco anos é um prazo bom, suficiente; é O
necessário. Quero manifestar aqui o meu parecer favorável a
esta mudança que, naturalmente, vai alterar o sistema
financeiro do Estado. Mas, tendo em vista o fato de que o
funcionalismo sempre tem sido sacrificado, penso que não é
isso qUe vai complicar ainda mais a situação do Governo
Estadual. Voto a favor do projeto do Deputado Tarcísio
Henriques e defendo a , sua posição. Muito obrigada.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do nobre Deputado
Raul Messias. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda á chamada dos Srs. Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Não
há' quorum" para votação, mas o há para discussão.
- A seguir, têm sua discussão encerrada, em turno único, o
Projeto de Lei nQ 2.218/94. do Governador do Estado, que
altera a redação de dispositivos da Lei nQ 11.356, de
18/12/93. 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 1994: e, em lQ turno, o Projeto de Lei n
1.066/92, do Deputado Antônio Carlos Pereira, que dispõe
sobre a promoção da saúde e da reintegração social das
pessoas portadoras de sofrimento mental, determina a
implantação de ações e serviços de saúde mental
substitutivos aos hospitais psiquiátricos e sua extinção
progressiva, regulamenta as internações, especialmente a
involuntária, e dá outras providências.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras matérias em fase de
discussão, persistindo a falta de 'quorum' para votação e
não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DACOMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECEM sOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.416
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia oito de
novembro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Jaime
Martins, Jorge Eduardo e Alvaro Antônio (substituindo estes
aos Deputados Geraldo Santanna e Ajalmar Silva,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ao hoc', Deputado Péricles Ferreira. declara
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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 Alvaro Antônio para atuar como
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Péricles Ferreira e Jorge Hannas. O Presidente
eleito agradece a escolha de seu nome e designa como relator
da matéria em pauta o Deputado Jaime Martins, que solicita o
prazo regimental para emitir seu parecer. Nada mais havendo
a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, a ser realizada no dia 9111194, às 14h45min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1994.
Hely Tarquinio, Presidente - Antônio Júlio - Jaime Martins
- Ajalmar Silva - Márcio Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
Plg 12.414

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90. VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição
mineira, opôs veto parcial à proposição de lei em epígrafe,
que altera os planos de carreira do Poder Judiciário e dá
outras providências, e comunicou á Assembléia Legislativa os
seus motivos por meio da Mensagem ng 524/94, nos termos do
art. 70, f 3g, da referida Constituição
Publicada em 14/10/94, a matéria foi distribuída a esta
Comissão Especial, para, conforme o art. 234, c/c o art.
112, 1, "b", do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
Incide o veto parcial oposto pelo Governador do Estado

sobre vários artigos, parágrafos e incisos da Proposição de
Lei ng 12.414. Dadas a natureza diversificada dos
dispositivos vetados e a variedade de motivos apresentados
para a negativa de sanção, impõe-se um exame especifico das
razões apontadas, para que sejam mais bem fundamentadas as
conclusões que apresentamos ao final deste parecer.
o art. 4g da proposição pretende dar nova redação ao art.
7g da Lei nç 10593. de 7/1/92 Introduz esse dispositivo
modificação essencial na evolução das carreiras funcionais
do Poder Judiciário: vedada pelo Supremo Tribunal Federal,
em reiterada jurisprudência, a forma de provimento derivado
denominada "ascensão", ou seja. a passagem de um servidor
ocupante de cargo de nível médio para cargo de escolaridade
superior sem prévio concurso público, procura-se, na
proposição, encontrar novas maneiras para que seja possível
a evolução funcional, com a criação da promoção vertical,
que se define pela passagem do nível "A' para o nível "6",
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dentro do mesmo cargo, mediante a obtenção de grau superior
de escolaridade.
O veto incide, nesse artigo, sobre o 6g, introduzido no
arU 7g da Lei ng 10.693. O argumento para a negativa de
sanção reside, fundamentalmente, na alegação de que se trata
de regra Inédita e discriminatória. Não procedem as
alegações do Governador do Estado. A regra introduzida pela
Emenda ng 18, que deu origem ao dispositivo vetado, segue
quase que literalmente o § Sg da Lei ng 10.593, tendo sido
tão-somente adaptada para a forma do novo instituto da
promoção vertical. Além disso, não se nos afigura possível a
incidência do veto sobre parte do art. 4g, conforme pretende
o Governador, por força do art. 70, 4g, da Constituição
mineira. Deve o veto incidir, como se sabe, sobre texto
integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea- O
art. 4Q da Proposição de Lei ng 12.414, que é o objeto da
análise neste momento, não possui divisões, mas, num único
comando, ordena que seja dada nova redação a dois outros
artigos de lei anterior. Como não é esta a oportunidade para
a discussão sobre a Lei ng 10.593, com seus artigos,
parágrafos, etc., e como o artigo vetado da proposição de
lei em exame não apresenta possibilidade de veto parcial,
opinamos pela rejeição do veto a ele oposto.
0 art. 5g , resultado da Emenda ng 33. pretende a dispensa
do requisito previsto no parágrafo único do art. 16 da Lei
nQ 10.593 para o servidor graduado em nível superior de
escolaridade. Como o requisito mencionado é justamente a
graduação em curso superior, temos que a regra introduzida é
inócua, sendo corretas as razões apresentadas para o veto.
o inciso IV e o parágrafo único do art. 13 foram
introduzidos por força da Emenda ng 17, que apresentou novas
regras para o posicionamento de servidcEs a carreiras do
Judiciário. Acreditamos, no entanto, que as regras definidas
no art. 13 do projeto, apresentadas pelo seu autor, sendo
coerentes, são suficientes para que todos os servidores
sejam posicionados, razão pela qual concordamos com as
razões do veto.
O art. 20, resultado da Emenda ng 15, modifica índices para
a percepção de gratificações, representando aumento de
despesas, o que é expressamente vedado pelo inciso II do
art. 68 da Constituição Estadual. Deve, portanto, ser
mantido o veto.
O art. 21, resultado da Emenda ng 11, determina que o
Técnico de Apoio Judicial cumpra a mesma jornada de trabalho
dos não ocupantes de cargos comissionados, mantendo a mesma
remuneração. Alega o Governador que tal regra viria a ferir
o principio da eqüidade, pois trata-se de situações
diferentes, merecendo, portanto, tratamento diferenciado.
Com efeito, nota-se na proposição, apenas a titulo de
exemplo, clara diferença nos fatores de ajustamento dos
cargos de Técnico de Apoio Judicial 1 (que variam de 3.0635
a 5.8862) e dos de Técnico Judiciário A (2.3887 a 3.2600),
que integram o Quadro de Servidores da Justiça de Primeira
Instância, Somente pela jornada diferenciada pode ser
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explicada tamanha variação na remuneração, razão pela qual é
correta a argumentação do Governador, devendo ser mantido o
veto.
0 art. 26, resultado da Emenda ng 6, muda a forma de
provimento de determinados cargos. Entretanto, conforme
argumenta o Governador, com razão, de acordo com o nosso
exame, os cargos não podem ser correta e inequivocamente
identificados na legislação citada, motivo pelo qual se
torna necessário o veto.
o art. 27 cria 12 cargos na estrutura do Poder Judiciário,
sendo resultado da Emenda ng 7, apresentada pela Comissão de
Administração Pública. O veto deve ser mantido, pois a
criação de cargos implica aumento de despesa, o que é vedado
no inciso II do art. 68 da Constituição Estadual.
o art. 28, resultado da Emenda ng 10, determina que o
servidor que estiver posicionado no nível máximo de
determinadas classes funcionais e que contar com pelo menos
30 anos de serviços prestados ao Poder Judiciário seja
promovido ao padrão de vencimento mais elevado do nível mais
elevado do cargo que efetivamente ocupa, quando da
aposentadoria. Percebe-se q ue o legislador pretende conceder
a servidores dedicados um beneficio adicional. Argumenta o
Governador que a matéria propiciaria um avanço abrupto na
carreira, não sendo recomendável a providência. Entretanto,
trata-se de um beneficio a ser concedido quando da
aposentadoria, momento em que a carreira se encerra, não se
justificando, portanto, o argumento. Dessa forma, opinamos
pela rejeição do veto.
O art. 29, derivado da Emenda ng 14, introduz exceção
quando da promoção vertical, beneficiando grupo restrito de
servidores. Nesse caso, deve-se aplicar o principio da
isonomia de tratamento, razão pela qi:31 e justifica a
manutenção do veto.
O art. 30 fixa adicional de periculosidade para Oficiais de
Justiça Avaliadores e Comissários de Menores. Argumenta o
Governador que o adicional já foi previsto, de forma
genérica, na Lei ng 10.856, de 5/8/92, sendo que a sua
concessão será regulamentada por resolução, estando
atualmente em estudo. Entretanto, nota-se, no prazo de dois
anos, não foram adotadas as medidas previstas na Lei ng
10.856. Por outro lado, o Poder Legislativo, se entender ser
justa a concessão, terá plena autonomia para dispor sobre a
matéria, não devendo necessariamente se ater ás
considerações emanadas de outros órgãos. Nesse sentido,
opinamos pela rejeição do veto oposto ao art. 30.
Finalmente, foi vetado o art. 31, que modifica base de
cálculo de gratificação devida a servidores militares.
Acreditamos ser correta a argumentação do Governador do
Estado, por merecer a medida maiores estudos e
encaminhamento posterior para exame do Poder Legislativo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto
parcial oposto aos arts. 5 g , 20, 21, 26, 27, 29 e 31, ao
inciso IV e ao parágrafo único do art. 13 e pela rejeição do
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veto incidente sobre o § 6Q do art. 7Q da Lei flQ 10.593, de
7/1/92, a que se refere o art. 4g da Proposição de Lei flQ
12.414, e os arts. 28 e 30.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1994.
Alvaro Antônio, Presidente - Jorge Eduardo, relator - Jaime
Martins - Péricles Ferreira. -

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 12.416

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90. VIII, c/c o art. 70, It, da Constituição
do Estado, opôs veto parcial á Proposição de Lei ng 12.416
(art. li). que estabelece as diretrizes para a cooperação do
Estado com os consórcios administrativos municipais de saúde
e dá outras providências.
Por meio da Mensagem nQ 525/94, publicada em 14/10/94,

encaminhou S. Exa. , para apreciação desta Casa, as razões do
veto.
Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, 1, "b",

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

Fundamentação
A proposição em tela estabelece as diretrizes para a
cooperação do Estado com os consórcios administrativos
intermunicipais de saúde e dá outras providências.
A Constituição Estadual, na Seção VII do Capitulo 1 do
Titulo III - "Da Reglonalização" -. dispõe sobre a
articulação regional da ação administrativa com vários
objetivos, inclusive, de acordo com o inciso III do art. 41,
o de "assistir os Municípios de escassas condições de
propulsão sócio-econõmica, situados na região, para que se
integrem no processo de desenvolvimento".
Revela o legislador constituinte mineiro integral

compreensão da realidade de nosso Estado, que se caracteriza
por conter regiões diferenciadas nos aspectos socioculturais
e econômicos, além dos referentes a geografia, clima e
outros. Acresce á nossa análise o fato de serem 756 os
municípios mineiros.
Os consórcios têm o objetivo de aglutinar recursos que,
após um cuidadoso planejamento, poderão atingir um melhor
resultado na relação custo/benefício-
Ora, tendo em vista que a municipalização da saúde é uma
realidade, a diversidade das situações geradas pela situação
peculiar de cada município tenderia a se uniformizar na
busca de um melhor atendimento regional, o que é basicamente
o conteúdo da proposta dos consórcios.
Dispõe a Constituição Federal, no seu Titulo VII, Cap. 1,
"Da Ordem Econômica e Financeira", sobre os princípios
gerais da atividade económica, da qual não se podem excluir
as ações governamentais relativas à saúde.
Entre eles, aplica-se diretamente á situação em análise o

art. 174 e seus parágrafos:
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"Art. 174 - Como agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado.

lg - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do
planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e
regionais de desenvolvimento.

- A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras
formas de associativismo.".
Ao vetar o art. 11 da Proposição de Lei ng 12.416, o
Executivo Estadual afasta-se das diretrizes de planejamento
impostas pela Constituição Federal, não demonstrando agir
com prudência, pois é inegável o caos reinante na área de
saúde e a premência da tomada de decisões, por parte dos
governantes, a fim de buscar, com agilidade, o melhor
aproveitamento dos recursos.
Representam os consórcios, no aspecto socioideolôgico de

suas normas, um compromisso de realização de fins sociais
com vistas á realização de uma justiça social-
0 art. 11 é um mecanismo de concreção, que pretende a
congregação de todos os municípios, o que, evidentemente,
propiciará as condições mínimas necessárias ao cumprimento
dos ditames constitucionais aqui considerados.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição do Veto
Parcial á Proposição de Lei nQ 12.416.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994,
Hely Tarquinio, Presidente - Jaime Martins, relator -

Ajalmar Silva - Antõnio Júlio.
PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 710/92
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em exame, do Deputado José Braga, tem por
finalidade dar o nome de Escola Estadual Artur José dos
Passos á Escola Estadual Capão Grosso, localizada no Povoado
de Pintõpolis, Município de São Francisco.
Publicada em 4/8/94, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
A proposição em estudo cumpre o que determina a Lei ng
5.378, de 3/12/69, modificada pela Lei ng 7.621, de
13/12/79.
No entanto, apresentamos emenda ao art. 1Q, pelo fato de a
escola ter sede no antigo Distrito de Lirucuia, hoje
emancipado do Município de São Francisco.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
710/92 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA Ng 1



73 O
O art. 1Q passa a ter a seguinte redação:
"Art. 1Q - A Escola Estadual Capão Grosso, localizada no

Povoado de Pintópolis, Município de Urucuia, passa a
denominar-se Escola Estadual Artur José dos Passos.
Sala das Comissões. 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Antônio Pinheiro - Ermano Batista.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 710/92

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

De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei em
referência tem por finalidade dar a denominação de Escola
Estadual Artur José dos Passos à Escola Estadual Capão
Grosso, localizada no Município de Urucuia.
Cumprida a diligência junto à Secretaria da Educação, foi a
proposição examinada pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando-lhe a Emenda
nQ 1. Vem, agora, a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos do art. 195, c/c O art.
104, 1, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Artur José dos Passos ' m los fundadores do Povoado de
Pintópolis, dedicando 40 anos de sua vida à prestação de
relevantes serviços à comunidade. Justa e oportuna, pois, é
a homenagem pretendida.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é favorável à aprovação do
Projeto de Lei ng 710/92 no lQ turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Saia das Comissões, 8 de novembro de 1994-
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.685/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei acima enumerado, de autoria do Deputado
Reinaldo Lima, visa declarar de utilidade pública a Casa de
Santo Antônio Unidos pela Fé, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Publicado em 30/9/93, veio o projeto a esta Comissão,
quando foi baixado em diligência ao autor para anexação ao
processo da certidão de registro da entidade.
Efetivada a providência, passa a proposição a ser examinada
por esta Comissão, nos termos do art. 195, c/c o art. 103.
V. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Pela documentação que instrui a proposição em exame,

verifica-se que a entidade satisfaz todos os requisitos da
Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a matéria em
questão, fazendo-se oportuna a aprovação do projeto.

Conclusão
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Á vista do exposto, opinamos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1-685/93 na forma proposta.
Sala das Comissões. 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Emano Batista, relator -
Antônio Pinheiro - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.685193

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

O projeto de lei em análise, do Deputado Reinaldo Lima,
objetiva declarar de utilidade pública a Casa de Santo
Antônio Unidos pela Fé, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, o projeto vem a esta
Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Tendo como finalidade a promoção da cultura umbandista e a
prática da beneficência, a entidade em tela presta
relevantes serviços á comunidade.
Isso posto, julgamos opc -. -, declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.686/93 no lg turno -
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.140/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

o Projeto de Lei no 2.140/94, do Deputado Bernardo
Rubinger, tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Fundação Casa da Cultura de Campo Belo, com sede no
Município de Campo Belo.
Publicada em 6/8/94, veio a proposição a esta Comissão,
para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art.
103. V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei no 5.830,

de 6/12/71, que estabelece os critérios indispensáveis á
declaração de utilidade pública de entidades.
o exame

 

 da documentação apresentada demonstra que a
entidade atende a todas as exigências da referida lei-

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.140/94 em sua forma original.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Ermano Batista - António Pinheiro
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PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.140/94
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Bernardo Rubinger,
visa a declarar de utilidade pública a Fundação Casa da
Cultura de Campo Belo, com sede no Município de Campo Belo.
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 Fundação Casa da Cultura de Campo Belo é uma entidade de
direito público, com personalidade jurídica, que opera como
órgão deliberativo, normativo, consultivo, fiscalizador e
controlador das políticas de promoção e defesa do patrimônio
artístico e cultural do Município de Campo Belo.
A mencionada entidade atua com dinamismo, visando ao
planejamento e à realização de estudos, pesquisas e
atividades culturais.
Acreditamos, pois, que a Fundação merece ser declarada de

utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.140/94 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.812/93

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

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado José
Braga, pretende dar a denominação de Escola Estadual Ione
Silveira Mendes á Escola Estadual de 2Q Grau do Município de
Mato Verde.
Publicada em 2/12/93. foi a proposição encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça para exame preliminar
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, tendo recebido parecer favorável, depois de
cumpridas as diligências solicitadas. Vem agora a esta
Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva, em
cumprimento do que estabelece o art. 103, IX, do Regimento
Interno.

Fundamentação
o objetivo da proposição é homenagear a professora Ione
Silveira Mendes, dando seu nome a estabelecimento escolar
público do Município de Mato Verde.
A professora, nascida em Montes Claros, aí iniciou seus
estudos, que vieram a ser concluídos em 1947 em Belo
Horizonte. Ingressou no magistério em Mato Verde, exercendo-
o por anos seguidos com seriedade, competência e
reconhecimento de todos.
E o que nos leva a considerar justa a homenagem pretendida

pela proposição.
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Conclusão
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

no 1.812/93 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.765/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública o Posto de
Puericultura de Manhuaçu, com sede no Município de Manhuaçu.
Após sua aprovação no lQ turno, em sua forma original, vem
a matéria a esta Comissão para o 2g turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Posto de Puericultura de Manhuaçu é uma entidade
filantrópica sem fins lucrativos, que tem por finalidade
amparar a maternidade e a infância, prestando atendimento
nas áreas de educação, saúde e nutrição.
Pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando á

sociedade manhuaçuense, concluímos ser justa a declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei no 1.765/93 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1994-
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.980/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Roberto Amara], tem
por escopo declarar de utilidade pública o Lar das Meninas
Flor da Acácia, com sede no Município de Viçosa.
Aprovado no 1Q turno sem emenda, o projeto volta a ser

objeto de exame desta Comissão, no 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Lar das Meninas Flor da Acácia é uma entidade civil, sem
fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem por
finalidade promover assistência a meninas carentes na faixa
etária de 7 a 16 anos.
De forma excepcional, tem-se destacado a entidade na
consecução de seus nobres objetivos. Torna-se, pois,
merecedora do titulo de utilidade pública.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.980/94 no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1994.
Adelrno Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.005/94

Comissão de Administração Pública
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Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei no
2-005/94 dá a denominação de Dr. Elias Jorge Chain ao fórum
da Comarca de Novo Cruzeiro.
Aprovado no 1Q turno, o projeto retorna a esta Comissão
para receber parecer conclusivo no 2Q turno, nos termos do
art. 196. c/c O art. 104, 1, "b" do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela já foi amplamente analisada Quando da
sua tramitação no lQ turno, tanto por esta Comissão quanto
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Ante a manifestação da Presidência do Tribunal de Justiça
de Minas Gerais relativamente à falta de denominação oficial
para o fórum daquela Comarca e tendo sido atendidos os
preceitos constitucionais e legais que versam sobre o tema,
não vislumbramos nenhum impeditivo que possa trazer
obstáculos à normal tramitação do projeto.

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

Lei nQ 2.005/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1994.
Sebastião Costa, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.115/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Baidonedo Napoleão, o projeto em
apreço objetiva declarar de utilidade pública o Circulo
Psicanalítico de Minas Gerais - CPMG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no 1Q turno com a Emenda nQ 1, vem a
esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Apresentamos anexa a redação do vencido, que ã parte deste

parecer.
Fundamentação

Instituído em 1968, o CPMG é uma sociedade cultural que
visa ao estudo e à difusão do pensamento psicanalítico.
Dessa forma, julgamos oportuna a declaração de sua utilidade
pública.

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

nQ 2.115/94 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 10 de novembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI NQ 2.115194

Declara de utilidade pública o Circulo Psicanalítico de
Minas Gerais - CPMG - , com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Circulo
Psicanalítico de Minas Gerais - CPMG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
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Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.194/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.194/94, de autoria do Governador do
Estado, que reorganiza o Departamento Estadual de Obras
Públicas - OEOP - e dá outras providências, foi aprovado no
2Q turno com a Emenda nQ 1 ao vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. $ 1 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 2.194/94
Reorganiza o Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP
- e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. 1Q - O Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP
- passa a denominar-se Departamento de Obras Públicas do
Estado de Minas Gerais - DEOP-MG.
Parágrafo único - As expressões Departamento de Obras
Públicas do Estado de Minas Gerais e DEOP-MG equivalem-se
nesta lei.
Art. 2c - O Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais - DEOP-MG -, criado pela Lei no 9.524. de 29 de
dezembro de 1987, é entidade autárquica vinculada à
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, com
sede e foro na Capital do Estado, dotada de personalidade
jurídica de direito público, tem património e receita
próprios, assim como autonomia administrativa e financeira.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 3 - O Departamento de Obras Públicas do Estado de
Minas Gerais - DEDP-MG - tem por finalidade planejar,
projetar, coordenar e executar, com exclusividade, as obras
de engenharia de interesse da administração estadual, bem
como atuar na área de desenvolvimento urbano do Estado.
observado o programa de obras estabelecido pela Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas.
Art. 4Q - Compete ao DEOP-MG:

- elaborar estudos, projetos e orçamentos de construção,
ampliaçào, restauração e reforma de prédios e demais obras
públicas, observando o critério de padronização dos vários
tipos de trabalho e as prioridades fixadas em conjunto com
as Secretarias de Estado e órgãos setoriais;
II - promover e fiscalizar as obras de construção,

ampliação, restauração, reforma e reparos de prédios e
demais obras públicas;
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oficial de ensino do Estado, com emprego de recursos que,
para esse fim, lhe forem destinados;
IV - promover a execução de convénios ou acordos visando á

obtenção, pelo Governo do Estado, de recursos para
construção, ampliação, reforma e reparos de prédios e demais
obras públicas;
V - colaborar com as obras relativas ao plano de habitação
para as classes de baixa renda e com os programas de
reurbanização de favelas e de outras formas de habitação no
Estado;
VI - atuar, supletivamente, na área de estradas vicinais,

observada a legislação pertinente;
VII - incentivar o procedimento licitatôrio, assegurando a
igualdade de tratamento aos participantes;
VIII - prestar serviço técnico especializado á União, ao
Distrito Federal, aos Estados e aos Municipios, mediante
delegação, convênio ou contrato, com interveniõncia da
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas.
Parágrafo único - Não se incluem nas atribuições exclusivas

do DEOP-MG:
- as obras referentes a captação, adução, reservação,

tratamento e distribuição de água, sistema de coleta e
tratamento de esgoto sanitário, sistema energético,
restauração de prédios históricos, e as obras de construção,
restauração e conservação de rodovias e de edificações a
estas relacionadas:
II - as obras de conservação de prédios escolares,

especialmente as de reforma emergencial , que poderão, a
critério do Governador, ser executadas por entidades
públicas, comunitárias, confessionais ou filantrópicas,
mediante celebração de convênio especifi'tc c,:m o Estado, por
intermédio da Secretaria de Estado da Educação;
III - as obras de construção, ampliação e reforma de

prédios da rede estadual de ensino, que poderão, a critério
das Secretarias de Estado da Educação e de Transportes e
Obras Públicas, ser executadas pelas prefeituras municipais
interessadas, pela administração direta ou contratadas com
terceiros, mediante convénio especifico com o Estado, por
intermédio das referidas Secretarias;
rv - o planejamento e os projetos para construção,

ampliação e reforma de unidades da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG - e da Fundação Centro de
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS -;
V - as obras de conservação e reforma de unidades da FHEMIG
e do HEMOMINAS, que poderão, a critério das Secretarias de
Estado da Saúde e de Transportes e Obras Públicas, ser
executadas pelas respectivas fundações.

Capitulo III
Da Estrutura

Art. 5Q - O DEOP-MG tem a seguinte estrutura:
- unidades de direção superior:

a) Diretoria-Geral;
b) Vice-Diretoria-Geral
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II - unidade de assessoramento à Diretoria-Geral
a) Gabinete;
III - unidades de assessoramento à Vice-Diretoria-Geral e

de Execução:
a) Procuradoria Jurídica;
b) Coordenadoria de Controle Interno;
e) Assessoria de Planejamento e Coordenação:
1) Coordenadorla de Planejamento e Organização;
2) Coordenadoria de Orçamento;
3) Coordenadoria de Informática;
d) Assessoria de Comunicação;
e) Diretoria de Edificações e Prédios Escolares:
1) Divisão de Edificações;
2) Divisão de Prédios Escolares;
3) Serviço de Controle e Revisão de Medição;
f) Diretoria de Obras Especiais:
1) Divisão de Operações;
2) Serviço de Controle e Revisão de Medição;
g) Diretoria de Projetos e Custos:
1) Divisão de Orçamentos Específicos:
Li) Serviço de Coleta de Preços;
1-2) Serviço de Custos e Quantitativos;
2) Divisão de Levantamento Técnico e Vistoria;
3) Divisão de Projetos:
3.1) Serviço de Projetos Internos;
3.2) Serviço de Projetos Contratados;
3.3) Seção de Arquivo Técnico;
4) Serviço de Controle e Revisão de Medição;
h) Diretoria de Administração e Recursos Humanos:
1) Divisão de Pessoal, Carreira e Vencimentos:
1.1) Serviço de Pagamento de Pessoal;
1.2) Serviço de Registros Funcionais;
2) Divisão de Acompanhamento de Pessoal
3) Divisão de Material e Serviços Gerais:
3.1) Serviço de Material:
3.1.1) Seção de Compras;
3A.2) Seção de Almoxarifado;
3.2) Serviços Gerais:
3.2.1) Seção de Transportes;
3.2.2) Seção de Protocolo e Arquivo;
3.23) Seção de Reprografia e Centro Gráfico;
i) Diretoria de Finanças:
1) Divisão Financeira:
1.1) Serviço de Preparo de Pagamento;
1.2) Serviço de Tesouraria;
2) Divisão Contábil
2.1) Serviço de Controladoria;
2.2) Serviço de Execução Orçamentária;
j) Divisão de Cadastro e Apoio à Licitação.
Art. 6Q - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas no artigo anterior serão
estabelecidas em decreto aprovado pelo Governador do Estado.

Capitulo IV
Da Receita
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Art. 'l - Constituem receita do DEOP-MG:
- as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - os recursos federais, ou de qualquer natureza,
atribuídos ao Estado e por ele transferidos ao DEOP-MG, para
as finalidades previstas nesta lei;
III - as rendas decorrentes da aplicação financeira de

recursos próprios, realizada com o objetivo de preservar O
valor aquisitivo dos recursos, enquanto não se efetivar a
despesa a que se destinam, desde que com a devida
autorização do Tesouro;
IV - as rendas patrimoniais resultantes da exploração,
locação e arrendamento de seus bens;
V - as rendas provenientes de multa contratual;
VI - as contribuições municipais e de quaisquer entidades
públicas relacionadas com as atividades do DEOP-MG;
VII - as rendas provenientes da remuneração de serviços de
fiscalização, supervisão e execução de obras e projetos;
VIII - as rendas de qualquer natureza que lhe forem
destinadas;
IX - os demais recursos de qualquer natureza e origem,

destinados às finalidades previstas nesta lei.
Art. 8Q - A taxa de remuneração dos serviços de
fiscalização, supervisão e execução de obras e projetos
prestados pelo DEOP-MG é de 5% (cinco por cento) sobre o
valor de cada contrato.

Capitulo V
Da Prestação de Contas

Art. 9ç - O DEOP-MG apresentará ao Tribunal de Contas do
Estado e á Secretaria de Estado da Fazenda, anualmente e no
prazo estipulado pela legislação especifica, o relatório de
suas atividades no exercício anterior e a prestação de
contas.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 10 - O regime jurídico dos servidores do DEOP-MG é o
referido no parágrafo único do art. lg da Lei nç 10.254, de
20 de julho de 1990.

Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 11 - O Anexo XXI da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro de
1992, alterado pelo Anexo XXVII a que se refere o art. 18 da
Lei ng 10.745, de 25 de maio de 1992, passa a vigorar na
forma do Anexo 1 desta lei.
Art. 12 - Os cargos de Diretor de Edificações e Prédios
Escolares, de Diretor de Obras Especiais e de Diretor de
Projetos e Custos são privativos de graduados em curso
superior de Engenharia Civil ou Arquitetura, portadores de
registro no Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e
Agronomia - CREA.
Art. 13 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão do DEOP-MG, os cargos constantes no Anexo II
desta lei, destinados á sua estrutura intermediária.

- O vencimento dos cargos de que trata este artigo é
calculado tomando-se como base os valores dos níveis e graus
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constantes na coluna "Referência para cálculo' do Anexo Ir
desta lei multiplicados pelos respectivos fatores de
ajustamento, constantes na coluna anterior do referido
anexo.

2g - O servidor ocupante de cargo de provimento em
comissão poderá perceber, mediante opção, a remuneração do
cargo efetivo ou da função pública de que seja detentor,
acrescida de 20% (vinte por cento) calculados sobre o
vencimento do cargo em comissão.

- O servidor que perceber remuneração com base em
vencimento de cargo ou função de direção, chefia e
assessoramento intermediário e de execução cumprirá jornada
de trabalho de 8 (oito) horas diárias.

- Os cargos constantes no Anexo II desta lei são de
livre nomeação do Diretor-Geral do DEOP-MG, obedecido o
requisito de escolaridade exigida para o cargo.
Art. 14 - Fica criado o Quadro de Pessoal Efetivo do DEOP-

MG, na forma constante no Anexo III desta lei.
Art. 15 - O posicionamento dos servidores da extinta

Comissão de Construção, Ampliação e Reconstrução de Prédios
Escolares do Estado - CARPE - e da Companhia de
Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas Gerais - CODEURB -
no Quadro de Pessoal do DEOP-MG se dará nos termos de
regulamento baixado em decreto, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da publicação desta lei, ouvida,
previamente, a Comissão Estadual de Política de Pessoal -
CEP,
Aru 16 - Fica estabelecida a correspondência entre os
cargos de provimento em comissão criados por esta lei e os
cargos de provimento em comissão extintos, na forma
constante no Anexo IV desta lei, para efeito de remuneração
dos servidores apostilados.
Art. 17 - Qualquer vantagem obtida pelo servidor, mediante

decisão judicial, além de seus vencimentos normais será
considerada como vantagem pessoal e corrigida segundo os
mesmos índices aplicados aos vencimentos em geral.
Art. 18 - O parágrafo único do art. 21 da Lei ng 10.745, de
25 de maio de 1992, passa a ter a seguinte redação:
Art.21 - ......................................
Parágrafo único - Cada nível de vencimento de cargo de
provimento efetivo desdobra-se, para efeito de progressão
horizontal, em 10 (dez) graus, escalonados em ordem
crescente de valor, guardada entre eles a proporção nunca
superior a 4,7% (quatro virgula sete por cento).".
Art. 19 - Os proventos do servidor aposentado serão
revistos e equiparados aos níveis, graus e padrões dos
cargos dos servidores em atividade, considerados para este
fim o cargo ou função em que se deu a aposentadoria e os
critérios estabelecidos nesta lei-
Art. 20 - Ao servidor apostilado ou aposentado q ue teve
assegurado o direito à continuidade de percepção da
remuneração de cargo de provimento em comissão ou função de
confiança fica garantida a percepção da remuneração
correspondente às transformações ou reclassificações havidas
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após a expedição do ato de apostilamento ou de

aposentadoria.
Capitulo VIII

Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 21 - O DEOP-MG poderá firmar convênios com associações
de classe ou entidades congêneres ou assemelhadas, com
vistas á manutenção de serviços assistenciais e culturais
para seus servidores, desde que os serviços não sejam
custeados com recursos do Tesouro.
Art. 22 - O Anexo V da Lei ng 11.179, de 10 de agosto de
1993, que alterou o Anexo II da Lei ng 10.936. de 25 de
novembro de 1992, passa a vigorar na forma do Anexo V desta
lei.
Art. 23 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal Técnico'-
Administrativo da Fundação Clóvis Salgado, os cargos de
provimento efetivo constantes no Quadro II do Anexo V desta
lei.
Art. 24 - Fica criado o Quadro de Pessoal de Corpos
Estáveis da Fundação Clóvis Salgado, constante no Anexo VI
desta lei-
Parágrafo único - A nomeação para os cargos de Bailarino.

códigos FCS-CO-E-27, 28 e 29. criados no Quadro 1 do Quadro
de Pessoal a que se refere o "caput" deste artigo dependerá
de processo seletivo, na c ixada pela fundação.
Art. 25 - Os valores dos vencimentos dos cargos enquadrados
no Quadro de Pessoal de Corpos Estáveis da Fundação Clóvis
Salgado são os constantes na tabela integrante do Anexo VII
desta lei.
Parágrafo único — O posicionamento dos servidores nos
níveis e graus da tabela a que se refere o "caput" deste
artigo será estabelecido em portaria do Presidente da
Fundação Clóvis Salgado, mediante critérios estabelecidos
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. 26 - Aplica-se ao ocupante de cargo de provimento em
comissão do Quadro de Pessoal da Fundação Clóvis Salgado o
disposto no art. 19 da Lei nQ 11.406, de 28 de janeiro de
1994.
Art. 27 - Fica a Fundação Clóvis Salgado autorizada a
conceder adicional por exibição pública ao servidor músico
integrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, no
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento
básico, desde que o servidor se apresente ao público no
mínimo 4 (quatro) vezes por mês, em evento artístico com a
participação da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais.
Art. 28 - O posicionamento dos atuais servidores das
entidades a seguir relacionadas, nos níveis e graus da
respectiva tabela de vencimentos, de que trata o Decreto ng
36.014, de 9 de setembro de 1994, será estabelecido em
portaria do dirigente da entidade, mediante critérios
estabelecidos pela Superintendência Central de Cargos e
Salários da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
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Administração e posterior homologação da Comissão Estadual
de Política de Pessoal - CEP -:

- Fundação Clóvis Salgado - FCS -;
II - Departamento de Recursos Hidricos do Estado de Minas

Gerais - ORH/MG -;
III - Fundação Helena Antipoff - FHA -;
IV - Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -;
V - Fundação Educacional Caio Martins - FUCAM -;
VI - Fundação TV Minas Cultural e Educativa;
VII - Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais
- UTRAMIG -;
VIII - DEOP-MG.
Art. 29 - O Anexo II da Lei ng 11.171, de 29 de julho de
1993, passa a vigorar na forma do Anexo VIII desta lei.
Art. 30 - O cargo de Programador, constante no Anexo III da
Lei ng 11.171, de 29 de julho de 1993. passa a ser
posicionado no nível V-A da Tabela de Vencimento da Fundação
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais -
HEMOMINAS -
Art. 31 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento

em Comissão de que trata o Anexo 1 do Decreto nQ 16.409, de
10 de julho de 1974, 6 (seis) cargos de Assistente de
Gabinete, Código EX-42, Símbolo NQP-XI, e 14 (quatorze)
cargos de Assistente Adr'r'rttivo, Código EX-06, Símbolo
NQP-IX. destinados ao Quadro Setorial de Lotação de Pessoal
Civil da Policia Militar do Estado de Minas Gerais nQ XXIX,
de que trata o Decreto no 21.569. de 16 de setembro de 1981.
Art. 32 - Os proventos do servidor inativo do foro

extrajudicial a que se refere o art. 99 da Lei nQ 11.050, de
19 de janeiro de 1993, passam a ser ajustados de acordo com
a base de cálculo constante no Anexo IX desta lei,
acrescidos dos adicionais por tempo de serviço.

lg - A base de cálculo prevista no "caput' deste artigo
aplica-se aos proventos dos Oficiais de Registro Público de
Imóveis, de Títulos e Documentos, de Protestos e de Registro
Civil, bem como dos Tabeliães, de acordo com a respectiva
entrãncia da serventia.
# 2Q - Os proventos dos Escreventes Juramentados e dos

Auxiliares de Cartório do Registro Público de Imóveis, de
Títulos e Documentos, de Protestos e de Registro Civil, bem
como os de Tabelionatos, observado o disposto no parágrafo
anterior, passam a ser, respectivamente, de 50% (cinqüenta
por cento) e de 30% (trinta por cento) dos valores
estabelecidos no Anexo IX desta lei.

3g - Fica garantida ao inativo de que trata este artigo a
continuidade do recebimento do valor atual de seus proventos
caso seja superior ao resultante do disposto nos parágrafos
anteriores, sendo a diferença considerada como vantagem
pessoal, sobre ela incidindo os percentuais de reajuste
geral de vencimento concedidos ao servidor civil do Poder
Executivo.
Art. 33 - Ficam criados, na estrutura orgânica da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, de que
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trata a Lei nQ 11.517, de 13 de julho de 1994, o Centro de
Ciências Exatas e Tecnológicas e 10 (dez) departamentos.
Art. 34 - Ficam criados, nos quadros constantes nos anexos
da Lei nQ 11.517, de 13 de julho de 1994, os seguintes
cargos:

- no Anexo 1, 1 (um) cargo de Diretor de Centro, de
recrutamento amplo e fator de ajustamento 1,0000, destinado
ao Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas de que trata o
artigo anterior desta lei, e 1 (um) cargo de Chefe de
Escritório, de recrutamento amplo e fator de ajustamento
0,9000, destinado ao Escritório de Representação da
UNIMONTES em Belo Horizonte, previsto no art. 5, III, "e",
da lei citada no "caput" deste artigo;
II - no Anexo II, 10 (dez) cargos de Chefe de Departamento,

destinados ás unidades administrativas criadas no artigo
anterior.
Art. 35 - Os efeitos do disposto nos Anexos 1, II e Iii

desta lei retroagem a lQ de agosto de 1994-
Art. 36 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
auxilio financeiro a cada um dos beneficiários do disposto
na Resolução ng 5.144, de 23 de junho de 1994, representado
pela importância resultante da multiplicação do valor atual
do subsidio previsto na Resolução ng 5.091. de 15 de
dezembro de 1990, pelo número dos meses compreendidos entre
a data da suspensão dos direitos e a do término do mandato
relativo á Sa Legislatura, para a qual foram eleitos.
Art. 37 - O disposto no art. Gg da Lei ng 9.532, de 30 de

dezembro de 1987, fica estendido aos servidores que, na data
de sua publicação, eram detentores de titulo declaratôrio de
apostilamento em cargo de provimento em comissão.
Art. 38 - Os servidores da Fundação Hospitalar do Estado de

Minas Gerais - FHEMIG - que exerciam suas atividades em
Montes Claros poderão optar, no prazo de 60 (sessenta) dias
a contar da data de publicação desta lei, por sua
permanência na FHEMIG ou por sua transferência para o Quadro
de Pessoal da UNIMONTES, em virtude da incorporação do
Hospital Regional Clemente Faria á Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES -, conforme disposto no art. 31 da
Lei ng 11.517, de 13 de julho de 1994.
Parágrafo único - O servidor que não se manifestar no prazo
estabelecido no "caput" deste artigo será lotado pela
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração em
outros órgãos estaduais que mantenham unidades em Montes
Claros.
Art. 39 - Fica autorizada a prorrogação dos contratos
administrativos firmados pela FHEMIG até o provimento dos
cargos criados no art. lg da Lei nQ 11.383, de 4 de janeiro
de 1994, pelo prazo de 6 (seis) meses a contar de lg de
agosto de 1994, respeitados os quantitativos e os termos em
vigor, com o objetivo de garantir a continuidade dos
serviços prestados pela fundação.
Art. 40 - Ficam aprovados os exercícios das Diretoras das
31a e 34a Delegacias Regionais de Ensino - DREs -, cujos
cargos foram criados pela Lei ng 8218. de 28 de maio de
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1982, bem como os das 32 e 33a DRE5. cujos cargos foram
criados, respectivamente, pelas Leis ngs 8.378, de 22 de
dezembro de 1982, e 8.379. de 23 de dezembro de 1982
Parágrafo único - O exercício a que se refere este artigo
compreende o tempo de serviço efetivamente prestado pelo
servidor entre a data da designação para responder pela
unidade e a data da posse no respectivo cargo.
Art. 41 - Estende-se ao servidor inativo que, lotado no
Departamento de Registros e Despesa de Pessoal quando este
integrava a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Administração, se tenha aposentado em cargo de provimento
efetivo ou em comissão o disposto no art. 3g da Lei Delegada
ng 4, de 12 de julho de 1985, passando o servidor a ter os
seus proventos ajustados com base na remuneração atribuída
ao cargo de Assistente Técnico Fazendário, símbolo F-1, do
Quadro Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação
do Estado, a que se refere a Lei ng 6.762, de 23 de dezembro
de 1975, com as modificações posteriores, desde que:

- a aposentadoria tenha ocorrido entre a data de vigência
do Decreto ng 7.362. de 2 de janeiro de 1964, e a da Lei ng
5.037, de 22 de novembro de 1968;
II - comprove que esteve em exercício ininterrupto no

Departamento da Despesa Fixa da Secretaria de Estado da
Fazenda durante os 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
Imediatamente anteriores á vigência do Decreto ng 7.362, de
2 de janeiro de 1964;
III - ocupando o cargo no qual se deu a aposentadoria.

tenha permanecido lotado no Departamento de Registro e
Despesa de Pessoal quando este órgão foi reintegrado á
estrutura da Secretaria de Estado da Fazenda, por força da
Lei nQ 5.037. de 22 de novembro de 1968.
Parágrafo único - D disposto neste artigo gera efeitos

somente a partir da data da publicação desta lei-
Art. 42 - O cargo de Diretor 1 da Diretoria de
Administração de Pessoal, a q ue se refere a Lei ng 9.346. de
5 de dezembro de 1986. regulamentada pelo Decreto ng 26.579,
de 26 de fevereiro de 1987, fica transformado no cargo de
Diretor II da Superintendência de Administração de Pessoal,
a que se refere a Lei ng 10.933. de 24 de novembro de 1992.
Parágrafo único - Fica atribuído ao cargo de Diretor II de
que trata este artigo o código MG-06-ED117 da extinta
Superintendência de Recursos Humanos.
Art. 43 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a

contratar operação de crédito junto á Companhia Vale do Rio
Doce, no valor de até R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais), destinados à execução da obra de restauração do
trecho rodoviário Governador Valadares - Rio Suaçui Grande e
á implantação e pavimentação da rodovia de contorno de
Governador Valadares.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a

conceder as garantias necessárias à contratação da operação
de crédito de que trata este artigo, podendo vincular, para
tanto, a cota-parte do Fundo de Participação do Estado -
FPE.
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Art. 44 - Ficam criadas em Almenara 1 (uma) unidade da
Diretoria Regional de Saúde e 1 (uma) unidade da Delegacia
Regional de Segurança Pública.
Art. 45 - Para atender às despesas decorrentes da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de até R$403.731,33 (quatrocentos e três mil
setecentos e trinta e um reais e trinta e três centavos)
observado o disposto no lo do art. 43 da Lei Federal no
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 46 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 47 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o art. 99 da Lei nQ 11.050. de 19 de janeiro de
1993.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
• - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diária do Legislativo" de 12/11/94, sob o titulo de errata.
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Belo Horizonte, sábado. 12 de novembro de 1994

ATAS

ATA DA 596a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Representações Populares flQ5 72 a 76/94, do
Ministério Público do Trabalho, 3 Região, e Oficies -
Questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei flQ5 2.235 e
2.236/94 - Requerimento nQ 5.456/94 - Requerimentos do
Deputado Jaime Martins (2) - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais e dos
Deputados Agostinho Patrus. Tarcísio Henriques (2) e Márcio
Miranda - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Roberto Amaral e Ermano Batista; questões de ordem; discurso
do Deputado Bonifácio Mourão; questões de ordem; chamada
para recomposição de "quorum" existência de número
regimental para continuação dos trabalhos - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): 4 Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Jaime Martins;
deferimento - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Militão - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar

Padovani - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Antônio Pinheiro - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Cássimo Freitas - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Santanna - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José
Jaime Martins - José Braga - José Leandro - José Maria Pinto
- Marcelo Cecé - Marcos Helênio - Maria Olivia - Paulo
Pettersen - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
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-Secretàrio, para proceder à leitura da ata
da reunio arterior.

4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
O Deputado Bernardo Rubinger, 1Q-Secretário "ad hoc", lê

seguinte correspondência:
REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 72/94
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Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho, Coordenadora da Coordenadoria de Primeira
Instância, encaminhando cópia de peças processuais
referentes ao Processo ng 806/94, em curso na 25a JCJ desta
Capital, em que são partes Djalma Batista Pereira e outros
(reclamantes) e a CEMIG (reclamada). A Comissão de
Fiscalização Financeira, para fins do art. 155 do Regimento
Interno.

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 73/94
Ofício da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de Primeira Instância, encaminhando
cópias de seu parecer e da r.decisão homologatórla de
acordo, prolatada pelo Juiz do Trabalho em exercício perante
a 12a JCJ da Capital, nos autos do Processo ng 2.181/87, em
que são partes Fidelvando Evangelista (reclamante) e o
Instituto Estadual de Florestas - IEF - (reclamada). A
Comissão de Fiscalização Financeira, para fins do art. 155
do Regimento Interno.

REPRESENTAÇÃO POPULAR No 74/94
Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte, Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de Primeira Instãncia, encaminhando
cópias de seu parecer e da r.decisão homologatórla de
acordo, prolatada pelo Juiz do Trabalho em exercício perante
a 12 JCJ da Capital, nos autos do Processo nQ 152/89, em
que são partes Renato Neves Feio (reclamante) e o Instituto
Estadual de Florestas - JEF - (reclamada). A Comissão de
Fiscalização Financeira, para fins do art. 155 do Regimento
Interno.

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 75/94
Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho, Coordenadora da Coordenadoria de Primeira
Instância, encaminhando cópias do parec"r e ar ado por aquela
Procuradoria e da r.decisão homologatória de acordo,
prolatada pelo Juiz do Trabalho em exercício perante a 12
JCJ da Capital, nos autos do Processo no 1.135/90, em que
são partes Conceição de Souza araz (reclamante) e o
Instituto Estadual de Florestas - IEF - (reclamada). A
Comissão de Fiscalização Financeira, para fins do art. 155
do Regimento Interno. -

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 76/94
Oficio da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora do
Trabalho, Coordenadora da Coordenadoria de Primeira
Instância, encaminhando cópias do parecer exarado por aquela

o Procuradoria e da r.decisão homologatória de acordo,
prolatada pelo Juiz do Trabalho em exercício perante a 12a
JCJ da Capital, nos autos do Processo ng 679/89, em que são
partes Maria Antonieta de Meio (reclamante) e o Instituto
Estadual de Florestas - IEF - (reclamada). A Comissão de
Fiscalização Financeira, para fins do art. 155 do Regimento
Interno.

OFICIOS
Do Sr. Cuido Faria de Carvalho. Subchefe para
Acompanhamento da Ação Governamental da Casa Civil da
Presidência da República, informando, em referência a oficio
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do Deputado Wellington de Castro, que a matéria foi
encaminhada ao Ministério da Fazenda para exame e adoção das
providências cabíveis.
Do Sr. Toninho Andrada, Prefeito Municipal de Barbacena,

encaminhando sugestões do Secretário Municipal de Finanças
Públicas e Planejamento referentes á Proposta de Emenda à
Constituição ng 12/91.
Do Sr. Dano Rutier Duarte, Diretor-Geral do DER-MG, em
atenção a ofício da Comissão de Justiça, informando que a
estrada que liga Santana do Jacaré - Distrito de São
Sebastião da Estrela - BR-381 não possui denominação
oficial. (- À Comissão de Justiça para anexar ao Projeto de
Lei no 2.149/94,)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor-Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, encaminhando
informação da Secretaria da Educação sobre o Projeto de Lei
no 2.095/94 (alteração de denominação de estabelecimento de
ensino). (- A Comissão de Justiça para anexar ao Projeto de
Lei ng 2.095/94.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire. Diretor-Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, encaminhando
informação da Secretaria da Educação sobre o Projeto de Lei
ng 2.112/94 (alteração de denominação de estabelecimento de
ensino). (- A Comissão de Justiça para anexar ao Projeto de
Lei ng 2.112/94.)
De ocupantes de cargo em comissão da 27s1 Delegacia Regional

de Ensino, de Varginha, manifestando apoio ao Projeto de Lei
ng 1.953/94. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 1.953/94.)

Questões de Ordem
o Deputado Hely Tarquinio - Pediria verificação de
"quorum", mas verificando que não há "quorum", solicito o
encerramento, de plano, da reunião.
O Deputado Romeu Queiroz - Sr. Presidente, considerando que
a matéria da pauta é importante, sugiro a suspensão da
reunião por 30 minutos para que seja recomposto o "quorum".

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência suspende a
reunião por 30 minutos para recomposição de "quorum".Estão
suspensos os trabalhos ordinários.

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

ordinários. 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 ã Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 2.235194

Autoriza o Poder Executivo a doar imóveis ao Município de
Aiuruoca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Aiuruoca os seguintes imóveis:
- um terreno situado na Rua Dr. António Guimarães, ng 62,

naquele município. distante 53,50m (cinqüenta e três metros
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e cinqüenta centímetros) da esquina com a Praça Monsenhor
Nagel com área de 800,00m2 (oitocentos metros quadrados) e
confrontante, pela frente, numa extensão de 13,50m (treze
metros e cinqüenta centímetros), com a mencionada via
pública; pelos fundos, numa extensão de 13,50m (treze metros
e cinqüenta centímetros), com imóvel de propriedade de Maria
de Lourdes da Silva Correa; pelo lado direito, numa extensão
de 59,26m (cinqüenta e nove metros e vinte e seis
centímetros), com terreno de propriedade do Clube Litero
Recreativo Aiuruocano; e, pelo lado esquerdo, numa extensão
de 59,26m (cinqüenta e nove metros e vinte e seis
centímetros), com imóvel de propriedade de Maria de Lourdes
da Silva Correa, conforme registro nQ 3.385, datado de 5 de
novembro de 1981, constante na fl. 74 do livro 59 do
Cartório do 2Q Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de
Ai uruoca;
II - um terreno urbano situado na Rua Franklin de Massena,
s/nQ, no Município de Aiuruoca, com área de 410,82m2
(quatrocentos e dez vírgula oitenta e dois metros quadrados)
e a seguinte descrição; inicia-se no ponto 2, situado na
interseção do alinhamento da Rua Franklin de Massenà com o
alinhamento da travessa sem nome, de onde segue,
confrontante com essa travessa, na direção 45o37'27° NE. ao
longo da distância de 13,43m (treze metros e quarenta e três
centímetros), até atingir o ponto 3; daí, confrontante com
imóvel de propriedade de José Ari da Silva e tomando a
direção 52o38'28" SE, ao longo da distância de 26,58m (vinte
e seis metros e cinqüenta e oito centímetros), alcança o
ponto A; dai, confrontante com imóvel de propriedade de
Paulo Ematné e seguindo a direção 18o41'49" SO, ao longo da
distância de 16,18m (dezesseis metros e dezoito
centímetros), alcança o ponto 7; dai, confrontante com a Rua
Franklin de Massena e seguindo a direção 43o27'55" NO, ao
longo da distância de 11,14m (onze metros e quatorze
centímetros), atinge o ponto 5; daí, com o mesmo
confrontante e seguindo a direção 51o59'39" NO, ao longo da
distância de 22,69m (vinte e dois metros e sessenta e nove
centímetros), atinge o ponto 2, inicio da descrição; tudo
conforme registro nQ 7.231, datado de 6 de novembro de 1989,
constante no Livro 2 do Cartório do 2Q Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de Aiuruoca.

l - O imóvel descrito no inciso 1 deste artigo destina-
se á instalação e ao funcionamento da Feira do Produtor
Rural do município.

- O imóvel descrito no inciso II deste artigo destina-
se á instalação e ao funcionamento da Casa de Cultura do
município.
Art. 2g - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao
patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados
da data da publicação desta lei, não lhes for dada a
destinação prevista nos lg e 2g do artigo anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1994.
Maria Olivia
Justificação: Trata a proposição de promover a
implementação de dois projetos de fundamental importância
para o município, quais sejam a Feira do Produtor Rural e a
Casa de Cultura.
O primeiro dos empreendimentos citados configura a
consagração do trabalho do produtor rural de Aiuruoca, o
qual poderá dispor de um espaço físico adequadamente
estruturado para a exposição e a maior divulgação dos
produtos da região. A publicidade assim conseguida
acarretará, com certeza, um crescimento na demanda dos
produtos rurais do município, com reflexos indubitavelmente
positivos no desenvolvimento económico e social da
localidade.

O segundo empreendimento que se pretende seja implementado
no município consiste na instalação e no funcionamento da
Casa de Cultura, numa iniciativa que congrega ideais
socioeducacionais e culturais.
Como vemos, imprescindível se revela a aprovação do projeto
de lei em tela, para que possa ter prosseguimento a
concretização dos meritórios projetos idealizados pela
municipalidade de Aiuruoca em beneficio da comunidade
local
Estas as razões que justificam o projeto de lei em tela e

que nos levam a solicitar o apoio dos nobres pares à sua
aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.236194
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Mãe Chica,

com sede no Município de Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Aru lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Infantil Mãe Chica, com sede no Município de Cláudio.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de novembro de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O Centro Infantil Mãe Chica é uma entidade

sem fins lucrativos, de caráter filantrópico e com objetivos
elevados, tais como abrigar, alimentar e educar crianças
durante a ausência dos pais. A entidade atende,
fundamentalmente, às famílias carentes e auxilia e orienta
os pais em seu trabalho educativo junto âs famílias. Atende,
ainda, gratuitamente a todos os que dela necessitam.
Por outro lado, todos os requisitos exigidos pela
legislação pertinente estão plenamente atendidos, conforme
fica demonstrado pela documentação anexa ao processo.
Contamos, pois, com a aprovação de nossos pares à aprovação

do projeto de lei que ora apresentamos ã sua arguta análise.
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exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 5456/94, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando seja
formulado voto de congratulações com a PMMG pela realização
do evento Ação Cívico-Social - ACISO. (- A Comissão de
Defesa Social.
Do Deputado Jaime Martins (2), solicitando que os Projetos
de Lei ngs 1.463/93 e 1.913/94, de sua autoria, sejam
remetidos á Comissão de Fiscalização Financeira.
- A Presidência defere os requerimentos, de conformidade
com o inciso VII do art. 244, c/c o art. 140, do Regimento
Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão
de Direitos e Garantias Fundamentais e dos Deputados
Agostinho Patrus, Tarcísio Henriques (2) e Márcio Miranda.

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

Amara].
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, representrF c' imprensa, distinto e seleto
público que nos vê e nos ouve, é com satisfação e esperança
que apresentamos ao Plenário desta Casa cópia da proposta do
Programa de Desenvolvimento da Agricultura Irrigada da
Região Mineira do Nordeste. Trata-se de um trabalho sério e
minucioso, elaborado com a colaboração da Fundação João
Pinheiro, e que representa importante contribuição para o
esforço em prol da solução dos graves problemas daquela
porção de nosso território.
Desejamos com a iniciativa despertar a sensibilidade dos
nobres colegas para que a Assembléia, instituição que
reflete a vontade do povo mineiro, adote esta proposta,
encaminhando-a oficialmente á Secretaria do Planejamento e
Coordenação Geral, a fim de que o órgão a inclua no

3 orçamento de 1995.
Não constitui novidade a constatação de que a região em

apreço é a mais carente e problemática de Minas Gerais.
Desde os anos 60, ela está incluída na área de atuação da
SUDENE, devido à insuficiência hídrica que a faz semelhante
ao sertão nordestino. Dessa característica física decorrem

o diversas conseqüências, como dificuldades econômicas,
penúria social e baixa perspectiva de crescimento. Esse

o conjunto de fatores adversos é agravado por uma infra-
estrutura socíoeconômica arcaica e discriminatória e pela

w falta de empenho das autoridades governamentais em promover
mudanças estruturais efetivas.
O presente estudo demonstra, porém, que a região possui
condições potenciais suficientes para dar suporte a um
projeto de desenvolvimento socioeconômico que a resgate da
deplorável situação atual, desde que possa contar com o
apoio efetivo dos poderes públicos.
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Faz-se necessário que os Governos Federal, Estadual e
Municipal encampem tal projeto e O inscrevam entre suas
prioridades. Além disso, é preciso que mobilizem todas as
instituições que possam ter interesse na área, numa cruzada
para ser colocado em prática, de forma coordenada e
racional, o programa que trazemos a esta Casa. A região
mineira do Nordeste ocupa uma área de 120.000 km2,
equivalente a mais de 20% da área total do Estado, com uma
população de 1.300.000 mil habitantes, distribuída por 50
municípios.
As condições climáticas regionais Impõem longa estiagem,

com severas conseqüências para as atividades agropecuárias,
típicas de sua economia. A disponibilidade de água para
cultivo é reduzida, principalmente nas áreas mais ao Norte,
fato agravado pela incidência inclemente da radiação solar.
Essa conjugação de fatores torna a média da temperatura
muito elevada - em torno de 32% -. imprópria para muitas
culturas vegetais.
A água é um recurso natural essencial á vida e ás
atividades econômicas, logo, fator condicionante do
desenvolvimento. Estudos demonstram que as disponibilidades
hidricas da área são relativamente abundantes, mas sua
distribuição espacial é muito Irregular. Há, pois,
necessidade de uma polY dc uso racional das fontes para
que toda região possa delas desfrutar.
Projetos com esse objetivo têm sido implantados, desde a

década de 70, porém os resultados são ainda insuficientes,
dada a enorme extensão do Nordeste mineiro,
O Projeto Jaiba r, em implantação, tem como objetivo
desenvolver a agricultura irrigada numa área de 28.000ha,
com o assentamento de 2.100 famílias. Até o presente só
foram assentadas 600 famílias,
o Projeto Jaiba II prevê o aproveitamento de uma área de
30.0001ha e o assentamento de 740 famílias. Sua implantação
tem sido protelada.
O Projeto Gorutuba trouxe a agricultura irrigada para a

margem direita do Rio Gorutuba, num total de 4.600ha.
o Projeto Pirapora serve a uma área local de 1.4501ha.
Todos esses projetos recebem orientação técnica da EMATER,
da RURAL.MINAS e da COOEVASF. o engajamento dos órgãos
públicos, porém, ainda não se faz de forma coordenada e
eficaz. Ademais, para que resultados mais expressivos sejam
obtidos, torna-se indispensável que os beneficiários dos
projetos, pessoas de poucos recursos de modo geral, tenham
assistência mais efetiva quanto a equipamentos, estrutura
para armazenamento da produção e disponibilidade de energia
elétrica.
Uma proposta conseqüente de desenvolvimento deve ter, entre
seus objetivos fundamentais, a implantação crescente de
estabelecimentos industriais aptos a se valerem das
características típicas da região. Dai a importância do
levantamento das condições naturais que possam dar suporte à
agroi ndüst ria.
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A agricultura irrigada constitui hoje o tipo mais avançado
do processo de produção rural em decorrência de sua
situação de independência em relação ao regime de chuvas em
regiões de clima árido. Esse tipo de exploração agricola,
ademais, conduz a uma organização produtiva mais avançada em
termos técnicos, em vista de seu caráter intensivo.
Destarte, os projetos de irrigação assumem importância

considerável, e, para serem viabilizados, devem ser
precedidos de ampla análise do terreno onde serão
executados. Um dos principais problemas a ser equacionado
diz respeito á seleção de solos aptos á agricultura; outro
deve ser a pesquisa de mananciais hídricos aproveitáveis.
Mas, para tudo isso, é essencial a disponibilidade de
recursos financeiros, sem os quais nada se pode efetivar.
Portanto, qualquer projeto desse tipo tem de obter a
anuência e o patrocínio do poder público - e é justo que os
tenha -, devido ao seu sentido eminentemente social, sentido
esse que se patenteia a partir da perspectiva de que o
progresso é gerador de riqueza e de empregos.
Assim, consideradas as características do desenvolvimento
regional, é fora de dúvida que a agricultura irrigada, em
seus aspectos técnico e de estruturação dos processos
sociais, possui uma dinãmica própria que impulsiona o
desenvolvimento, não apenas no sentido econômico como também
no social.
Mas, para que um projeto como esse alcance todos os seus
objetivos, é indispensável instrumentalizar políticas de
apoio à produção, tais como as de assistência técnica,
crédito rural, comercialização, abastecimento, e
gerenciamento, de forma a torná-lo acessível e adequado às
características socloeconômicas dos beneficiários.
Ademais, é indispensável ampliar a oferta de serviços, de
modo a atender às necessidades sociais básicas - habitação,
saúde, nutrição, educação -, bem como ampliar a oferta dos
pressupostos infra-estruturais como energia, estradas e
silos, sem os quais o empreendimento ficaria fatalmente
comprometido em seus resultados.
Por isso, voltamos a afirmar, que qualquer iniciativa desse
tipo deve contar com o apoio irrestrito dos órgãos das
administrações públicas municipal, estadual e federal e, em
particular, da Secretaria do Planejamento e Coordenação
Geral
Ao finalizarmos esta breve apresentação do Programa para o
Desenvolvimento da Agricultura Irrigada da Região Mineira do
Nordeste, não podemos deixar de expressar, de público, o
nosso mais profundo agradecimento à Fundação João Pinheiro
por seu valioso trabalho de pesquisa prévia e de cooperação
no presente estudo. Pela excelência de sua qualidade,
cumprimentamos a todos os que participaram da formulação
deste programa. Que o carinho e a seriedade com que ele foi
feito possam assegurar-lhe o apoio dos nobres pares e a
adesão incondicional do Governo de Minas.
Desta forma apresentamos a solução deste grande problema
por que passa a região: a seca. Quero deixar registrado,
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neste momento, que a região passa por um período de seca
por isso esse programa será a solução para aquela tão
sofrida região de Minas.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ermano

Batista.
O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a razão da minha vinda, nesta tarde, a esta
tribuna prende-se, especialmente, a um apelo que pretendo
fazer. Temos em pauta projetos importantes, projetos que
precisam de uma ação rápida desta Casa no sentido de sua
aprovação. Os três projetos em pauta merecem a atenção desta
Casa, mas um, de forma especial, precisa ser olhado com
muito carinho. E aquele que trata da modificação do
apostilamento do funcionário público estadual. Feliz idéia,
feliz iniciativa do ilustre Deputado Tarcísio Henriques. O
funcionário público estadual investido em cargo de confiança
muda completamente seu 'status sua forma de vida e as
condições de sobrevivência de sua família. Ao completar
cinco anos, o que é normal, muda sua situação financeira.
Ele pode perfeitamente adaptar-se á nova situação, mas sua
família não.
A lei atual estabelece que o apostilamento aconteça somente

decorridos 10 anos na função. D Deputado Tarcisio Henriques
tenta fazer com que a situação dos funcionários públicos
estaduais volte ao 'status quo" de antes, ou seja, q ue o
apostilamento aconteça aos cinco anos de trabalho.
Nosso apelo é para a Bancada do PP, cujo Líder está

presente, o brilhante Deputado Hely Tarquinio. O nosso apelo
é para que não haja obstrução, não se oponham dificuldades a
um projeto do alcance dessa natureza.
Quando o candidato de seu partido vai à televisão, infla o
peito, entona a voz para dizer que é defensor do funcionário
público; aqui, seu partido procede de forma diferente. E
necessário que a população mineira, que o funcionário
público tomem conhecimento desse procedimento. Enquanto o
Deputado Tarcísio Henriques, as Bancadas do PL, do PMDB, do
PTB e do PT estamos uníssonos defendendo o apostilamento aos
cinco anos de trabalho, o PP, do Sr. Hélio Costa, está aqui
distorcendo os fatos, tentando impedir um benefício de
tamanha natureza.
E este o apelo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que
fazemos, em nome do funcionalismo público estadual, à
Bancada do PP: que sopre, que tenha o mesmo tom, que cante
no mesmo diapasão, ou, então, que seja coerente com a
demagogia de seu candidato ao Governo do Estado, que vai à
tribuna, que vai à televisão, que vai aos palanques e diz
que a sua disposição é acertar a situação do funcionário
público estadual e melhorar suas condições de vida, suas
condições de sobrevivência.
Concedamos ao funcionário público o apostilamento com cinco

anos de trabalho, porque conhecemos o sofrimento desse fiel
servidor. Sabemos as razões que levaram o Deputado Tarcísio
Henriques a esse posicionamento, em face às diversas
reivindicações e reclamos desses homens, dessas mulheres,
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desses fiéis servidores que precisam ser atendidos de forma
respeitosa.
O Sr. Hélio Costa, Deputado Hely Tarquinio, o corifeu da
sua escola, o seu candidato a Governador, vai á TV e, no
auge, proclama-se defensor do funcionalismo público
estadual. Numa hora dessas, contudo, a sua orientação é ao
contrário, é para sacrificar o servidor.
Peço à Bancada do PP que modifique o seu procedimento.

Deixemos de lado a questão politica, a questão eleitoreira e
procedamos de forma racional- Se o candidato Eduardo Azeredo
está crescendo nas pesquisas, não é fruto do acaso; isso não
veio no vento, como as plantas são fecundadas. Ele cresce
devagar, mas pelo que ele é. Não inflou como o candidato
adversário, que cresceu pelo que representa e pelo que
sempre fingiu ser.
Agora é hora da verdade. O funcionalismo público de Minas
Gerais reclama. Tenhamos um procedimento condizente;
ratifiquemos com o nosso gesto as nossas palavras. Multo
obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Eu gostaria de deixar bem

claro, inclusive para a platéia, que, na qualidade de Lider
do PP, estamos aqui apenas com a missão de adiar a votação
de uma proposição na qual o Governo Hélio Garcia pretende a
liberação de verbas suplementares, neste momento da reta
final da eleição. E não sabemos o destino dessas verbas
suplementares. Quero dizer que não queremos prejudicar o
funcionalismo público, que foi prejudicado durante os
últimos quatro anos. Nem o Governo passado nem o atual
tiveram a sensibilidade de implantar o plano de cargos e
salários. Por várias vezes, o Governador mandou para cá
projetos de reajustes salariais inconstitucionais, que eram
aprovados pela Comissão de Constituição e Justiça, pelas
outras comissões técnicas e também pelo Plenário Então, a
proposta é séria, mas deixa dúvidas com relação á destinação
do dinheiro. Essas são as nossas palavras, com as quais
desejamos responder ao Deputado Ermano Batista e esclarecer
ao público a nossa posição. E lógico que o funcionalismo
público merece um plano de cargos e salários, mas elaborado
de forma séria, de cuja elaboração e implantação ele também
participe. Isso é que é importante.
Gostariamos, Sr. Presidente, de pedir verificação de
"quorum", para constatar se há número regimental para
discussão e votação do projeto.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de verificação de
quorum". A Presidência informa ao Deputado que estão
presentes 32 Deputados. Há "quorum", portanto, para
continuar o Pequeno Expediente.
O Deputado Roberto Amaral - Solicitei a palavra, pela
ordem, apenas para esclarecer ao prezado colega, Deputado
Hely Tarquinio, e a todos os funcionários aqui presentes que
a votação desta matéria é importante para o funcionário
público, inclusive por uma questão cronológica, pois a
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confecção da folha de pagamento é encerrada em meados do mês
de novembro. Então, é de fundamental importância Que esse
assunto seja resolvido, para que não haja empecilhos na
elaboração da folha de pagamento do pessoal. Obrigado.
O Deputado Hely Targuinio - Ficou decidido na reunião, à

qual esteve presente o Deputado Marcos Helênio, que a SEPLAN
mandaria para esta Casa as planilhas nas quais constam a
aplicação das rubricas e da suplementação orçamentária. Ela
tem setenta e duas horas para enviá-las para a Assembléia;
podemos votar isso depois das eleições.
O Sr, Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o nosso ilustre colega e amigo Deputado Hely
Tarquinio diz que não sabe a finalidade dessa suplementação
orçamentária. Gostariamos de dizer a S. Exa. que a Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto.
V. Exa. , Deputado Hely Tarquínio, perdeu uma boa
oportunidade de discutir tecnicamente a matéria na Comissão
de Fiscalização Financeira e poderia fazê-lo, também, nesta
oportunidade. Quem sabe se, com os esclarecimentos de V.
Exa. para todos os Deputados presentes, estes não se
convencem de que, efetivamente, não é oportuna a aprovação
dessa proposta governamental, dessa mensagem.
Mas, até prova em contrário, precisamos respeitar a
decisão, a unanimidade da Comissão de Fiscalização
Financeira. Temos consciência dos fundamentos legais e da
oportunidade da mensagem do Sr. Governador. E. nesses
termos, entendemos que devemos aprovar essa mensagem; não só
ela, mas, também, as outras matérias constantes na pauta,
pelo seu conteúdo: o projeto do meu colega de partido,
Deputado Tarcisio Henriques, já mencionado pelo Deputado
Ermano Batista; e, também, o projeto do ilustre Deputado do
PT, Antõnio Carlos Pereira, que dispõe sobre a promoção da
saúde e da reintegração social das pessoas portadoras de
sofrimento mental: determina a implantação de ações e
serviços de saúde mental; substitutivos dos hospitais
psiquiátricos e a extinção progressiva destes; regulamenta
as internações, especialmente as involuntárias, e dá outras
providências.
Vejam, colegas Deputados, a importância desse projeto.
Todos nós sabemos que nossos hospitais psiquiátricos,
malgrado o esforço de suas direções e dos médicos
assistentes, não têm atingido seus objetivos. Percebemos que
os débeis mentais, as pessoas que padecem desses males, na
maioria das vezes, quando se internam, não recuperam sua
lucidez mental e. em muitos casos, pioram ainda mais. Então,
temos q ue procurar novos caminhos, através da aprovação e do
aproveitamento de projetos dessa profundidade na área de
saúde e na área social. O projeto do Deputado Tarcísio
Henriques também: há quanto tempo a área de educação e toda
a área do funcionalismo público mineiro estão aguardando a
aprovação do projeto do Deputado Tarcísio Henriques? A
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Bancada do PMDB já se reuniu e, à unanimidade, se posicionou
favoravelmente ao Deputado Tarcísio Henriques.
Agora, deixar para depois das eleições, Deputado Hely
Tarquinio, não se justifica, até porque a sociedade mineira
vai nos cobrar isso. Nós não temos motivos para ficar
adiando a votação de um projeto dessa importância. A própria
imprensa nos cobra presença aqui, neste Plenário, presença
essa difícil para nós. Para apoiarmos nossos candidatos - e
eu aproveito para abrir um parêntese e dizer, nesta tribuna,
que com muito prazer e muito entusiasmo estou apoiando a
candidatura honrada do Or. Eduardo Azeredo a Governador de
Minas Gerais, por considerá-lo o melhor candidato para nosso
Estado, pela sua postura ãtica, pela sua experiência
administrativa, pela sua postura moral, por demonstrar, sem
a menor dúvida, que representa, por todas as suas
características, a melhor opção para o Governo de Minas
Gerais, neste instante - é preciso, Srs. Deputados, que
façamos o possível para que, ainda hoje, com a maior
urgência, sejam aprovados esses projetos, da maior
importância, que estão em nossa pauta. E, ainda,
companheiros Deputados, precisamos cobrar do futuro
Governador do Estado - que, segundo todas as pesquisas e
todas as informações estão a dizer, será Eduardo Azeredo - e
cobrar, em primeiro lugar, do Congresso Nacional a revisão
da Constituição. Precisamos revisar a Constituição
urgentemente, em matérias de extrema importância, como a
própria saúde, da qual estamos falando neste instante. E
preciso lembrar que para a saúde do Pais não existe um
percentual determinado. Existe um percentual de 25%, no
mínimo, de sua arrecadação, que os Estados e os municípios
devem destinar para a eduçação. Existe um percentual de 5%,
no mínimo, que a União deve destinar pÂr: a pesquisa; e,
para a saúde, nada existe. Este é o motivo de a saúde estar
enfrentando essa situação caótica. E preciso haver a revisão
constitucional para voltarmos os olhos para essa situação.
Quanto à questão tributária, estamos assistindo,
companheiros Deputados, ao empobrecimento de alguns Estados
e ao beneficiamento de outros. Este é o caso de Minas
Gerais, em razão da elevação do ICMS do leite e outros
produtos. A Constituição Federal, em seu art. 156, reza que
nenhum Estado, isoladamente, pode dar isenção de impostos.
Muita gente cobra isso de Minas Gerais, dizendo que,
sozinho, o Estado não pode conceder isenção de impostos. E
preciso alterar esse artigo na Constituição Federal para se
fazer mais justiça aos Estados brasileiros, para se evitar
que frigoríficos, em Minas Gerais, continuem fechando.
porque são levados bois para abate em outros Estados,
passando-se, clandestinamente, com vários produtos para
outros Estados, porque o nosso ICMS é mais elevado.
E preciso revisar a Constituição também no que concerne a

vários outros aspectos, para que o Pais, para que o nosso
Estado retome o caminho do desenvolvimento.

Questões de Ordem



Em

O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, solicito o
encerramento, de plano, da presente reunião, uma vez que não
há" quorum' para votação.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, solicito

seja feita a chamada para recomposição do número regimental.
O Sr. Presidente - E regimental a solicitação do Deputado.
A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 31 Deputados.
Portanto, há "quorum" para o prosseguimento da nossa
reunião.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

O Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado a esta parte,
a Presidência passa à segunda parte da reunião, com a 1
fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais - aprovação, na 12
Reunião Extraordinária, do Requerimento nQ 5.405/94, do
Deputado Glycon Terra Pinto (Ciente. Publique-se.): e dos
Deputados Agostinho Patrus, Lider do BRD - indicação do
Deputado Anderson Adauto para atuar como membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei no 12.424, em substituição ao Deputado
Geraldo Rezende (Ciente. Cópia às Lideranças. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio ás Comissões»; T&cisio Henriques
(2) - falecimento do Sr. Sebastião Dias, em Cataguases, e do
Sr. António dos Santos Cardoso, em Juiz de Fora; e Márcio
Miranda - falecimento do Sr. Rafael da Silva Passos, em
Divinôpolis (Ciente, Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso

vri do art. 244. combinado com o art. 140. do Regimento
Interno, requerimentos (2) do Deputado Jaime Martins, em que
solicita o envio dos Projetos de Lei ns 1.463/93 e 1,913/94
à Comissão de Fiscalização Financeira, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer sobre
os mesmos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de
debates de amanhã, dia 10, ás 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 147a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quatorze horas do dia vinte e seis de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
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Comissões os Deputados Périçies Ferreira, Marcos Helênio,
Jorge Eduardo e Wanderley Ávila (substituindo estes aos
Deputados José Renato e Célio de Oliveira, respectivamente,
por indicação da Liderança do BRD), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental e na ausência do
Presidente, o Deputado Wanderley Ávila assume a direção dos
trabalhos, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Jorge Eduardo que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa ter a reunião a finalidade
de discutir e analisar o Projeto de Lei no 2.209/94, que
contêm o orçamento do Estado, com os membros das comissões
de representação das audiências públicas realizadas em
Diamantina e Paracatu, no que se refere ás propostas
priorizadas nessas audiências. Prosseguindo, convida o Sr.
José Oswaldo Lasmar, 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 de Diamantina; Sr. Martin Wilhem Kuhne,
Presidente da Associação Pró-Fundação Universidade do Vale
do Jequitinhonha - FUNIVALE -; Sr. Paulo Afonso Vieira
Machado, Presidente da Câmara Municipal de Corinto; Sra.
Maria da Conceição P. Fernandes, Diretora da Escola Estadual
Professor Leopoldo Miranda, e Sr. José Celso da Silva, da
SDS - Vida; e da região Noroeste de Paracatu: Sr. Márcio
Xavier Bartels, Coordenador da Companhia de Promoção
Agrícola de Paracatu: Sr. Aroldo de Andrade Dayrell, da
Prefeitura Municipal de Paracatu; Sr. José Henrique Brandão,
Assessor da Prefeitura Municipal de Bonfinópolis de Minas, e
Sr. Mauro Flávio Muniz, Diretor do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Extrativas de Paracatu-Vazante.
Dando prosseguimento à reunião, a Presidência passa a
palavra ao Sr. José Oswaldo Lasmar. que discorre sobre os
instrumentos usados pela SEPLAN 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. O Sr. José Oswaldo
Lasmar tece comentários sobre as propostas não contempladas
no orçamento. Nessa fase, usam da palavra os Srs. José Celso
da Silva, Martin Wilhem Kuhne, Maria da Conceição P.
Fernandes, Márcio Xavier Bartels e José Henrique Brandão. O
Sr. José Dswaldo Lasmar responde às perguntas formuladas
pelos debatedores. A Presidência passa á leitura das
propostas apresentadas pelos Prefeitos nas audiências
públicas de Diamantina e Paracatu. O Deputado Wanderley
Avila informa que os técnicos da Consultoria 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 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, 26 de outubro de 1994.
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Bonifácio Mourão, Presidente - Baldonedo Napoleão -
Péricles Ferreira - Antônio Carlos Pereira. -
ATA DA 91? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de
outubro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Maria Olivia, Péricles
Ferreira e Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado
Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do 8RD).
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria
Olívia, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Péricles Ferreira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Em seguida, a Presidente distribui ao Deputado
Péricles Ferreira os Projetos de Lei ngs 775/92. 783/92 e
1.327/93 e o Projeto de Resolução flQ 2.208/94; ao Deputado
Jorge Hannas, os Projetos de Lei ngs 1.655, 1.760 e
1.833/93. Passa-se à 2a parte da reunião, com a discussão e
a votação das proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
O Deputado Péricles Ferreira emite pareceres sobre os
Projetos de Lei ns 775/92, 783/92 e 1.327/93 e o Projeto de
Resolução ng 2.208/94, nos quais conclui pela aprovação das
matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. Com a palavra, o Deputado
Jorge Hannas emite pareceres sobre os Projetos de Lei ns
1.655, 1.760 e 1.833/93, nos quais conclui pela aprovação
das matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de novembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Braga - Francisco Ramalho.
ATA DA 148a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
seis de outubro de mil novecentos e noventa e quatro,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Renato,
Baldonedo Napoleão, Péricles Ferreira, Bonifácio Mourão e
Antônio Carlos Pereira (substituindo este ao Deputado Marcos
Helénio, por indicação da Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental e na
ausência do Presidente, o Deputado Bonifácio Mourão assume a
direção dos trabalhos, 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 esclarece que, nos termos
do edital de convocação, a reunião tem por finalidade
apreciar o Parecer para o 2g Turno do Projeto de Lei ng
2.194/94, do Governador do Estado, que reorganiza o
Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP - e dá outras
providências. Logo após, distribui o mencionado projeto ao
Deputado Geraldo Rezende. Encerrada a Ia parte dos
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a



discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Geraldo Rezende emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 2.194/94 na forma do vencido
no lQ turno e com a Emenda ng 1. Colocado o parecer em
discussão, o Deputado Antônio Carlos Pereira solicita
votação destacada da Emenda nQ 1, O Que é deferido pela
Presidência. Encerrada a discussão, passa-se á fase de
votação. O parecer é aprovado. O Deputado Antônio Carlos
Pereira vota favoravelmente ao parecer, apresentando
restrição à Emenda nQ i. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros desta Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 27 de outubro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Márcio Miranda - Sebastião

Costa - Marcos Helênio.
ATA DA 150? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de
outubro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira. Roberto
Amara], João Marques e Jaime Martins, membros da supracitada
Comissão. Havendo númerr, -x'Y.'.ntal, o Presidente, Deputado
Célio de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Jaime Martins 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 para o 2g Turno do Projeto
de Lei OQ 2.198/94, do Governador do Estado, que institui
adicional para o servidor em efetivo exercício em
estabelecimento penitenciário e dá outras providências. Logo
após, distribui o mencionado projeto ao Deputado Roberto
Amara). Encerrada a 1 parte dos trabalhos, passa-se á 2a
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Roberto Amaral emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.198/94. no 2g turno, na forma do vencido no lQ
turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina q ue se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1994.
Jorge Eduardo, Presidente - Reinaldo Lima - Marcos Helênio

- Alvaro Antônio - Aílton Vilela.
ATA DA 92ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia três de novembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Maria Olivia, José Braga e Francisco
Ramalho, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Francisco Ramalho
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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 Braga o Projeto de
Resolução ng 2.226/94, de autoria da Mesa da Assembléia, que
concede ao Vice-Governador do Estado licença para
interromper o exercicio de suas funções, tendo em vista a
Resolução flQ 5.151, de 26/10/94. Passa-se à 2a parte da
reunião, com a discussão e a votação de proposição sujeita à
apreciação do Plenário, O Deputado José Braga emite parecer
sobre o Projeto de Resolução ng 2.226/94, no qual conclui
pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação,
é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 9 d novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins - Márcio Miranda.
ATA DA 1519 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia oito de novembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala dás
Comissões os Deputados Marcos -felénio, Jaime Martins,
Péricles Ferreira, Alvaro Antônio e Jorge Eduardo
(substituindo os dois últ :5 z_s Deputados Agostinho Patrus
e José Renato, respectivamente por indicação da Liderança
do BRO), membros da supracitada Comissão. Encontra-se
Presente também o Deputado Ailton Vilela. Havendo número
regimental e na ausência do Presidente, o Deputado Jorge
Eduardo assume a direção dos trabalhos. declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Péricles Ferreira que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a , reunião tem por finalidade apreciar o Parecer para
Turno Linico do Projeto de Lei nQ 2.218/94, de autoria do
Governador do Estado, que altera a redação de dispositivos
da Lei nQ 11.356, de 28/12/93, 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 exercicio de 1994. Encerrada a ia parte dos
trabalhos, passa-se a la fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
Marcos Helênio apresenta requerimento, em que solicita o
comparecimento do Secretário de Estado da Fazenda para
prestar esclarecimentos sobre o mencionado projeto. Colocado
em votação, é o requerimento aprovado. Neste momento, o
Deputado Jaime Martins argumenta que a reunião teve inicio
após haver esgotado o seu prazo regimental. A Presidência
considera essa questão de ordem extemporãnea, uma vez que o
Deputado que a formulou não estava presente no inicio dos
trabalhos. Encerrada esta fase, passa-se à 2a fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas á deliberação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Pêricles Ferreira
emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
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Projeto de Lei ng 2.218/94, em turno único, na forma
proposta. Submetido a discussão, o Deputado Marcos Helênio
solicita vista da matéria, e sua solicitação é deferida pela
Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, o Deputado
Jorge Eduardo agradece a presença dos parlamentares e
convoca os membros desta Comissão para a reunião
extraordinária, a se realizar no dia 9/11/94, no Plenarinho
1, ás 10 horas, com a finalidade de se apreciar o Parecer
para Turno único do Projeto de Lei ng 2.218/94, de autoria
do Governador do Estado, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1994.
Agostinho Patrus, Presidente - Márcio Miranda - Romeu

Queiroz - Marcos Helénio - Geraldo da Costa Pereira.

TRANSCRIÇÃO

"Ponto de Vista
Ao Meu Amigo Muçulmano

Henry 1. Sobe]
Caro amigo muçulmano, escrevo-lhe hoje com pesar no
coração, profundamente abalado com o hediondo atentado
contra a sede da Associação Mutual Israelita Argentina,
Amia, em Buenos Aires, e com as bombas terroristas que
explodiram em Londres. Escrevo-lhe para desabafar e, ao
mesmo tempo, para lhe oferecer consolo. Sei quanto sofro
quando radicais do meu lado praticam um ato de violência.
Imagino que você deva estar sentindo agora a mesma angústia.
Embora não existam ainda provas conclusivas, há indicações
de que os criminosos pertencem a um grupo islãmico
fundamentalista. Até o momento, dois dos tais grupos
reivindicaram o atentado. E óbvio que pelo menos um deles
está mentindo, vangloriando-se á toa. Vangloriando-se de
que, meu Deus? D que há de tão heróico em tramar a morte de
crianças, mulheres e homens desarmados? Não se derramou
sangue de guerreiros, mas sangue de civis inocentes. Não se
atacou um objetivo estratégico, mas um prédio onde
trabalhavam mais de 100 pessoas, numa rua por onde passavam
dezenas de transeuntes. Foi um atentado perverso,
abominável, covarde.
D que me assusta - e certamente o assusta também, meu amigo
muçulmano - é a selvageria do terrorismo contemporâneo, seu
tenebroso grau de brutalidade. Antigamente, o terror era
dirigido contra a pessoa supostamente culpada dos males
reais ou imaginários que os terroristas pretendiam eliminar.
Se algum inocente fosse ferido ou morto, era apenas
acidentalmente. Hoje em dia, o alvo do terrorismo são sempre
inocentes: atletas participando de uma Dlimpiada, crianças
assistindo ás aulas numa escola, turistas num aeroporto,
passageiros de um ônibus ou um avião, fiéis orando numa
sinagoga ou numa mesquita. A finalidade de tal matança
indiscriminada é simplesmente espalhar o terror, semear o
pânico, abalar as estruturas da sociedade. Um determinado
grupo terrorista pode-se rotular de anti-semita e dizer que
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está atacando apenas os judeus. Mas as conseqüências
transcendem a comunidade judaica. O terrorismo é uma guerra
contra a humanidade e deve ser combatido, em conjunto, por
todas as nações civilizadas e por todos os seres humanos que
repudiam a violência.
Eu e você, meu amigo muçulmano, trazemos na alma as marcas

da perseguição. Seu povo e o meu sofreram na própria carne
os golpes do ódio irracional. E, mesmo assim, mantivemo-nos
fiéis ao nossos respectivos credos, ás nossas respectivas
tradições. Não abandonamos nosso legado de fé. E continuamos
saudando nossos irmãos com a mais bela palavra do mundo:
shalom, Saiam, paz.
O número de vitimas da atrocidade perpetrada em Buenos
Aires é infinitamente maior do que foi noticiado. Fomos
vitimas todos nós, judeus e não judeus, que sonhamos com um
mundo de paz e harmonia e fraternidade. Esperemos que esse
crime tão sórdido seja prontamente punido - não com
retaliações para vingar o sangue dos que caíram, mas sim com
o firme empenho de identificar os autores do atentado e
buscar, por todos os meios civilizados possíveis, submetê-
los aos rigores da Justiça.
No auge da ditadura em nosso pais, um general mandou um
recado a lideres da oposição: "Segurem seus radicais, que a
gente segura os nossos". Este é agora o nosso papel, meu
amigo muçulmano: tentar, dentro das nossas limitações (e
como são grandes as limitações), segurar nossos radicais.
Tentar mostrar-lhes que o derramamento de sangue não leva a
nada, Tentar mostrar-lhes que a sua percepção da verdade não
passa disso: uma percepção. E, como tal, pode ser parcial,
distorcida, tingida por traumas passados, os quais - por
mais reais e dolorosos que sejam - não justificam atos de
loucura no presente. Tentar mostrar-lhes que somos todos
filhos de um mesmo Deus, embora o chamemos de nomes
diferentes, e que o direito à filiação divina é atributo que
não se rompe pelo explodir de bombas. Tentar mostrar-lhes
que só atingiremos nossos objetivos se desarmarmos o
espírito e nos empenharmos pelo entendimento entre nossos
povos e apoiarmos os líderes moderados no Oriente Médio -
lideres israelenses e árabes - que estão determinados a
superar, por meio do diálogo, anos e anos de ressentimento
mútuo.
Não desanimemos, meu amigo muçulmano. Não deixemos que a

esperança de paz fique soterrada sob os escombros do prédio
da Caile Pasteur."

- Publicado em atendimento a requerimento do Deputado
Glycon Terra Pinto e de acordo com o texto original.
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Belo Horizonte, terça-feira. 15 de novembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 11 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Ibrahlm Jacob

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum"
COMPARECIMENTO

- Às 9h15min, comparecem os Deputados:
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Antônio Pinheiro -
Geraldo da Costa Pereira - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob -
José Braga - Paulo Pettersen - Roberto Amaral - Tarcísio
Henr iques.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahhui Jacob) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 14, ás 20 horas.

ATA DA 494 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia trinta e um de agosto
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Clêuber Carneiro,
Geraldo Rezende, Antônio Pinheiro, Mauro Lobo e Ajalmar
Silva (substituindo os dois últimos aos Deputados Ermano
Batista e Célio de Oliveira, respectivamente, por indicação
da Liderança do BRD), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Baldonedo Napoleão, Raul Messias, João Marques,
Romeu Queiroz e Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Célio de Oliveira, por indicação da Liderança do
BRD), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Na ausência do Presidente, o Deputado Antônio
Júlio assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Mauro Lobo que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Registra-se também a presença dos Deputados
Roberto Carvalho, Ailton Vilela e Adelmo Carneiro Leão. A
Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apreciar o narecer do Deputado Baldonedo Napoleão, relator
da materia, no lQ turno, na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, sobre o Projeto de Lei ng
2.161/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
quitação de crédito tributário nos casos que especifica e dá
outras providências. Encerrada a l parte da reunião, passa-
se á 1 fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposições das Comissões. O Deputado Raul Messias apresenta
requerimento em que solicita sejam convidados um
representante do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -
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e outro do IEF, a fim de prestarem esclarecimentos sobre
a repercussão, no trabalho desses órgãos, do cancelamento
das penalidades pecuniárias por Infração á legislação
aplicável- Apresenta outro requerimento, solicitando a
presença do Sr. Renê Oliveira de Souza. Diretor da Receita,
para prestar informações sobre o Projeto de Lei nQ 2.161/94.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos rejeitados. Neste momento, verifica-se a
presença do Deputado Marcos Helênio. Encerrada essa fase,
passa-se à 2çq fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de parecer sobre proposição sujeita à deliberação do
Plenário. A Presidência reabre a discussão do parecer do
relator, Deputado Baldonedo Napoleão, o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 2.161/94 - do qual foi
concedida vista ao Deputado Marcos Helénio - com as Emendas
nos 1 a3 e5 a7 eda SubemendanQ lá EmendanQ 4.
Encerrada a fase de discussão, o parecer é colocado em
votação, e é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina
que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1994.
Jorge Eduardo, Presidente - Péricles Ferreira - Jaime

Martins - Marcos Helênio - Alvaro Antônio.
ATA DA 144A REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de
outubro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Agostinho
Patrus, Jaime Martins, Péricles Ferreira, Alvaro Antônio e
Geraldo Rezende (substituindo estes aos Deputados Roberto
Amaral e José Renato, respectivamente, por indicação da
Liderança do BRO), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Péricles
Ferreira que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a presente reunião tem por
finalidade apreciar as matérias da pauta e redistribui os
Projetos de Lei nos 2.195/94 ao Deputado Alvaro Antônio;
2.196/94 ao Deputado Geraldo Rezende; 2.197/94 ao Deputado
Péricles Ferreira, e 2.199/94, ao Deputado Agostinho Patrus,
todos de autoria do Governador do Estado e no 2Q turno.
Encerrada a 1 parte dos trabalhos, passa-se á Ia fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. A Presidência passa a palavra ao Deputado
Agostinho Patrus, que apresenta deliberação, autorizando a
distribuição complementar de subvenções sociais no exercido
de 1994, com recursos orçamentários programados para a
Assembléia Legislativa. Colocada em discussão e votação, é a
deliberação aprovada e, subscrita pelos membros presentes.
recebe o número 3. Encerrada essa fase, passa-se à 2a fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com  a
Palavra, o Deputado Alvaro Antônio emite parecer, mediante o



;fl
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 2.195/94 no
2g turno na forma do vencido no lQ turno, O Deputado Geraldo
Rezende emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei ng 2.196/94 no 2Q turno na forma
do vencido no lg turno, O Deputado Pêricles Ferreira emite
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto
de Lei ng 2.197/94 no 2g turno na forma do vencido no lg
turno. O Deputado Agostinho Patrus emite parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 2.199/94 no
2g turno na forma do vencido no lQ turno. Colocados em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a se
realizar no dia 26/10/94, ás 141h45min, no Plenarinho 1, com
a finalidade de se apreciar o parecer para 2g turno do
Projeto de Lei nQ 2.194/94. do Governador do Estado, que
reorganiza o Departamento Estadual de Obras Públicas -
DEOP - e dá outras providências. Determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 25 de outubro de 1994.
rvo José, Presidente - Péricles Ferreira - Márcio Miranda -

Jorge Eduardo. -
ATA DA 149 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO  DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia vinte e sete de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Sebastião Costa,
Jorge Eduardo e Márcio Miranda (substituindo os três últimos
aos Deputados Jaime Martins, José Renato e João Marques,
respectivamente, por indicação das Lideranças do BRD e do
PP), membros da supracitada Comissc. N ausência do
Presidente, o Deputado Tarcísio Henriques assume a direção
dos trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Marcos Helênio 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 no 2.209/94, que contém o orçamento do Estado, com os
membros da Comissão de Representação da audiência pública
realizada na região da Mata (Muriaé), no que se refere às
propostas priorizadas nessa audiência. Prosseguindo, convida
o Or. José Oswaldo Lasmar, Superintendente da SUCEP, órgão
da SEPLAN, a tomar assento à mesa. Logo após, registra a
presença dos seguintes membros da Comissão de Representação
da Mata: Sr. Wanderly Torres de Azevedo. da Escola Municipal
Professora Elza Rogério, de Muriaê, e Sra. Lenice Maria
Silva Ranção, da Escola Municipal do Santana. Registra-se
também a presença dos Srs. Luiz Antônio de Freitas e Paulo
Carvalho, Prefeitos Municipais de Palma e de Muriaé,
respectivamente. 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. Passa-se á fase de debates, sendo analisadas,
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una a uma, as propostas da Mata, dentre as quais são
destacadas as de ngs 8 e 11 Logo após, a Presidência lê as
propostas priorizadas dos Prefeitos da região. Participam
dos debates os Prefeitos Municipais de Palma e de Muriaé. O
Sr. Lasmar responde ás perguntas formuladas pelos
debatedores, conforme as normas orçamentárias e o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG. O Deputado Tarcisio
Henriques informa que os técnicos da Gerência-Geral de
Consultoria e Pesquisa desta Casa estarão à disposição para
o esclarecimento 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 desta Casa, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral - João

Marques - Jaime Martins.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 17 de novembro de 1994

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.143/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em referência, do Deputado Romeu Queiroz,
visa a declarar de utilidade pública o Hospital Vale do
Jequitinhonha - HVJ -, com sede no Município de Itaobim.
Aprovada no lg turno, sem emenda, a matéria retorna a esta

Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

D referido Hospital realiza um trabalho de grande alcance
social, em especial o atendimento médico-hospitalar de
pessoas carentes. Ademais, promove a pesquisa médica e a
educação sanitária na comunidade.
Isso posto, ratificamos a posição desta Comissão no 1Q
turno, favorável à declaração de utilidade pública da
entidade em questão.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 2.143/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 2.195/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.195/94, de autoria 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, 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, 4 l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI 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. l - 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.
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Art. 2 - O Quadro de Pessoal do DETEL-G é composto dos
seguintes quadros específicos:

- de Provimento Efetivo e de Função Pública;
II - de Provimento em Comissão.

l - O Quadro Especifico de Provimento Efetivo e de
Função Pública é o constante no Anexo 1 desta lei;
6 2Q - Os cargos de direção superior do Quadro Especifico

de Provimento em Comissão são os constantes no Anexo XXXIV
da Lei nQ 10.623, de 16 de janeiro de 1992, que passa a
vigorar na forma constante no Anexo II desta lei.
Art. 3 - O posicionamento dos servidores do DETEL-MG nos
níveis e graus definidos pelo Anexo 1 a que se refere o # lQ
do artigo anterior 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. 4 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão do Quadro de Pessoal do OETEL-MG, os cargos
constantes no Anexo III desta lei, destinados ao atendimento
de sua estrutura intermediária.

- A jornada de trabalho dos cargos de que trata este
artigo é de 40 (quarenta) horas semanais.
§ 2Q - O vencimento dos cargos de que trata este artigo é

calculado tomando-se como base os valores dos níveis e graus
constantes da coluna "referência para cálculo" do Anexo III
desta lei, multiplicados pelos respectivos fatores de
ajustamento constantes da 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. S - 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. 6Q - 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. 7 - O regime jurídico dos servidores do DETEL-MG é o
referido no parágrafo único do art. lo da Lei no 10.254, de
20 de julho de 1990.
Art. 8 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro
Setorial de Lotação do DETEL-MG no XV, de que trata o
Decreto ng 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. 9Q - O art. 4Q da Lei nQ 7.219, de 25 de abril de
1978. passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4 - A Rádio Inconfidência Ltda. será adminis-trada

por um Conselho de Administração, composto de 5 (cinco)
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membros, e por uma Diretoria Executiva, composta de 1 (um)
Presidente e de 3 (três) Diretores."-
Art. 10 - 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. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga. Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
• - Os anexos mencionados foram publicados no "Diário do

Legislativo" de 17/11/94.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.218/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.218/94. de autoria do Governador do
Estado, que altera a redação de dispositivos da Lei n
11.356. de 28/12/93, 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 exercicio 1C4, foi aprovado em turno
único, 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 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 2.218/94
Altera a redação de dispositivos da Lei flQ 11.356, de 28 de

dezembro de 1993, 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
exercicio de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O "caput" do art. 8g e o "caput" do art. 9g da
Lei nQ 11.356. de 28 de dezembro de 1993, passam a ter,
respectivamente, as seguintes redações:
"Art. BQ - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir

créditos suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de
50% (cinqüenta por cento) da despesa fixada no art. lo desta
lei.";
"Art. 9g - O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento

de Investimento das empresas controladas pelo Estado até o
limite de 40% (quarenta por cento) do valor referido no art.
Sg desta lei.".
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 18 de novembro de 1994

ATAS

ATA DA 597a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 2.237 a
2.239/94 - Requerimento flQ 5.457/94 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Raul Messias e Márcio Miranda -
Orador Inscrito: Discurso do Deputado Ronaldo Vasconcel los -
2g PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Palavras do Sr. Presidente
- Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação
de pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ngs 1.097/92, 1.757/93, 2.196 e 2.199/94; aprovação -
Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e votação de proposições: Votação, em turno único.
do Projeto de Lei ng 2.218/94; aprovação - Votação, em lg
turno, do Projeto de Lei no 1.065/92; aprovação na forma do
Substitutivo ng 2; prejudicialidade do Substitutivo ng 1 -
Suspensão e reabertura C - r2u. iào - Discussão e votação de
pareceres de redação final: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ngs 1.452 e 1.706/93 e 2.218/94: aprovação -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Bené Guedes
- Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Célio de Oliveira -
Cõssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Batista - José Braga - José Leandro - Marcelo Cecê -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião costa - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila-
0 Sr. Presidente (Deputado Jose Mllitâo) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura das
atas das duas reuniões anteriores. Na sua ausência, convoco
o Deputado Bené Guedes.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

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

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

proposições:
PROJETO DE LEI Ng 2.237194

Concede compensação aos municípios produtores de
hortifrutigranjeiros e flores.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica garantida aos municípios produtores de
hortifrutigranjeiros e flores a compensação equivalente ao
valor da produção desses produtos não computados para fins
de determinação do Valor Adicionado Fiscal - VAF.

- A compensação de que trata este artigo será
determinada pela diferença entre o valor da produção
instruída nos termos do § 2g deste artigo, e o valor da
produção apurada para fins de determinação do valor do VAF,
publicado pela Secretaria de Estado da Fazenda.
f 2Q - Para fins de compensação, o VAF será calculado tendo
por base o valor da produção municipal de
hortifrutigranjeiros e flores, determinado conforme a área
cultivada no município.
Art. 2g - Os recursos a serem transferidos com base no
artigo anterior serão deduzidos da parcela global da
arrecadação tributária, prevista no inciso II do art. 3Q da
Lei Complementar ng 63. de 11 de janeiro de 1990.
Art. 3g - O Poder Executivo tomará as medidas necessárias á
aplicação desta lei no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contados da data de sua publicação.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. SQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 9 de novembro de 1994.
José Bonifácio
Justificação: O VAF, como base de apuração do indice de
participação dos municípios na arrecadação do 1CM,
fundamenta-se no principio da participação proporcional à
capacidade econômica (produção) do município. Assim, no
cálculo do índice, são escoimados os efeitos de isenções,
transferências e benefícios fiscais. Portanto, cada
município deverá receber a correta compensação financeira
por sua contribuição para o produto interno bruto mineiro,
ou seja, deverá participar da arrecadação na proporção do
que significa a sua produção real para o P16 de Minas
Gerais. Nesse caso, ficam prejudicados, na apuração do VAF,
os municípios nos quais a economia informal é significativa,
ou substancial parcela de sua produção não é objeto de
emissão de notas fiscais.
Os municípios produtores de hortifrutigranjelros e flores
têm grande parte de sua produção vendida diretamente pelo
produtor, sem emissão de notas fiscais, não passando,
portanto, pelas CEASAs. A administração municipal não é a
única responsável pela fiscalização, e as complexas e
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pesadas legislações tributária, fiscal, previdenciária e
trabalhista estimulam a sonegação.
E justo, assim, que o município receba uma compensação pela
perda em sua arrecadação, até que a economia informal seja
incorporada á base tributária e as operações sem o
respectivo documento fiscal sejam minimizadas. Por outro
lado, à medida em que isto ocorrer, a compensação proposta
tenderá para zero, ou seja, a anular-se.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de

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

PROJETO DE LEI Hp 2.238/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Conjunto Habitacional Olimpia Bueno Franco, com sede no
Município de Betin.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Conjunto Habitacional Olinpia Bueno Franco,
com sede no Município de Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de novembro de 1994.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Sociedade civil sem fins lucrativos, a
Associação Comunitária do Conjunto Habitacional Olimpia
Bueno Franco tem por finalidade a prestação de serviços
sociais á comunidade dos moradores daquele conjunto
habitacional e da circunvizinhança.
A referida Associação preenche, portanto, aos requisitos
exigidos em lei para a declaração de utilidade pública. Por
esse motivo, confio no apoio dos nobres pares desta Casa á
aprovação do projeto de lei em tela.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

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

PROJETO DE LEI NQ 2.239/94
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e

Cultural Vale do Aço, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Educativa e Cultural Vale do Aço, com sede no Município de
1 pat i nga.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Mauri Torres
Justificação: Fundada em junho de 1990, a Fundação
Educativa e Cultural Vale do Aço vem cumprindo suas
finalidades estatutárias de realizar e divulgar programas
sociais de interesse das comunidades carentes da região,
especialmente os que beneficiam idosos, crianças, grupos de
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mães, deficientes físicos e a população de baixa renda em
geral.
Além das atividades citadas, a Fundação vem promovendo,
entre outras iniciativas e campanhas de cunho social-
beneficente, com a colaboração de entidades de programação e
assistência social, visando á divulgação de eventos
culturais como exposições, festivais de arte, espetáculos de
teatro, dança, música, ópera, circo e atividades congêneres.
Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres

pares à aprovação da proposição em pauta.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTO
NQ 5.457/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja

encaminhado ao Secretário do Planejamento o "Programa para o
Desenvolvimento da Agricultura Irrigada na Região Mineira do
Nordeste" para ser incluído na proposta orçamentária do
Estado para 1995. (- A Comissão de Agropecuária.)

COMUNICAÇOES
- São, também, encaminhadas á Mesa comunicações dos

Deputados Raul Messias e Márcio Miranda.
Orador Inscrito

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo
Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, assessoria desta Casa, Imprensa,
galeria, o ilustre Diretor-Presidente da Companhia Força e
Luz Cataguases-Leopoldina, Manoel Otoni Neiva, publicou um
artigo de sua autoria no jornal "Diário do Comércio", em 29
de setembro deste ano. Gostaria de lê-]o para reflexão dos
Srs. Deputados, principalmente daqueles que, como eu, têm
compromisso com a nossa Zona da Mata.
o titulo do artigo e'" A Zona da Mata Não Pode Ser
Esquecida". (- Lê:)
*t "Dizer que a economia de Minas é fantástica é chover no

molhado. Basta mencionar que, ao lado de São Paulo, o Rio de
Janeiro possui um dos três maiores parques industriais do
Pais. Ano passado, a arrecadação estadual de ICMS atingiu a
cifra invejável de US$ 1 bilhão. O Estado possui, ainda, o
maior rebanho leiteiro nacional e é também um dos maiores
produtores de café do pais.
Recentemente, o Conselho de Industrialização (Coind) do
governo mineiro aprovou financiamento a investimentos
superiorss a LIS$ 5 milhões, para a geração de 873 novos
empregos, em oez municípios do Estado, dentro do programa
Pró-Indústria.
Nós, como concessionários de energia elétrica da Zona da
Mata, assistimos a este quadro com misto de alegria e ao
mesmo tempo tristeza.
Logicamente, só poderiam ser motivo de satisfação noticias

de implantação de novas empresas em Minas e que grandes
empresas mineiras estão justamente listadas entre as maiores
do Pais, com especial mérito para a Fiat, que. com
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criatividade, estratégia e excelente visão de mercado,
conseguiu destronar até mesmo a rainha Volkswagen, até então
maior vendedora de carros do Brasil
Contudo, o que nos entristece é a realidade de desolação

que enfrenta a Zona da Mata, sem qualquer apoio ou incentivo
do Estado para a retomada de seu desenvolvimento. Justamente
ela, que, no passado, foi a mais rica. Nossas ações em favor
do desenvolvimento da Zona da Mata têm se desenvolvidõ em
várias frentes e em diferentes formas de atuação. De um
lado, participando de organismos de defesa da região, como a
Funder, de Juiz de Fora; de outro, de movimentos
reivindicatórios, às vezes assumindo até mesmo a liderança
no meio empresarial das reivindicações, como foi o caso da
ação desenvolvida, juntamente com as lideranças políticas da
Zona da Mata de Minas e centro-norte fluminense, a favor da
extensão do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo
para estas regiões. Ou ainda patrocinando a publicação de
estudos sobre a região, como foi o caso do livro "Mata
Mineira: Passado e Presente", de autoria do economista
cataguasense Márcio Resende Ferrari Alves.
Nós, da Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina, somos

os concessionários de energia elétrica da maior parte desta
região empobrecida. Mas não aceitamos o derrotismo. Estamos
lutando e empenhados na mobilização de nossos políticos,
empresar lado e a sociedade em geral para esta causa da Zona
da Mata: a retomada do desenvolvimento, pois sabemos que
temos condições excelentes para estar também na vanguarda da
economia mineira. Temos energia elétrica, boa infra-
estrutura, mão-de-obra qualificada e estamos muito bem
localizados, perto dos grandes mercados consumidores do
Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte), tendo
bem perto de nós dois grandes portos, de Vitória e do Rio de
Janeiro.
Assim, temos feito a nossa parte e haveremos de continuar
esta luta com muita determinação e confiança na retomada do
desenvolvimento da região, principalmente agora, que os
eleitores terão, novamente, a chance de escolher seus
governantes e representantes na Assembléia Legislativa do
Estado.
Que o céu ilumine o nosso povo. Que desta vez venham os

melhores.
Assina esse artigo o Sr. Manoel Otoni Neiva, Diretor-

Presidente da Companhia Força e Luz Cataguases-Leopoldina. e
tenho a oportunidade de transmiti-]o aos Srs. Deputados para
que sirva dç reflexão, principalmente para nós, que fazemos
politica na Zona da Mata mineira, hoje empobrecida, mas com
inteiras condições de recuperar o prestigio político e
econômico do passado, uma vez que elegeu ilustres
companheiros nesta Casa, tais como os Deputados Tarcísio
Henriques, Sebastião Helvécio e Bené Guedes e este Deputado,
natural de Ponte Nova. Queria pedir, então, a reflexão de
todos os Srs. Deputados, para que nos ajudem neste trabalho
que precisamos e devemos desenvolver para o soerguimento da
Zona da Mata mineira. Muito obrigado.
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• - Sem revisão do orador.
• - Publicado de acordo com o texto original.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
lg 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa que, não se registrando a presença de
Deputados em Plenário, deixou de ser realizada a reunião
ordinária de debates prevista para segunda-feira passada.
dia 14/11/94, ás 20 horas.

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

comunicações apresentas nesta reunião pelos Deputados Raul
Messias - seu afastamento do território nacional no periodo
de 21 a 27/11/94, para participar do 1 Encontro Mundial de
Solidariedade a Cuba (Ciente. Publ ique-se. ) e Márcio
Miranda - falecimento do Sr. Nagib Saliba, nesta Capital
(Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 1.097/92,
da Deputada Maria José Haueisen; 1.757/93, do Deputado José
Militão; 2.196 e 2.199/94, do Governador do Estado (A
sanção.).

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

Questão de Ordem
O Deputado Agostinho Patrus - Solicito a V. Exa. que

suspenda a reunião por 6 minutos, a fim de que eu termine os
entendimentos com alguns companheiros em Plenário para a
apreciação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência suspende a
reunião por 10 minutos para aguardar os entendimentos. Estão
suspensos os nossos trabalhos ordinários.

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

ord i nár ios.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de
Lei ng 2.218/94. do Governador do Estado, que altera a
redação de dispositivos da Lei ng 11.356, de 28/12/93, 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 exercicio de 1994. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de
Redação.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.066/92, do
Deputado Antônio Carlos Pereira, que dispõe sobre a promoção
da saúde e da reintegração social das pessoas portadoras de
sofrimento mental; determina a implantação de ações e
serviços de saúde mental substitutivos aos hospitais
psiquiátricos e sua extinção progressiva: regulamenta as
internações, especialmente a involuntária, e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. A Comissão de Saúde e Ação Social opina
pela sua aprovação na forma do Substitutivo ng 2, que
apresenta, ficando prejudicado o Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. Em votação, o
Substitutivo ng 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei ng 1.066/92 na forma
do Substitutivo ng 2, ficando prejudicado o Substitutivo n
1. A Comissão de Saúde e Ação Social.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 30 minutos para que se ultimem os trabalhos da Comissão
de Redação Final. Estão suspensos os nossos trabalhos
ordinários.

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

ordinários.
Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um de sua vez, na forma regimental, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos d'. L'? 4 nos 1.462/93,
do Deputado José Bonifácio, 1.706/93. do Deputado Antônio
Pinheiro, e 2.218/94, do Governador do Estado (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 as
extraordinárias de logo mais, ás 20 horas, e de amanhã, dia
17, ás 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem
como para a ordinária de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr,
Presidente ê a publicada na edição anterior,). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 318a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE NOVEMBRO DE 1994

- Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMARIO: ABERTURA - 

lê 
PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO

DIA): Palavras do Sr. Presidente: chamada para verificação
do número regimental; inexistência de "quorum' para
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 20h13min, comparecem os Deputados:
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Elrniro Nascimento - José Militão - Elmo araz - Roberto
Carvalho - Oené Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira
- Cõssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Gilmar
Machado - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Iva José - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasçoncellos - Sebastião Costa - Tarcísio
Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior. Na sua ausência, convoco o Deputado
Benê Guedes.

la PARTE
Ata

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei ngs 1.066/92 e
2.218/94, em virtude de sua apreciação na reunião ordinária
realizada hoje, à tarde, e, tendo em vista a Importância da
matéria constante na pauta, determina ao Deputado Bená
Guedes que proceda à chamada para verificação do número
regimental
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. Não

há, portanto, "quorum" para continuação dos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
17, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, bem como
para a ordinária, da mesma data, ás 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 12.424
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Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c O art. 70. II, da Constituição
do Estado, opôs veto parcial á Proposição de Lei nQ 12.424,
que dispõe sobre a quitação de crédito tributário nos casos
que especifica e dá outras providências.
Encaminhado o veto à apreciação da Assembléia por meio da

Mensagem no 532/94, compete a esta Comissão emitir parecer
sobre a matéria, nos ternos do art. 234 do Regimento Interno
da Casa.

Fundamentação
O Chefe do Poder Executivo opôs veto parcial à proposição
de lei em tela, o qual incidiu sobre o parágrafo único do
art. lg, os incisos IV, V e VI do lg do art. 2, o art. 9Q
e o art. 16 e seus incisos. Tendo em vista a natureza
diversificada dos dispositivos, passamos a analisar em
separado as razões alegadas pelo Governador para a negativa
de sua sanção.
0 parágrafo único do art. lg, incluido na Proposição de Lei
nQ 12.424 por meio de emenda, visa estender a anistia aos
créditos tributários constituidos até a data de publicação
da lei, em 9/10/94, postergando-se a data originalmente
fixada, 30/6/94. Entendemos que o dispositivo de iniciativa
do Legislativo, caso sancionado, poderia beneficiar
contribuintes que voluntariamente cometeram infrações
durante a tramitação do projeto de lei nesta Casa, na
expectativa de que tais infrações fossem posteriormente
anistiadas. No nosso entendimento, um poder legiferante não
deve respaldar procedimentos efetuados sem a rigorosa
obediência á lei. Por esse motivo, somos pela manutenção do
veto.
Os incisos IV. V e VI foram também incorporados à
Proposição de Lei ng 12.424 durante sua tramitação nesta
Casa. Conforme as razões do veto expostas pelo Governador,
os incisos em apreço, ao estenderem o parcelamento do
pagamento para até 24 prestações mensais, alteram o objetivo
da proposição, que é o de permitir o pagamento de tributo
com dispensa de penalidade e não o de conceder moratória aos
tributos em atraso. Acolhemos as razões expostas pelo
Governador e somos pela manutenção do veto-
0 art. Q, também inserido na Proposição de Lei nQ 12.424
no decorrer de sua tramitação legislativa, concede anistia a
multas aplicadas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA - e pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF.
Concordando com as razões do veto do Governador, entendemos
que os mencionados institutos exercem, em nome da sociedade
mineira, poder de policia da mais nobre modalidade,
protegendo nossos recursos naturais e a saúde pública.
Anistiar os infratores autuados por essas entidades seria
premiar aqueles que agem contra o interesse público. Por
essa razão, somos pela manutenção do veto.
Passamos, por fim, a analisar o veto oposto pelo Governador
ao art. 16 da Proposição de Lei ng 12.424. Esse artigo



propõe o cancelamento dos créditos tributários do ICMS
oriundos de autuações do Fisco estadual nas operações de
importação de mercadorias com destino ao Estado de Minas
Gerais, mas intermediadas por empresas situadas em outra
unidade da Federação q ue ali tenham recolhido o tributo.
O art. 156, f 2g. IX, "a", da Constituição da República,
diz que o ICMS incidirá também "sobre a entrada de
mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de
bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento,
assim como sobre o serviço prestado no exterior, cabendo o
imposto ao Estado onde estiver situado o estabelecimento
destinatário da mercadoria ou do serviço".
Agindo em estrita obediência á legislação tributária
vigente e em busca da redução do pesado ónus tributário
Incidente sobre as importações, algumas empresas
estabelecidas em Minas Gerais realizaram importações de
mercadorias com destino ao próprio Estado, com a
intermediação de estabelecimento situado em Estado
limítrofe, para ali recolherem os tributos, de forma a gozar
de beneficios fiscais concedidos.
Inconformado com esse procedimento, o Fisco estadual vem

autuando essas empresas, exigindo que o tributo já
regularmente recolhido em um Estado onde vigora taxação
menos onerosa seja novamr 'tcolhido em Minas Gerais.
O art. 16, ora em exame, introduzido na proposição de lei
durante sua tramitação nesta Casa, visa pôr fim ao litigio
entre Fisco e contribuinte, legitimando os procedimentos
efetuados.
Nas razões do veto, o Governador argumenta ainda que, por
incidir sobre matéria afeta a mais de uma unidade
federativa, o cancelamento proposto pelo artigo em exame
necessitaria de aprovação pelo CONFAZ. Entendemos, contudo,
que a remissão do crédito tributário de contribuintes
estabelecidos no Estado, da mesma forma que as demais
remissões concedidas ao longo da Proposição de Lei ng
12.424, situa-se dentro da esfera de competência do Estado,
prescindindo de autorização do CONFAZ para sua realização.
Dessa forma, somos contrários ao veto ora oposto ao art.

16.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela manutenção do veto incidente
sobre o parágrafo único do art. lg, os incisos IV, V e vi do
lg do art. 2g e o art. 90 e pela rejeição do veto

incidente sobre o art. 16 e seus incisos.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1994.
Anderson Adauto, Presidente - Ajalmar Silva, relator -

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

Hp 1.720193
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Wanderley Ávila,
propõe seja declarada de utilidade pública a Augusta e
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Respeitável Loja Simbólica Pioneiros do Nordeste, com sede
no Município de Guanhães.
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nQ 1, de sua
autoria, veio o projeto a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, tendo sido baixado em diligência ao
autor para complementação de informação.
Cumprida a diligência, deve agora a matéria ser examinada
quanto ao mérito, nos ternos regimentais.

Fundamentação
Â associação em estudo, de natureza educativa, filantrópica
e filosófica, ocupa-se dos aspectos ligados ao
aperfeiçoamento moral, intelectual e social da comunidade,
prescrevendo a seus associados o cumprimento dos deveres
cívicos e a prática desinteressada da beneficência, da
justiça e da investigação da verdade.
Pela ação de alcance social que vem desenvolvendo, a
entidade merece o titulo declaratôrio de sua utilidade
pública.
Objetivando corrigir seu nome, de acordo com o que consta
de seu estatuto, apresentamos a Subemenda ng i ã Emenda ng

no Lsão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de
Lei flQ 1.720/93 com a Subemenda ng 1 à Emenda ng 1, a seguir
redigida. 

SUBEMENDA Hp 1 À EMENDA Ng
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação;
"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e

Respeitável Loja Simbólica Pioneiros do Nordeste, com sede
no Município de Guanhães.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1994.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 2.030/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o Projeto de Lei ng
2.030/94 objetiva autorizar o Poder Executivo a doar imóvel
ao Município de Muzambinho.
Publicado em 20/5/94, o projeto foi distribuído às
comissões competentes para ser objeto de apreciação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.
Preliminarmente, esta Comissão baixou o projeto em

diligência à Secretaria de Recursos Humanos e Administração,
a fim de que o referido órgão informasse à Assembléia
Legislativa a existência de destinação especifica para o bem
que se pretende alienar, informação indispensável para o
exame da matéria em apreço.
Cumprida a diligência, passamos á emissão de nosso parecer,
fundamentado nos termos abaixo.

Fundamentação



A proposição em pauta tem por escopo autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Muzambinho imóvel de
propriedade do Estado, situado naquele município,
constituído de terreno com área total de 1.252,16m2 (mil
duzentos e cinqüenta e dois vírgula dezesseis metros
quadrados).
A medida ora proposta visa à destinação do imóvel para a

construção da sede da Prefeitura Municipal de Muzambinho.
Se o referido imóvel não for utilizado para o fim

especificado no prazo de três anos, reverterá ao patrimônio
do Estado, conforme prevê o art. 2g do projeto.
A autorização legislativa é uma exigência constitucional
para a alienação de bem móvel do Estado, dispensada a
licitação para os casos de permuta e doação, conforme o
disposto no art. 18, "caput" da Carta mineira.
Ressalte-se, ainda, que o art. 61, XV, da Constituição do
Estado atribui a esta Casa Legislativa competência para
dispor sobre a alienação de bem imóvel do Estado.
No tocante às exigências de ordem pública, especificamente
quanto à existência ou não de afetação do imóvel para uso
público, cumpre observar o pronunciamento do Secretário de
Recursos Humanos e Administração, favorável à proposição em
pauta, conforme se infere dos ofícios anexos ao projeto.
Vê-se, pois, que o projeto em apreço atende aos preceitos
constitucionais citados e às normas de Direito
Administrativo que disciplinam a matéria.
Finalmente, visando a melhorar a técnica legislativa,

propomos ao final a Emenda ng 1.
Conclusão

Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.030/94 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Muzambinho imóvel de propriedade do Estado,
situado naquele município. constituído de terreno com área
total de 1.252,16m2 (mil duzentos e cinqüenta e dois vírgula
dezesseis metros quadrados), desmembrado da área de
1.598,14m2 (mil quinhentos e noventa e oito vírgula quatorze
metros quadrados), confrontando, pela frente, numa extensão
de 27,95m (vinte e sete virgula noventa e cinco metros) com
a Praça dos Andradas; pela direita, numa extensão de 44,80m
(quarenta e quatro virgula oitenta metros), com propriedade
do Sr. Juscelino Boneli Maciel; pela esquerda, numa extensão
de 44,80m (quarenta e quatro vírgula oitenta metros), com a
Rua Vereador Fausto Martiniano e, pelos fundos, numa
extensão de 27,95m (vinte e sete virgula noventa e cinco
metros) com a área ocupada pelo posto de saúde do Estado,
registrado às fls. 66 a 67-v. do livro de notas flQ 8 do
Cartório do 2Q Oficio de Notas da Comarca de Belo
Horizonte.".
Sala das Comissões. 13 de setembro de 1994.
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Antônio Júlio, Presidente - Célia de Oliveira, relator -
Geraldo Rezende - Antônio Pinheiro - Emano Batista.

PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.030194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Álvaro Antônio, a proposição em tela
autoriza o Estado a doar imóvel ao Município de Muzambinho.
Publicado, foi o projeto enviado à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda
nQ 1.
Nos termos regimentais, vem a matéria, agora, a esta

Comissão para receber parecer quanto ao mérito-
Fundamentação

A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Muzambinho imóvel de
propriedade do Estado, constituído de terreno com área total
de 1.262,16m2.
Pretende-se construir, no terreno, a sede da Prefeitura

Municipal de Muzambinho, e o projeto prevê, em seu art. 2g,
a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado caso não seja
cumprida essa finalidade no prazo de três anos.
Por meio do Oficio nQ 489/94. a Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração manifestou-se
favoravelmente à doação do referido bem.
Por não acarretar despesas extras, a doação não repercute
financeiramente nos cofres do Estado.
A perda patrimonial é justificável, pois o imóvel sai do
patrimônio do Estado para integrar o do município: continua,
portanto, um bem público.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 2.030/94 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 17 de novembro de 1994-
Roberto Amaral, Presidente - Márcio Miranda, relator -

Marcos Helênio - António Júlio.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 684/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto

em tela visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Leandro Ferreira imóvel para abrigar uma agência do
BEMGE, biblioteca pública, delegacia de polícia e agência
fazendár ia.
No lg turno, foi o projeto aprovado na forma do

Substitutivo mg 1.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2Q turno. Apresentamos anexa a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação



Conforme manifestação anterior, a proposição em tela,
aperfeiçoada na forma do mencionado substitutivo, não
encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário.
Dispõe a matéria sobre doação de imóvel do Estado, o que não
acarreta despesas para os cofres públicos nem causa impacto
na lei orçamentária.
Além disso, observamos que o imóvel continuará integrando o

patrimônio público, visto que o projeto implica apenas a sua
transferência da esfera estadual para a municipal
Por outro lado, a perda patrimonial do Estado será
amplamente compensada pelos relevantes beneficios advindos
da nova utilização do imóvel.
Vale ainda ressaltar que o Executivo, em resposta à
diligência solicitada, informou não se opor à doação.

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

ng 684/92 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 17 de novembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente e relator - Márcio Miranda -

Antônio Júlio.
Redação do Vencido no 1g Turno

PROJETO DE LEI NQ 684/92
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de
Leandro Ferreira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Municf pio de Leandro Ferreira o imóvel situado na Praça São
Sebastião, naquele municipio, com área total de 1.855m2 (mil
oitocentos e cinqúenta e cinco metros quadrados),
confrontando, por todos os lados, com terrenos pertencentes
à Paróquia de São Sebastião de Leandro Ferreira, conforme
transcrição ng 23.764, a fls. 121 do livro de transcrição e
transmissões ng 3-L-1. do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pitangui.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo
destina-se a abrigar uma agência do BEMGE, biblioteca
pública, delegacia de policia e agência fazendária.
Art. 2g - D imóvel objeto da presente doação reverterá ao
patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a contar
da data da publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
HQ 1.551/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em
exame dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos
vencimentos e proventos dos servidores dos quadros de
pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público.
referentes aos meses de maio e julho de 1993, e dá outras
providências.
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No lg turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nos 1 a
4.
Agora, volta a matéria a esta Comissão, a fim de ser
examinada no 2Q turno. Apresentamos anexa a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestação anterior, o projeto em comento,

aperfeiçoado com as mencionadas emendas, não encontra óbice,
do ponto de vista financeiro-orçamentário, á sua aprovação.
As despesas dele decorrentes correm á conta das dotações
consignadas ao Ministério Público, e a matéria está de
acordo com a legislação vigente.
Ademais, a proposição é procedente, pois o reajuste que

concede aos servidores do Ministério Público é análogo ao já
concedido aos demais servidores do Estado.

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

Lei nQ 1.551/93 na forma do vencido no IQ turno.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1994.
Roberto Amara], Presidente - Marcos Helênio, relator -

Antônio Júlio - Márcio Miranda.
Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI NQ 1.551193

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 providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os valores dos símbolos e dos níveis de

vencimentos dos servidores do Quadro Permanente dos Serviços
Auxiliares do Ministério Público ficam reajustados, a partir
de lQ de maio de 1993, pelo percentual uniforme e universal
de 40% (quarenta por cento), incidente sobre os valores
vigentes em 30 de abril de 1993.

1g - O valor resultante do disposto no "caput" deste
artigo fica acrescido de uma parcela fixa, igualmente
universal, de Cr$1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil
cruzeiros).

- O percentual previsto no "caput" deste artigo e a
parcela fixa a que se refere o IQ estendem-se aos
proventos dos servidores aposentados, bem corno ás pensões
pagas pelo Tesouro Estadual, não vinculadas a subsidio.
Art. 2p - Sobre os valores vigentes em 30 de junho de 1993,
aplica-se, a partir de lg de julho de 1993, o percentual
uniforme e universal de 40% (quarenta por cento).
Art. .jg - O vaior do abono família é fixado em Cr$15.000,00
(quinze mil cruzeiros) mensais.
Art. 4g - As despesas decorrentes da execução desta lei

correm á conta das dotações consignadas no orçamento do
Ministério Público.
Art. Sg - Aplica-se, no que couber, ao Quadro Permanente
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e ao Quadro
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público o
disposto na Lei nQ 11.510. de 7 de julho de 1994.
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Art. 6Q - AO servidor efetivo do Quadro Permanente dos
Serviços Auxiliares do Ministério Público e do Quadro
Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério Público é
garantido, no mínimo, o vencimento equivalente ao padrão 8
(oito) da tabela de símbolos e vencimentos correspondente ao
cargo ocupado.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. Bg - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.097/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.097/92, de autoria da Deputada Maria
José Haueisen, que estabelece normas para facilitar o acesso
dos portadores de deficiência física aos edifícios de uso
público, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no l
turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.097/92
Estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de

deficiência física aos edifícios de uso público, de acordo
com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no
art. 224, l, 1, da Constituição Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - As disposições de ordem técnica constantes nesta
lei deverão ser adotadas nos edifícios de uso público, para
facilitar o acesso dos portadores de deficiência física ás
suas dependências.

- Considera-se edifício de uso público todo aquele que
abriga atividades que se caracterizam por atendimento ao
público.

2g - Nos prédios tombados pelo Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA -
MC, serão admitidos, caso as medidas previstas no "caput'
deste artigo impliquem prejuízo arquitetõnico do ponto de
vista histórico, acessos laterais ou secundários, desde que
atendam ás disposições desta lei.

3g - As determinações desta lei serão observadas:
- nos projetos de arquitetura e engenharia que se

encontram em elaboração ou em execução;
II - nas reformas e obras de conservação que ocorrerem nos

edifícios de uso público já existentes, observado o prazo
máximo de 5 (cinco) anos contados da data da publicação
desta lei.
Art. 2 - Devem situar-se preferencialmente no andar térreo
dos edifícios de uso público as dependências em que ocorra
maior fluxo de pessoas.
Art. 3p - Para efeito desta lei, são considerados
acessíveis os seguintes espaços ou elementos construtivos
que satisfaçam as condições especificadas:
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- circulações horizontais:
a) nos corredores e passagens, largura mínima de 1,90m (um
metro e noventa centímetros) e piso revestido com material
não escorregadio, regular, contínuo, durável, não
interrompido por degraus:
b) nas grades e ralos, se indispensáveis, espaço máximo de
2cm (dois centímetros) entre as barras;
c) nas zonas de circulação, ausência de obstáculos, tais
como caixas de coleta, lixeiras, telefones públicos,
extintores de incêndio e outros:
d) no "hall' de edificação, se houver telefones públicos,
pelo menos um deles acessível a pessoa em cadeira de rodas;
e) nos desníveis e terraços, proteção com guarda-corpo;
II - escadas:
a) corrimão em ambos os lados, com altura mínima de 90cm
(noventa centímetros);
b) guarda-corpo acessível ou parede em ambos os lados,
sempre que o desnível for superior a 35cm (trinta e cinco
centímetros);
c) degraus com largura mínima de 90cm (noventa

centímetros), com 30cm (trinta centímetros) de profundidade,
espelhos não vazados, verticais ou com uma inclinação máxima
de 2cm (dois centímetros) e altura máxima de 17cm (dezessete
centímetros) em relação ao plano vertical, com pisos não
salientes em relação ao espelho, atendendo à fórmula
21h+1b=0.64m;
d) revestimento do piso dos degraus e dos patamares com

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

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

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

por degraus;
e) revestimento do piso e dos patamares com material
antiderrapante e estável, capaz de oferecer contraste de cor
e textura em relação aos pisos dos pavimentos servidos pela
rampa;



-
131 n

f) faixas, nos pisos dos níveis servidos, constituídas
pelas áreas contíguas à rampa em toda a sua largura, com
96cm (noventa e seis centímetros) de comprimento e
revestimento de piso igual ao revestimento do piso da rampa;
g) inclinação máxima de 8.33% (oito vírgula trinta e três

por cento), quando constituir o único elemento de circulação
vertical entre os dois níveis, ou inclinação máxima de 10%
(dez por cento), quando houver escada ou elevador
acessíveis;
h) patamar de comprimento igual ou superior á largura da
rampa e a cada trecho de desnível máximo de 1.60m (um metro
e sessenta centímetros);
i) mudança de direção por meio de patamar, admitindo-se

rampas curvas com raio de curvatura de seu bordo interno
igual ou superior a 7m (sete metros);
IV - corrimãos:
a) materiais componentes resistentes;
b) continuidade, sem interrupção nos patamares, boa
empunhadura e prolongamento horizontal de. no mínimo, 30cm
(trinta centímetros) nos dois níveis servidos pela escada ou
rampa;
V - guarda-corpos:
a) materiais componentes resistentes;
b) espaços entre seus elementos com dimensões e forma que
evitem a queda acidental de pessoas de qualquer faixa
etária;
VI - elevadores:
a) porta com vão mínimo de 90cm (noventa centímetros);
b) cabine com forma e dimensões que permitam a sua
utilização por uma pessoa em cadeira de rodas de 70cm x
1,20m (setenta centímetros por um metro e vinte
centímetros), acompanhada de uma pessoa adulta em pé;
c) painel de comando padronizado e sinais em relevo junto
aos botões, a uma altura tal que o último botão de controle
não ultrapasse 1.50m (um metro e cinqüenta centímetros) do
piso do elevador;
d) parada em todos os pavimentos e nos mesmos níveis
destes, não sendo permitidos elevadores com paradas em
pavimentos alternados;
e) circulação de acesso com, no mínimo, 1.50m (um metro e

cinqüenta centímetros) de largura, medida perpendicularmente
ao plano da porta, e capachos, quando existentes, nivelados
com o piso em sua face superior e firmemente fixados;
f) circulação acessível desde o logradouro até o saguão

onde se localiza o elevador;
g) corrimãos afixados nas laterais e no fundo das cabines;
h) portas automáticas;
VII - portas:
a) vão livre mínimo de 90cm (noventa centímetros);
b) disposição que permita sua completa abertura;
c) capachos, quando existentes, nivelados com o piso em sua
face superior e firmemente fixados;
VIII - instalações sanitárias:
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a) nos banheiros e lavabos, dimensões mínimas de 1,40m x
170m (um metro e quarenta centímetros por um metro e
setenta centímetros), forma de abertura da porta e
distribuição de aparelhos que permitam sua utilização por
usuário em cadeira de rodas de 70cm x 1,20m (setenta
centímetros por um metro e vinte centímetros);
b) piso com revestimento não escorregadio e sem degraus;
c) lavatórios sem coluna;
d) nas instalações coletivas, o mínimo de 10% (dez por
cento) dos chuveiros e pelo menos um em cada conjunto com
disposições e dimensões de 1,40m x 1,70m (um metro e
quarenta centímetros por um metro e setenta centímetros);
e) assentos dos vasos sanitários a 46cm (quarenta e seis
centímetros) de altura do piso;
f) boxes de vasos e chuveiros destinados a portadores de
deficiência física com barras de apoio nas laterais e no
fundo, afixadas a uma altura de 76cm (setenta e seis
centímetros);
g) símbolo internacional de acesso afixado na porta;
IX - auditórios, anfiteatros e salas de reunião ou de

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

lg - Não é necessário escada nos desníveis servidos por
rampas acessíveis de inclinação igual ou inferior a 5%
(cinco por cento).

2g - A comunicação visual e sonora deverá apresentar:
a) sinalização visual em cores contrastantes e dimensões

apropriadas para pessoas com visão subnormal
b) placas indicativas no interior das edificações para a

adequada circulação de portadores de deficiência auditiva;
o) sistema de alarme, especialmente os de incêndio e de
saída de veículos, simultaneamente sonoro e luminoso;
d) fixação, na entrada dos prédios públicos totalmente

adaptados ás exigências desta lei, do símbolo internacional
de acesso.

- Nos prédios que disponham de elevadores acessíveis é
dispensada a rampa ligando pavimentos.
Art. 4 - As determinações constantes nesta lei não
prejudicam legislação complementar especifica sobre
condicionantes a serem observados nas edificações.
Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994-
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 1.462/93, de autoria do Deputado José
Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Marilac, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.462193
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Mar ii ac.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Marilac o imóvel constituído por um terreno de
360,00n2 (trezentos e sessenta metros quadrados), situado
nesse município, na Praça Presidente Tancredo Neves, e
registrado sob o nQ R-25417, a fis. 138 do livro 2-0 do
Cartório de Registro de Imóveis de Peçanha, com os seguintes
limites e confrontações: pela frente, numa extensão de
14,00m (catorze metros), a Praça Presidente Tancredo Neves:
pela direita, numa extenz Cc 26,00m (vinte e seis metros),
imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Marilac;
pela esquerda, numa extensão de 25.50m (vinte e cinco metros
e cinqüenta centímetros), imóvel de propriedade de Joaquim
Couto de Almeida: e, pelos fundos, numa extensão de 14,00m
(catorze metros), imóvel de propriedade de João Batista da
Silva e espólio de Roque Teodoro da Silva.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

á instalação da Prefeitura Municipal de Marilac.
Art. 2 - O Imóvel de que trata esta lei reverterá ao
património do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo
anterior.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.706193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.706/93, de autoria do Deputado
António Pinheiro, que institui o Dia Estadual do Guarda de
Trânsito, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no
lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, 1Q, do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.706193
Institui o Dia Estadual do Guarda de Trânsito.
Â Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica Instituído o Dia Estadual do Guarda de
Trânsito, a ser comemorado, anualmente, na sexta-feira que
integrar a Semana do Trânsito, instituída pela Resolução ng
420, de 31 de julho de 1969, do Conselho Nacional de
Trânsito.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda-
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.757/93
Comissão de Redação

0 Projeto de Lei ng 1.757/93, de autoria do Deputado José
Militão, que altera a Lei no 562, de 22/12/49, que instituiu
o Fundo Especial de Auxilio, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a e - 'c issão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI Ng 1.757193
Altera a Lei ng 552. de 22 de dezembro de 1949, que
instituiu o Fundo Especial de Auxilio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O art. 4g da Lei ng 562. de 22 de dezembro de
1949, modificado pelo art. 22 da Lei no 7.286, de 3 de julho
de 1978, e pelo art. 1Q da Lei ng 8.562, de 17 de maio de
1984, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4o - O beneficio da pensão por marte, nunca inferior
ao salário mínimo, corresponderá à totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, observado o
disposto no § 4g do art. 36 da Constituição do Estado.".
Art. 2 - Ficam acrescentados os seguintes arts. 50, 6o,
7o, So, 90, 10, 11, 12, 13 e 14 à Lei no 552, de 22 de
dezembro de 1949, renumerando-se os demais:
"Art. 5g - As pensões distinguem-se, quanto à natureza, em

vitalícias e temporárias.
1 - A pensão vitalícia compõe-se de cota ou cotas

permanentes, que somente se extinguem ou revertem com a
morte de seus beneficiários ou no caso previsto no art. 11
desta lei.

2g A pensão temporária compõe-se de cota ou cotas, que
podem extinguir-se ou reverter por motivo de morte, cessação
de invalidez ou maioridade do beneficiário.
Art. Sg - Consideram-se dependentes do servidor público,

para os efeitos desta lei:
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- em caráter vitalício;
a) o cônjuge ou a companheira ou o companheiro designado

que comprove união estável, como entidade familiar;
b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou

divorciada, com percepção da pensão alimentícia;
II - em caráter temporário;
a) os filhos ou enteados, até 21 (vinte e um) anos de
idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez, ou, se
estudantes de curso de 2g grau ou de nível superior, até 24
(vinte e quatro) anos de idade;
b) o menor sob guarda, até 21 (vinte e um) anos de idade;
c) o menor sob tutela, até 21 (vinte e um) anos de idade,
desde que não possua bens suficientes para o próprio
sustento e educação.
Art. 7g - A pensão vitalícia será concedida integralmente
ao titular, exceto se existirem beneficiários da pensão
temporária e no caso previsto no art. 10 desta lei.

lo - Ocorrendo habilitação às pensões vitalícia e
temporária, metade do valor caberá ao titular da pensão
vitalícia, rateando-se a outra metade, em partes iguais,
entre os titulares da pensão temporária.

2g - Ocorrendo habilitação somente á pensão temporária, o
valor integral da pensão será rateado, em partes iguais,
entre os que se habilitarem.
Art. 8o - Não faz jus à pensão o beneficiário condenado
pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte
do servidor do qual seja dependente.
Art. 9g - Em caso de morte ou de perda da qualidade de
beneficiário, a respectiva cota da pensão reverterá;

- para os titulares da pensão temporária, se se tratar de
pensão vitalícia;
II - para os co-beneficiários ou, na falta destes, para os

beneficiários da pensão vitalícia, se se tratar de pensão
temporária.
Art. 10 - O pensionista a que se refere a alínea "b° do
inciso 1 do art. 6o faz jus à pensão em conformidade com o
que determinar a decisão judicial, não se aplicando a ele o
disposto no inciso II do artigo anterior.
Art. 11 - Perderá o direito à pensão vitalícia o
beneficiário que contrair núpcias.
Art. 12 - Não terá direito à pensão a família do servidor
que perceber de outro órgão ou entidade pública, federal,
estadual ou municipal, sob o mesmo título, os benefícios
constantes nesta lei, desde que iguais ou superiores,
compensando-se os benefícios, quando inferiores, até o
limite respectivo.
Art. 13 - Terá suspenso o direito à pensão o dependente
referido no inciso II do art. 6Q desta lei que exercer ou
passar a exercer atividade remunerada, auferindo rendimentos
iguais ou superiores ao valor do beneficio a que faz jus,
aplicando-se, no que couber, as disposições do artigo
anterior.
Art. 14 - São provas de vida em comum o mesmo domicilio,
conta bancária conjunta, procuração ou fiança reciprocamente
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outorgadas, registro de associação de qualquer natureza em
que figure a companheira ou companheiro como dependente, ou
outra prova capaz de constituir elemento de convicção-".
Art. 3g - O art. 2g da Lei nQ 552. de 22 de dezembro de
1949, fica acrescido da seguinte alínea 'd"
"Art. 2g - ...............................................
d) do produto mensal da contribuição do pensionista
referido nesta lei, calculada nas mesmas bases da
contribuição previdenciária paga pelos segurados do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - IPSEMG.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga. Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 2.196/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 2.196/94, de autoria do Governador do
Estado, que altera a estrutura orgânica do Instituto Mineiro
de Agropecuária - IMA - e dá outras providências, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada 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 14g 2.196/94*
Altera a estrutura orgânica do Instituto Mineiro de

Agropecuária - IMA - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - O Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - tem a
seguinte estrutura orgânica:

- Conselho de Administração;
II - Diretoria-Geral
a) Gabinete;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação:
1) Coordenadoria de Desenvolvimento Organizacional
2) Coordenadoria de Planejamento;
3) Coordenador ia de Orçamento;
4) Coordenadoria de Informática;
c) Assessoria Jurídica;
d) Assessoria de Controle Interno;
III - Diretoria Técnica:
a) Superintendência de Produção Vegetal
1) Divisão de Inspeção e Fiscalização Vegetal;
2) Divisão de Defesa Sanitária Vegetal
3) Divisão de Fiscalização de Insumos e Produtos Agrícolas;
4) Divisão de Padronização e Classificação Vegetal;
b) Superintendência de Produção Animal
1) Divisão de Defesa Sanitária Animal;
2) Divisão de Fisiopatologia da Reprodução e Melhoramento;
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3) Divisão de Doenças Bacterianas, Parasitárias e da

Nutrição;
4) Divisão de Doenças por Vírus;
5) Divisão de Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem

Animal
c) Divisão de Apoio Laboratorial;
d) Divisão de Cadastro e Registro;
e) Divisão de Projetos Agroindustriais;
f) 18 (dezoito) Delegacias Regionais:
1) 18 (dezoito) Setores de Administração e Finanças;
2) 210 (duzentos e dez) Escritórios Seccionais;
IV - Diretoria de Promoções Agropecuárias:
a) Superintendência de Promoções, Eventos e Educação

Sanitária:
1) Divisão de Eventos Agropecuários;
2) Divisão de Promoções de Produtos;
3) Divisão de Educação Sanitária;
V - Diretoria de Administração e Finanças:
a) Superintendência Administrativa:
1) Divisão de Recursos Humanos;
2) Divisão de Transportes;
3) Divisão de Material e Patrimônio;
4) Divisão de Administração do Parque de Exposição 501 ivar

de Andrade;
5) Setor de Apoio Geral;
b) Superintendência de Finanças:
1) Divisão de Contabilidade;
2) Divisão de Administração Financeira;
3) Setor de Controle de Recursos Próprios.

l - O IMA contará com uma câmara composta dos Diretores
e dos Superintendentes da Superintendência de Produção
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.
6 2Q - A competência e a descrição das unidades

administrativas referidas neste artigo serão estabelecidas
em decreto do Governador do Estado.
Art. 2Q - O Anexo XXXVIII da Lei nQ 10.623, de 16 de
janeiro de 1992, substituído pelo Anexo III da Lei ng
11.337, de 21 de dezembro de 1993, passa a vigorar na forma
do Anexo 1 desta lei.
Art. 3 - O Anexo 1 da Lei nQ 10.594, de 7 de janeiro de
1992, alterado pelo Anexo IV da Lei ng 11.337. de 21 de
dezembro de 1393, passa a vigorar na forma do Anexo II desta
lei.
Art. 4 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal do IMA os
cargos de provimento efetivo constantes no Anexo III desta
lei.
Art. 5 - Fica o IMA autorizado a realizar concurso
público, na forma da legislação vigente, para preenchimento
de cargos, imediatamente após a constatação da vacância
destes.
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Parágrafo único - O concurso de que trata este artigo visa
assegurar ao IMA 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. 6o - Fica o IMA autorizado a prorrogar, a partir de lg

de outubro de 1994, pelo prazo de 6 (seis) meses ou até que
sejam providos por concurso público os cargos efetivos de
seu quadro de pessoal, os contratos administrativos
celebrados em caráter emergencial.
Art. 7g - Fica extinto no Quadro de Pessoal do IMA 1 (um)
cargo de Motorista de Diretoria, nivel VII, grau A, de
recrutamento limitado.
Art. Sg - Ficam transformados em Assessor-Chefe, de
recrutamento amplo e fator de ajustamento 0,9000, o cargo de
Auditor-Chefe e em 1 (um) cargo de Secretária de Assessoria,
de recrutamento limitado, nivel VIII, grau E, o cargo de
Secretária de Auditoria.
Art. 9g - Para atender às 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 Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente o art. 3g da Lei ng 10.594, de 7 de janeiro de
1992.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
* - Os anexos mencionados foram publicados no "Diário do

Legislativo" de 17/11/94.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 2.199/94
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 2.199/94, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre a carreira de Administrador Público
no Poder Executivo e dá outras providências, foi aprovado no
2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NQ 2.199194
Dispõe sobre a carreira de Administrador Público no Poder

Executivo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - A carreira de Administrador Público, criada pela

Lei ng 9.360, de 9 de dezembro de 1986, alterada pela Lei ng
10.745, de 25 de maio de 1992, com as classes e números de
cargos previstos no Decreto ng 33.763, de 10 de julho de
1992, alterado pelos Decretos ngs 36.487, de 28 de março de



1994, e 35.623, de 7 de junho de 1994, passa a reger-se pelo
disposto nesta lei.
Art. 2g - Para o posicionamento na classe inicial da
carreira de que trata o artigo anterior será exigida a
conclusão do Curso Superior de Administração, habilitação em
Administração Pública - CSAP -. mantido pela Escola de
Governo, órgão que integra a estrutura orgânica da Fundação
João Pinheiro.
Parágrafo único - As expressões Curso Superior de
Administração, habilitação em Administração Pública, e a
sigla CSAP equivalem-se nesta lei.
Art. 3g - O ingresso na carreira de que trata esta lei,

observadas as condições estabelecidas em regulamento, dar-
se-á por concurso público de provas ou de provas e titulos,
realizado pela Fundação João Pinheiro.
Parágrafo único - O candidato aprovado no concurso público
será matriculado no Curso Superior de Administração,
habilitação em Administração Pública, até o limite das vagas
previstas no edital-
Art. 4Q - O acesso a cargo das outras classes da carreira
se dará por promoção, obedecidos os critérios fixados em
regulamento.
Art. 5g - Os vencimentos das classes da carreira de
Administrador Público são os constantes no Anexo IX da Lei
no 11.406. de 28 de janeiro de 1994.
Art. S - Para atender ao disposto nesta lei, o Poder
Executivo encaminhará á Assembléia Legislativa projeto de
lei ampliando o número de cargos da classe de Administrador
1, após providos os existentes.
Art. 7 - E atribuição da Escola de Governo a formação, em
nível de graduação, de administradores públicos para o
serviço público.
Art. 8Q - 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. 9g - Será dispensado do ponto, durante o período
letivo, o servidor público estadual da administração direta,
autárquica ou fundacional do Poder Executivo matriculado no
CSAP.
Art. 10 - O Poder Executivo concederá ao aluno do CSAP,

desde que não seja servidor público estadual, a requerimento
do interessado, bolsa de estudo mensal, de dedicação
exclusiva, no valor correspondente ao nível 1 do Quadro
Permanente a que se refere o Anexo 1 do Decreto ng 36.015,
de 9 de setembro de 1994.
Art. 11 - O aluno firmará termo de compromisso, obrigando-
se a ressarcir ao Estado o valor atualizado dos serviços
escolares recebidos e, se for o caso, o valor atualizado da
bolsa de estudo mensal, na hipótese de

- abandonar o curso, a partir do SQ semestre, a não ser
por motivo de saúde;
11 - não tomar posse no cargo de Administrador Público 1;



140

III - não permanecer na carreira pelo período mínimo de 2
(dois) anos após o ingresso.

l - O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao
servidor público estadual

20 - A Fundação João Pinheiro cobrará judicialmente as
despesas decorrentes da aplicação do disposto neste artigo
se não houver o ressarcimento pela via administrativa.
Art. 12 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Fundação
João Pinheiro, 12 (doze) cargos de Professor Assistente, de
provimento efetivo, destinados à Escola de Governo.
Parágrafo único - Os cargos criados neste artigo terão

vencimento correspondente ao do cargo de Pesquisador da
Carreira de Atividades de Ciência e Tecnologia e serão
codificados em decreto.
Art. 13 - A Fundação João Pinheiro poderá contratar, sob a
forma de contrato de direito administrativo, professor
visitante, especialista de notória competência ou docente
portador de título de pós-graduação "stricto sensu", para
participar em projetos acadêmicos de relevante interesse da
Escola de Governo, caso em que o contratado não será
considerado servidor público.

§ l - A contratação prevista neste artigo terá duração
máxima de 2 (dois) anos, prorrogável por igual período, em
casos justificados e aprovados pelo Conselho Diretor da
Escola de Governo.
f 2Q - O professor visitante terá vencimento correspondente

ao do cargo de Pesquisador do Quadro de Pessoal da Fundação
João Pinheiro.
Art. 14 - O cargo de Diretor Peagógico da Escola de

Governo, acrescentado ao Anexo V da Lei nQ 10.623, de 16 de
janeiro de 1992, pela Lei nQ 10.961, de 14 de dezembro de
1992, passa a denominar-se Diretor-Adj'Jr o. 'om fator de
ajustamento 1,2381.
Art. 15 - A Fundação João Pinheiro, através da Escola de
Governo, fica autorizada a realizar concurso público para
provimento de cargos constantes em seu quadro de pessoal

l Q - O disposto neste artigo aplica-se aos processos de
seleção dos candidatos a matrícula nos cursos ministrados
pela Escola de Governo.
6 2Q - 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. 16 - Fica a Fundação João Pinheiro autorizada a
remunerar, como professor associado, o servidor das classes
de Pesquisador de seu quadro de pessoal no exercício de
docência na Escola de Governo, até o limite máximo de 40
(quarenta) horas/aula mensais.
Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação.
Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário,

especialmente a Lei nQ 9.360, de 9 de dezembro de 1986.





142

Selo Horizonte, sábado, 19 de novembro de 1994

ATAS

ATA DA 5989 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 2.240/94 -
Requerimentos ns 5.458 a 5.460/94 - Requerimento do
Deputado Paulo Pettersen - Comunicações: Comunicações das
Deputadas Maria Elvira (2) e Maria Olivia - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados José Maria Pinto, Maria
José Haueisen, Gilmar Machado, Antônio Pinheiro e Maria
Elvira - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): lê Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Paulo Pettersen; encaminhamento à Gerência-Geral de
Apoio ás Comissões - 2a Fase: Chamada para verificação de
número regimental; inexistência de quorum" para continuação
dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus -
Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antõnio Genaro - Antônio
Júlio - Antõnio Pinheiro - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Cêlio de Oliveira - Côssimo Freitas - Dilzon Melo
- Eduardo Brás - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - tbrahim Jacob - Ivo José -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Laviola - José Leandro - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton
Salles - Raul Messias - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Bane Guedes, 3Q-Secretãrio, nas funções de 2g-
Secretário, procede á leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições -
0 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 Np 2.240/94
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

São Gonçalo do Abaeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de São Gonçalo do Abaeté imóvel de propriedade do
Estado, sem ónus para este, constituído de prédio e
respectiva área de 3.750m2 (três mil e setecentos e
cinqüenta metros quadrados), situado na Av. Padre João
Mattos, 770, confrontante, pela direita, numa extensão de
150m (cento e cinqüenta metros), com imóvel de Messias
Mattos Júnior e Sebastião Nogueira de Carvalho; pela
esquerda, numa extensão de iSOm (cento e cinqüenta metros),
com imóvel de Maria Lúcia de Azevedo; pelo fundo, numa
extensão de 25m (vinte e cinco metros), com imóvel de José
Maria de Azevedo, e registrado no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Patos de Minas, a fls. 117 do livro 3-
D sob o ng 2.796, em 22/1/66.
Parágrafo único - Destina-se o imóvel mencionado no "caput"

deste artigo à edificação de um hospital.
Art. 2g - Não se cumprindo, no prazo de 3 (três) anos, a
finalidade prevista nc . :a-rafo anterior, o imóvel
reverterá ao património do Estado.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de setembro de 1994.
Bernardo Rubinger
Justificação: O projeto de lei em questão está devidamente
instruido com documentos comprobatórios de que o imóvel
pertence ao Estado de Minas Gerais e de que o Município de
São Gonçalo do Abaetê já o explora em caráter precário, nele
mantendo em funcionamento uma creche com base em contrato
administrativo de autorização de uso especial.
E, porém, necessária a doação desse terreno, para que nele

se edifique o hospital da cidade, providência relevante, há
tempos reclamada pela comunidade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

REQUERIMENTOS
o No 5.458/94. da Comissão de Direitos e Garantias

Fundamentais, solicitando seja formulado requerimento de
informações ao Corregedor-Geral de Policia sobre denúncias
de abuso de autoridade por parte de policiais na Região
Metropolitana de Belo Horizonte. (- A Mesa da Assembléia.)
Ng 5.459/94, da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, solicitando seja formulado, em caráter de
urgência, requerimento de informações ao Corregedor-Geral de
Polícia sobre a apuração de responsabilidade da operação
policial ocorrida em 28/10/94, no km 172 da 8R-381, quando
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quatro pessoas da mesma família foram agredidas a tiros, com
uma vitima fatal. (- A Mesa da Assembléia.)
Ng 5.460/94, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Congregação do Santíssimo Redentor, nesta Capital, pelo
transcurso do lg centenário , chegada ao Brasil dos
Missionários Redentoristas. (- A Comissão de Educação.)
Do Deputado Paulo Pettersen, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei ng 2.191/94.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Deputadas

Maria Elvira (2) e Maria Olivia,
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Maria
Pinto.
o Deputado José Maria Pinto - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quero deixar aqui, nesta tarde, um breve
discurso.
Este é um discurso breve, cujo propósito se circunscreve as
duas tarefas, uma alegre, outra, não a chamarei de triste
mas de dolorosa, como 

sol
 acontecer com as despedidas.

Todos os que nos colocamos a serviço da causa política,
dentro de uma perspectiva cristã, sabemos quantos
sacrifícios ela nos exig- ".i'i. mundo conturbado, marcado
pela discórdia, pela violência e pelos descaminhos, não há
fardo mais pesado do que o testemunho da crença no filho de
Deus que se fez homem, para, com o seu sangue, redimir a
humanidade. Da zombaria ao insulto, da indiferença á
agressão, tudo o cristão deve suportar, se não quiser
esmorecer na sua caminhada.
Sua única recompensa é abrigar, no coração, a certeza de
trilhar o melhor dos caminhos, colocando os seus talentos a
serviço da obra divina. Salvar almas, lutar pelo bem e pela
justiça, tornar-se salvador de almas, como o fizeram os
apóstolos, eis o que justifica ser cristão nos dias de hoje.
As classes sociais menos favorecidas sempre mereceram
atenção especial em minha atuação parlamentar. Parte
considerável do meu esforço foi dedicado ao trabalho em prol
dos humildes, dos que precisam de apoio para ter acesso ás
necessidades básicas de existência, como alimentação, saúde,
escola e emprego.
O trabalho a realizar, nessa área, mão é pequeno. Quanto
descaminho há no mundo; quantas ovelhas tresmalhadas do
rebanho. Vivemos no Pais das injustiças sociais. Milhões
foram e têm sido excluídos dos benefícios da civilização; as
famílias, vitimas do desemprego e de salários indignos,
estão abandonadas; menores desamparados, produzidos por esse
quadro caótico, formam um contingente ameaçador nas ruas; o
número de adolescentes, mesmo nas famílias de classe média e
nas camadas de alta renda, que se entregam a atividades
marginais, principalmente ao consumo e ao tráfico de drogas,
é crescente.
Dai a importância do exemplo, prodigalizado pelos que

escolheram o caminho da vida reta e ilibada.



Muito ganha este parlamento, no momento em que a ele se
integra um homem da estatura floral do atleta e Vereador João
Leite. Estão de parabéns os evangélicos de Minas Gerais, que
poderão contar, na próxima legislatura, com um dos valores
mais expressivos da nova geração de políticos mineiros.
Minhas calorosas boas-vindas ao novo Deputado, uma pessoa
que vai ajudar a valorizar as atividades da Assembléia de
Minas.
Também aos Deputados Estaduais recém-eleitos Ojalma
Florenço Diniz e Raul Lima Neto, que passarão a integrar a
bancada evangélica desta Casa, bem como ao Deputado Federal
eleito Filemom Rodrigues, os meus votos de que possam fazer
um belo trabalho, inspirados na palavra do Senhor Deus e em
seus imperativos de fraternidade e justiça.
Quero ainda encarecer, nesta oportunidade, o apoio, que
nunca me faltou, da maioria dos Deputados desta Casa, não
apenas nos momentos difíceis, mas também na rotina de
atividade parlamentar. Mesmo temendo cometer alguma
injustiça, não hesitarei em mencionar três nomes: os dos
Deputados Glycon Terra Pinto, António Genaro e o do Deputado
Federal Mário de Oliveira, com quem tenho podido contar
incondicionalmente, deles recebendo especial apoio, carinho
e, sobretudo, muito respeito, nas horas mais duras de minha
vida pública.
Felizmente, temos assistido, nos últimos tempos, a uma

crescente conscientização realizada pelas igrejas a respeito
do voto representativo, bem mais valorizado que o voto
fisiológico. Lutamos muito por essa conquista. A preocupação
com o assunto levou-nos a propor a criação de um conselho
político de igrejas, em nível do Estado, idéia ainda não
colocada em prática, mas semeada em caráter definitivo.
Passo, agora, á segunda parte do meu pronunciamento.
E do conhecimento de todos que, nos últimos meses, tenho
sofrido todo tipo de ataques por parte dos meus inimigos.
Usaram contra mim toda sorte de denúncia, tentando
desmerecer a minha vida de homem público.
Essa prática, infelizmente, tornou-se rotineira no Brasil.
Inúmeras carreiras têm sido destruidas, sem que aos acusados
se reconheça o direito de se defenderem adequadamente.
Primeiramente, o acusado é levado ao pelourinho; sem culpa
formada, sem nenhuma prova consistente, o tribunal da
maledicência e da aleivosia decide pela sua condenação; a
partir desse ponto, ele está irremediavelmente penalizado,
pois mesmo que resulte provada a sua inocência, ninguém mais
estará disposto a ouvi-]o.
Não preciso ir longe nos exemplos: recentemente, o ex-

Governador Orestes Qúêrcia, julgado e condenado no tribunal
dos seus desafetos, foi absolvido pela justiça em todos os
processos a que respondeu; há alguns anos, o nome do
Deputado Ibrahim Abi-Ackel foi arrastado na lama, sofrendo
as mais vis imputações. Em silêncio, ele deixou passar a
tormenta, e o tempo se incumbiu de demonstrar que ele era
inteiramente inocente das acusações contra ele formuladas.
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Gostaria que os meus adversários meditassem sobre esses
fatos Aqueles que me acusaram, que me imputaram práticas
inteiramente em desacordo com a minha conduta devem colocar
a mão na consciência, pois estou disposto a responder, uma
por uma, a todas as acusações que me foram dirigidas,
provando a minha inocência. O tempo, que decanta as paixões,
haverá de recompor a verdade dos fatos e fazer retornar a
serenidade ao coração dos meus desafetos.
Para outros colegas, igualmente vítimas de acusações não
suficientemente comprovadas, peço também serenidade e
isenção, de modo a evitar injustiças
Da minha parte, fiz o que me incumbia fazer, procurando
manter-me sereno, mesmo nas mais duras fases Procurei
defender-me, de todos os modos possíveis, mas sem atacar
ninguém; se não consegui seguir inteiramente o preceito
cristão de oferecer a outra face aos meus detratores. pelo
menos soube manter-me dentro de limites éticos, recusando
adotar a estratégia de atacar para me defender.
Deixo a Assembléia de Minas com a cabeça erguida e a

consciência tranqüila de quem não traiu o mandato que o povo
lhe conferiu.
Termino aqui uma etapa da minha missão, mas continuarei a
atuar em outras frentes. Acima de tudo, está o trabalho de
evangelização, que continuará a ser feito até o fim de minha
vida.
Nesse intuito, estarei sempre á disposição dos meus amigos.
Felizmente deixo muitos nesta Casa. porcme o trabalho a
serviço de Deus só se encerra com o fm de nossa jornada
terrena.
Despeço-me com a alma e o coração repleto dos bons exemplos

que aqui recebi
Saio confiando plenamente na honestidade, no discernimento
e no senso de patriotismo dos homens públicos de Minas.
Aprendi, no convívio com os meus pares, a cultivar esses
valores.
Retiro-me da vida pública, talvez temporariamente, com a
lição de que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais é uma escola de civismo, e, como tal, imprescindível
á vida política deste Estado.
Saio com o espirito pleno de sentimento de gratidão.

Agradeço aos eleitores que depositaram em mim sua confiança:
aos irmãos evangélicos, a todos os homens livres e de bons
costumes, aos valorosos componentes da Policia Civil e da
PMMG e aos diversos segmentos da sociedade mineira que me
prestigiaram com seu voto e com seu apoio.
Finalizo expressando minha gratidão ao Senhor Deus. Até

aqui Ele me trouxe amparando-me em todos os momentos. Se for
de sua vontade, muito farei ainda pela causa evangélica e
pelo bem da comunidade mineira, e a verdade que está acima
de todas as verdades é expressa pelas palavras de um membro
do sinédrio que se levantou em defesa de acusações contra
Jesus Cristo. Nicodemos, com sua sapiência, proferiu de
público naquela importante reunião as seguintes palavras:
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Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o

ouvir e ter conhecimento do que faz?!! (João 7:51).
E a verdade máxima proferida por Jesus Cristo: "Não
julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta
justiça. (João 7:24).
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haue 1 sen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, público presente às galerias. A democracia é um
processo e, como processo, não acontece da noite para o dia;
a democracia é conquistada por cada um de nós que se
interessa para que o direito de todos seja respeitado, para
que a igualdade exista de fato e para que todos tenham vez e
voz; a democracia começa na nossa família, quando os pais
sabem escutar e respeitar os filhos e quando os filhos sabem
respeitar os empregados domésticos que trabalham para a
família: a democracia tem que existir também na escola. E
não foi por pouco tempo que nós, depois de fundarmos a União
dos Trabalhadores - hoje, SIND-UTE - trabalhamos para que a
democracia se estabelecesse e se instalasse de fato nas
escolas, a partir da eleição de diretores. Tentamos acabar
com a ingerência político-partidária nas escolas, quando as
diretoras eram postas e tiradas por aqueles interessados em
mandar e desmandar no ambiente da educação, lugar em que a
democracia tinha q ue ser respeitada acima de tudo.
Por ocasião da tramitação do projeto de lei, hoje Lei ng
11.539, de 1994, que estabelecia normas e regras para a
instalação da Universidade Estadual de Minas Gerais,
apresentamos uma emenda que garantia a democracia nas
universidades. Diz a emenda: "O Reitor e o Vice-Reitor da
UEMG serão nomeados pelo Governador do Estado e escolhidos
entre os indicados em lista tríplice elaborada por colégio
eleitoral definido no estatuto da Universidade, para mandato
de 4 (quatro) anos contados da data da posse." Essa nomeação
não é a ideal, porque ainda irá prevalecer, de certa forma,
a vontade do Governador, mas é um avanço. Dizia, ainda, em
seu parágrafo único: "... a escolha dos candidatos aos
cargos referidos neste artigo recairá sobre professores
pertencentes ao corpo docente da universidade, exceto no
primeiro provimento."
Ora, o que nós queremos com isso é impedir que uma
universidade seja o local para atender a solicitações dos
politiqueiros, atender àqueles que foram derrotados nas
urnas. Essa emenda ao projeto de lei, hoje Lei ng 11.539, de
1994, fci aprovada nesta Casa e sancionada pelo Sr.
Governador. Recentemente, ao lermos o "Diário Oficial",
tivemos uma surpresa. Examinando os projetos em tramitação
nesta Casa, encontramos uma novidade. Há pouco tempo, a
Comissão de Administração Pública, ao analisar o Projeto de
Lei ng 2.169/94, que cria e transforma cargos no quadro de
pessoal da educação, aprovou emenda que altera a Lei ng
11.539, de 1994, permitindo a livre nomeação de Reitor e
Vice-Reitor da UEMG, até a absorção, pela mesma, de todas as
fundações educacionais que optaram por isso. Para nós, aqui
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há uma manobra. Quando estabelecem a livre nomeação até que
todas as entidades sejam absorvidas, significa que, durante
muitos anos, vamos ter de agüentar o Governo do Estado, seja
ele qual for, até mesmo do PT, determinando qual será o
Reitor da Universidade. Consideramos isso uma intromissão do
Poder Executivo. Mais do que uma intromissão, uma manobra
para atender a seus amigos ou a alguém derrotado nas urnas.
Lamentamos que uma manobra dessa natureza esteja acontecendo
nesta Casa. Queremos chamar a atenção dos Deputados para
isso. E preciso que tenhamos a cabeça levantada, que
saibamos dos nossos direitos e que, de fato, estejamos
dispostos a lutar pela democracia, que nunca vai cair do céu
nem vai acontecer por obra, graça e favor de nenhum governo.
A democracia é conquista de todo dia. Marilena Chaui tem uma
frase que para mim é muito importante, muito significativa e
define bem o que é democracia; "Democracia é processo de
alto risco".
Naturalmente, uma emenda a um projeto que já é lei e que
limita os interesses daqueles que estão de olho nas
benesses, nos cargos e nos favores, pode prejudicar quem não
sabe respeitar a democracia e conviver com ela. Queremos
chamar a atenção dos Deputados para a manobra que está
acontecendo nesta Casa, com a tramitação do Projeto de Lei
ng 2.169/94- Gostaríamos de pedir aos Deputados que o
rejeitassem com independência. Faremos pedido de destaque
por ocasião de sua votação e lutaremos pela rejeição desse
artigo. Era o que tínhamos a dizer.
* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, dois
assuntos nos trazem hoje a esta tribuna. Em primeiro lugar,
gostaríamos de expressar nosso contentamento pela vitória de
dois companheiros do PT, em nome dos quais cumprimentamos
toda a militáncia do PT e dos demais partidos que conosco
compuseram as frentes que possibilitaram a vitória de
Cristóvam Suarque. no Distrito Federal, e de Vitor Buaiz, no
Espirito Santo. E uma experiência nova na vida do PT, porque
será a primeira vez que candidatos do nosso partido ocuparão
o cargo de Governador. Gostaríamos de expressar,
publicamente, a nossa satisfação e deixar os nossos
cumprimentos aos companheiros Cristóvam Buarque e Vitor
Buaiz. Isso, para nós, é motivo de alegria e, ao mesmo
tempo, desperta nosso senso de responsabilidade a fim de
mostrai' a ciferença de governar, por parte do PT.
Em Minas, com a vitória de Eduardo Azeredo, esperamos ter
um novo comportamento nesta Casa, uma nova maneira de se
relacionar. Queremos deixar claro que a nossa opção e o
nosso apoio ao candidato, agora eleito, Eduardo Azeredo, foi
no sentido de derrotar uma força extremamente conservadora e
de direita, o Sr. Hélio Costa. Mas queremos que fique claro
que a nossa posição não teve nenhum outro objetivo e que não
estaremos participando do Governo Eduardo Azeredo. Estaremos
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aqui, nesta Casa, mantendo a nossa postura de oposição, a
partir da sua posse, como sempre fizemos, com
responsabilidade, seriedade e fazendo uma análise profunda
de todos os projetos que aqui forem encaminhados. Queremos
esclarecer qual será o posicionamento do PT em Minas Gerais.
mas esperamos que, de fato, possamos ter um movo
comportamento em nosso Estado, a partir da eleição de
Eduardo Azeredo.
O segundo assunto que gostaríamos de abordar é que, na
tarde de ontem, votamos a suplementação orçamentária das
verbas do Governo, elevando o seu percentual de 25 para 40%.
Posteriormente, como condição para aprovação, solicitamos
que nos fossem enviados dados esclarecedores a respeito da
forma pela qual esses recursos estariam sendo utilizados.
Sabemos que o Estado obteve acréscimo de receita da ordem de
19% em apenas um mês, pois estamos vivendo uma certa
estabilidade económica, gerando isso um crescimento da
arrecadação. As vendas dos bônus também propiciaram aumento
de receita e, além disso, o Estado pediu suplementação. No
"fax" endereçado ao Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, Deputado Célio de Oliveira, foi
colocado - e estaremos cobrando isto de fato - que os
recursos a mais que o Estado auferiu com essa suplementação
serão gastos nos itens q ue foram aqui elencados, sendo que,
em primeiro lugar, está a recomposição salarial do
funcionalismo dos três Poderes - Executivo. Legislativo e
Judiciário. E o que está expresso aqui, no l. E nós
estaremos cobrando do Governo, de fato, essa reposição e
essa recomposição até o final do ano porque, pelo que foi
votado, o Estado terá que aplicar esses recursos nos meses
de novembro e dezembro.
Estaremos cobrando, aqui, essa rroc,',s çâo para os
servidores do Executivo, Legislativo e. também, do
Judiciário. E por quê? Exatamente porque o Governo se
comprometeu a gastar 23% desses recursos, dessa
suplementação que votamos aqui, ontem, para efetuar essa
recomposição-
Em segundo lugar, está dito aqui, textualmente, que serão
utilizados 3% para a FAPEMIG, atendendo disposição
constitucional. Isso é bom, porque alguns Deputados têm
dito, sistematicamente, inclusive na votação, aqui, na
prestação de contas do Governo, que o Estado não tem como
gastar os 3% da FAPEMIG, que ela não tem condições de
absorver esse recurso. Fica claro que o Estado não estava
cumprindo o que devia porque não queria. Espero que,
efetivamente, venha a cumprir o disposto no art. 212 da
nossa Constituição, porque o que votamos aqui, ontem,
assegura que o Estado tem dinheiro para repassar á FAPEMIG
os 3% estabelecidos pelo artigo.
Nós estaremos cobrando. Pergunto aos Deputados que diziam

que 3% é absurdo, que o Estado não tinha como atender a essa
exigência e que, por isso, era preciso retirar os recursos
da FAPEMIG. como vai ficar o seu comportamento agora. Aqui
está a demonstração, num documento enviado, e se alguém
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quiser conferir, é só pegá-lo na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, com o Deputado Célio de Oliveira.
O Estado tem os recursos e nós estaremos cobrando.
Além do mais, há a complementação de obras, infra-

estrutura e investimentos nas áreas sociais e de transporte.
Estaremos pedindo detalhes para saber em que, de fato, serão
gastos esses recursos que, segundo o Estado, giram em torno
de 38% da suplementação que votamos ontem á tarde.
Quero deixar claro o porquê do nosso posicionamento ontem,
ao votar essa suplementação. E, ao mesmo tempo, dizer que
queríamos informações e elas chegaram de forma parcial. Mas,
mesmo assim, estaremos cobrando o restante da
complementação, das informações e a aplicação, de fato,
porque o Estado, agora, já tem recursos e só não faz o
reajustamento dos vencimentos do funcionário público e o
repasse de dinheiro á FAPEMIG se não quiser.
Vamos ficar cobrando sistematicamente do Governo essa

aplicação porque votamos aqui, ontem, mais de 400 milhões em
suplementação, e espero, que o Estado, de fato, venha a
cumprir o que deve, pois a situação atual, com relação ao
funcionalismo público, é extremamente caótica e difícil no
Executivo e aqui nesta Casa, em que o funcionário da
Assembléia Legislativa necessita, urgentemente, de uma
recomposição, porque, senão, ninguém agüenta a situação em
que estavamos hoje. Infelizmente, os preços continuam
subindo, e apenas os salários estão paralisados.
Vamos estar cobrando que o Governo cumpra o acordo que

mandou a esta comissão dizendo que cumpriria, se votássemos
a suplementação orçamentária.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio

Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr, Presidente, Srs.
Deputados, Sra. Deputada, quero externar, aqui, minha
gratidão aos nossos companheiros do PT e ao PT pelo apoio
dado ao nosso candidato, Eduardo Azeredo. Foi, realmente,
muito eficaz. E necessário que alianças visando ao bem
supremo do nosso povo sejam postas em prática, como vimos
nessas eleições em Minas Gerais.
- Lê requerimento cujo resumo foi publicado na edição de
19111194 e cuja justificação é a seguinte:
'Ao prestar esta homenagem á Congregação do Santissimo

Redentor, esta Casa estará reconhecendo os inúmeros
beneficios prestados a várias comunidades de norte a sul do
nosso Pais pelos padres redentoristas, que há 100 anos fazem
do Brasil a sua terra de missão.
No ano de 1894, no mês de abril, um grupo de redentoristas

holandeses fundou sua primeira comunidade no Brasil, em Juiz
de Fora. Em outubro do mesmo ano, outros congregados,
procedentes da Alemanha, estabeleceram-se em Aparecida, SP,
e, em dezembro, alguns se mudaram para Campininhas de Goiás,
hoje. Goiânia. Ai ficaram. As três comunidades são hoje
centenárias.
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Depois foram chegando outros: norte-americanos, irlandeses,
belgas, canadenses e poloneses. Ampliaram sua atuação para
os Estados do Paraná. Mato Grosso do Sul. Amazonas,
Tocantins, Ceará. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e
Pernambuco e para o Distrito Federal.
Hoje, muitos brasileiros fazem parte da Congregação
Redentorista; seguem o jeito de vida de Afonso de Ligõrio, O
fundador da Congregação. E o jeito dos que querem ser servos
humildes e audazes do Evangelho de Cristo. Redentor e
Senhor, principio e modelo da nova humanidade.
No pensamento de Afonso de Ligõrio, seus missionários devem

viver em comunidades no meio do povo que evangelizam. Assim,
os pobres e os camponeses podem vir facilmente a essas
comunidades para continuarem encontrando a Palavra de Deus.
Os missionários de Afonso não apenas moram perto dos
camponeses. O mais importante é que vivem perto do povo
simples, sem se dar ares de gente importante e instruida.
Anunciam a Boa Noticia de Deus com palavras simples, num
estilo direto e vivo, rezam e cantam coisas que o povo pode
rezar, cantar e viver.
E é assim que nosso povo simples e humilde vê os

companheiros de Geraldo Magela. santo redentorista de parcos
conhecimentos das ciências humanas, mas um gigante no
serviço aos irmãos.
São essas qualidades, buscadas com fidelidade pelos
redentoristas, que fazem desta data e desta comemoração
motivo de festa para nosso povo e razão de nosso apreço,
admiração e homenagem."
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, minha colega. Deputada Maria Olivia. Srs.
Deputados, senhoras e senhores presentes nas galerias, trago
alguns comentários e considerações a apresentar na tarde de
hoje.
Primeiramente, gostaria de dizer que estou apresentando
requerimento de voto de congratulações com uma empresa, um
grupo que a Assembléia Legislativa conhece muito bem. Trata-
se do grupo Lélio Fabiano e Associados, consultores de
comunicação empresarial. Essa empresa, desde o ano de 1990,
está dando apoio á Assembléia Legislativa num trabalho de
gestão estratégica da comunicação, numa época em que se
detectou o problema da classe política com relação á opinião
pública, ou melhor, a desconfiança da opinião pública contra
o Pais e as instituições legislativas. Em muito boa hora, a
Assembléia Legislativa convocou, para assessorar seu
Departamento de Comunicação Social e sua Diretoria-Ger&, o
Lélio Fabiano e seus associados. E o que aconteceu? Uma
pesquisa mostra que aconteceram mudanças na opinião pública,
que são mensuradas através de questionários e pesquisas, e.
há poucos dias, a Assembléia Legislativa, pelo seu trabalho,
através de sua equipe de comunicação, através da empresa
Lélio Fabiano e Associados, conseguiu ganhar, a meu ver, o
mais importante prêmio de comunicação existente no Brasil,
que é o Prémio Opinião Pública, promoção e criação do



152

Conselho Regional de Profissionais em Relações Públicas de
São Paulo e Paraná. E um prêmio de grande valor, e acredito
que o Presidente José Ferraz deverá estar em São Paulo no
próximo dia 8 de dezembro para recebê-lo. Apenas quatro
instituições estarão sendo premiadas, em todo o Brasil, o
que aumenta em muito seu significado.
Tenho em mãos o projeto e sugiro aos Deputados, em especial

os que têm interesse em comunicação social, que o examinem.
Quero tecer apenas um comentário sobre algo que me parece
importante no seguinte resumo (- Lê:) "A experiência de
comunicação social da Assembléia de Minas constitui-se num
exemplo de como os recursos de comunicação aplicados através
da gestão estratégica podem reverter a imagem de uma
organização, mesmo frente a um cenário desfavorável como o
das instituições públicas brasileiras, destacadamente as de
natureza politica. O objetivo desse trabalho foi reverter a
imagem negativa da Assembléia, construindo e consolidando
uma imagem positiva, calcada nos paradigmas adotados pela
instituição: qualificação do seu sistema de comunicação,
relacionamento com seus públicos preferenciais e utilização
moderna dos instrumentos de comunicação integrada.". Haja
vista o programa "Assembléia Informa", que tem sido de
grande valia para mostrar ao povo de Minas o que faz a
Assembléia, como instituição, o papel dos Deputados, a
importância do Legislativo no processo democrático e,
inclusive, a apresentação e a discussão de projetos oriundos
do Executivo ou da própria Casa.
Cumprimento, pois, novamente, o Lélio Fabiano e a
Assembléia Legislativa por esse belissimo prêmio, que no dia
8 de dezembro será entregue em São Paulo
Queria, ainda, fazer um comentário. Nós, que apoiamos a
candidatura de Eduardo Azeredo, estamos eufóricos com a
vitória alcançada nas urnas anteontem: foram 1.300.000 votos
de diferença, uma vitória realmente impressionante. Aliás,
não sei dizer quando Minas Gerais viu um resultado como
esse. Não é da minha época de politica, porque me lembro de
diferenças de 200 a 300 mil votos entre Tancredo e Eliseu,
Hélio Garcia e Hélio Costa, Newton Cardoso e Itamar Franco.
Além disso, a votação de Belo Horizonte foi maciça e
fundamental para o resultado final, e isso tem que ser
registrado oficialmente nos anais da Casa, no "Diário
Oficial" e também perante os nossos colegas de Plenário.
Queria ressaltar a questão do PMDB, que é o meu partido: dos
15 Deputados da Bancada Estadual do PMDB, 14 apoiaram
Eduardo Azeredo. Esse número, por si só, mostra a força que
a nossa decisão, como representantes do povo, teve dentro do
PMDB, no sentido de apoiar a candidatura de Eduardo Azeredo
e Walfrido dos Mares Guia. Isso, anteriormente, era
contestado por um segmento do partido. Quero deixar claro
que, dentro do processo democrático, entendemos e aceitamos
tudo isso, mas eu, em entrevista concedida há poucos dias,
disse que achei que a decisão foi apressada e que não foram
convocados para aquela decisão importante todos os segmentos
do PMDB. Não podiamos e não podemos aceitar que uma decisão
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desse porte seja tomada apenas por uma executiva formada por
poucas pessoas. Teriam que estar lá todos os Deputados
Federais e Estaduais e os representantes das diversas
regiões de Mimas, porque é uma decisão importante. Não
aceitaria, como não o fiz, que ela fosse tomada entre quatro
paredes entre um grupo de pessoas com interesses que
respeitamos democraticamente, mas que não temos
obrigatoriamente que seguir.
Há poucos dias, o Presidente do meu partido. Deputado
Armando Costa, Deputado Federal reeleito, meu amigo, fez
criticas aos meus comentários. Quero dizer que em nenhum
momento faltei com o respeito ao Presidente, à diretoria
regional e ao próprio partido. Apenas, nosso compromisso era
com José Alencar Comes da Silva, que foi o candidato do PMDB
no lg turno. Tenho a consciência tranqüila de que não o trai
em lugar nenhum e de que levei o seu nome a quase todos os
600 municípios em que fui votada em Minas Gerais. Mas, no 2g
turno, o PMDB sem candidato, a decisão fica presa às bases
do nosso partido. E foi o que particularmente fiz. Quando
envolvi a minha assessoria, através de conversas por
telefone, e ouvimos todo o nosso eleitorado espalhado pelos
municípios, através de suas lideranças, percebemos que a
tendência era por Eduardo Azeredo.
o político tem que est jrt o povo está: não pode estar
na contra-mão do seu eleitorado, não pode se sentir o
principal. Tem que estar em consonância com as idéias de
quem o elegeu. A nossa alegria não é só por causa da vitória
de Eduardo Azeredo, mas por o termos apoiado de forma
decisiva e clara, durante um almoço onde reunimos 496
lideranças do interior de Minas, e com uma carta enviada a
100 mil pessoas, manifestando a nossa fidelidade a José
Alencar, do PMDB, e a nossa decisão de estarmos com um
candidato que achávamos que realmente poderia ser o melhor
dentro do nosso projeto de governar Minas Gerais, com todo o
respeito ao outro candidato, que em nenhum momento
criticamos. Cada um com seu partido e com seu projeto limpo.
Acreditamos que apoiamos o melhor Com a vitória, fico feliz
por Minas.
Finalizando, gostaria de dizer que vou ser a única pessoa
desta Casa a ir para a Câmara Federal. Tenho amigos
Deputados Federais em Brasilia, dobradinhas, companheiros de
partido, mas quero oferecer desde já os meus humildes
préstimos, quando lutaremos pela revisão constitucional-
Estou colecionando material, pois a revisão constitucional
vai ser fundamental para o nosso PaisA Constituição foi uma
grande conquista, mas tem uma série de problemas que não
representa o que o Pais precisa para poder avançar. E o
momento de emendarmos, suprimirmos, para, de alguma forma,
revisar e melhorar o texto da Constituição brasileira. Muito
obrigada.
* - Sem revisão da oradora -

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Deputadas
Maria Elvira (2) - falecimento do Sr. Gorjesus do Carmo, em
Caeté; e do Sr. Paulo Beirutti , nesta Capital; e Maria
Olivia - falecimento da Sra. Cristina Bahia de Oliveira, em
Lagoa da Prata (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, é encaminhado à Gerência-Geral de Apoio ás
Comissões requerimento do Deputado Paulo Pettersen,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei ng
2.191/94, de sua autoria.

2a 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 Tendo em vista a
existência de matéria na pauta que exige "quorum"
qualificado, esta Presidência determina ao Sr. Secretário
que proceda à chamada dof 7 r't.dos.
A Sra. Secretária (Deputada Maria Elvira) - (- Faz a

chamada.).
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados. Não

há" quorum" para a continuação dos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de debates de amanhã,
dia 18. às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3199 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - 14 PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 12.414; encerramento da discussão;
votação dos dispositivos com parecer pela manutenção;
manutenção; votação dos dispositivos com parecer pela
rejeição; inexistência de número regimental; anulação da
votação; chamada de recomposição de "quorum"; inexistência
de número regimental para a continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás Ohlsmin, comparecem os Deputados:
- Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz - Roberto
Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro
Antõnio - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Gemaro - Antõnio Júlio - Antônio
Pinheiro - Baldomedo Napoleão - Célio de Oliveira - Cóssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -



Geraldo da Costa Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - tbrahim Jacob -
Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Braga - José Leandro - José Maria Pinto
- Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques
- Wanderley Ávila - Wellington de Castro.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - A lista de

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

la PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar á 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de
Lei ng 12.414, que altera os planos de carreira do Poder
Judiciário e dá outras providências.
A Comissão Especial opina pela manutenção do veto aos
arts. 5g. 20, 21. 26. 27. 29 e 31 e ao inciso IV e ao
parágrafo único do art. 13, e pela rejeição do veto ao 6g
do art. 7g da Lei ng 10.593, de 7/1/92, a que se refere o
art. 4g da Proposição de Lei ng 12.414. e aos arts. 28 e
30. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. A Presidência vai
submeter a matéria a dois escrutínios. Em primeiro lugar, o
veto aos arts. Sg, 20, 21, 26, 27, 29 e 31 e ao inciso IV e
ao parágrafo único do art 13, que recebeu parecer pela
manutenção. Em segundo lugar, o veto ao § 6g do art. 7g da
Lei ng 10.593. de 7/1/92, a que se refere o art. 40 da
Proposição de Lei ng 12414, e aos arts. 28 e 30, que
recebeu parecer pela rejeição.
A Presidência vai submeter a matéria a votação secreta,

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. A Presidência convida para atuarem como
escrutinadores os Deputados Glycon Terra Pinto e João
Marques, Com a palavra, o lg-Secretário, para proceder á
chamada. Na sua ausência. a Presidência convida o Deputado
Bené Guedes.
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
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- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto Carvalho - Bené
Guedes - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Álvaro António
- Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo
Napoleão - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Oilzon
Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Geraldo da Costa
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Leandro - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Péricles Ferreira - Roberto Amaral
- Romeu Queiroz - Sebastião Costa - 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 á apuração dos votos.
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.
O Sr. Presidente - votaram "sim" 23 Deputados. Votaram
"não" 17 Deputados. Portanto, está mantido o veto aos
dispositivos com parecer pela manutenção. Oficie-se ao
Governador do Estado.
A Presidência vai submeter a votação o veto aos arts. 4g,
28 e 30, que recebeu parecer pela rejeição. A Presidência
vai submeter a matéria a votação, por escrutínio secreto,
nos termos do art. 234 do Regimento Interno. Com  a palavra,
o Secretário, para proceder ã chamada dos Deputados-
0 Sr. Secretário - Faz a chamada.
O Sr. Presidente - votaram somente 31 Deputados; não há
"quorum" para votação. A Presidência a torna sem efeito e
solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada para a
recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário - Faz a chamada.
O Sr, Presidente - Responderam a chamada 20 Deputados. Não

há quorum" para a continuação dos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.
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ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 18 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorun"
COMPARECIMENTO

- Às 91h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Célio de
Oliveira - Elisa Alves - Geraldo da Costa Pereira - Hely
Tarquínio - João Batista - Jorge Hannas - José Braga - Kemil
Kumaira - Roberto Amaral - Sebastião Costa - Simão Pedro
Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington
de Castro

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, por
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 21, às 20 horas.

ATA DA 152j REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
As dez horas do dia nove de novembro de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Agostinho Patrus, Marcos Helênio, Romeu Queiroz,
Márcio Miranda (substituindo o Deputado João Marques, por
indicação da Liderança do PP) e Geraldo da Costa Pereira
(substituindo o Deputado José Renato, por indicação da
Liderança do BRD), membros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente e do Vice-Presidente, o Deputado
Agostinho Patrus assume a direção dos trabalhos e, havendo
número regimental, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião tem
por finalidade ouvir o Sr. Mateus Cota de Carvalho,
Secretário Adjunto do Planejamento e Coordenação Geral, que
prestará esclarecimentos sobre o Projeto de Lei nQ 2.218/94,
do Governados do Estado, que altera a redação de
dispositivos da Lei nQ 11.356, de 28/12/93, 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 exercício de 1994, e apreciar
o parecer do relator para turno único, sobre essa matéria. A
seguir, convida o Sr. Mateus Cota de Carvalho a tomar
assento à mesa e passa a palavra ao Deputado Marcos Helênio,
autor do requerimento que deu origem ao convite a essa
autoridade. 0 parlamentar expõe os motivos que o levaram a
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propor o convite desta Comissão ao representante da SEPLAN e
solicita ao Secretário Adjunto seja enviada a esta Casa a
planilha de aplicação dos recursos decorrentes da aprovação
daquele projeto de lei. A Presidência passa a palavra ao
convidado, que tece comentários sobre a matéria e esclarece
que a suplementação de 25% mencionada no projeto tem a
finalidade de adequar os valores orçamentários para o
corrente exercício. Continuando, responde ás perguntas
formuladas pelos parlamentares e informa que providenciará o
envio da planilha solicitada pelo Deputado Marcos F-1elênio. A
Presidência informa que os assuntos ventilados nesta reunião
encontram-se registrados nas notas taquigráficas, e que
continua em discussão o parecer do relator, Deputado
Péricles Ferreira, o qual conclui pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Lei nQ 2.218/94, de que foi concedida
vista ao Deputado Marcos Helênio. Encerrada a discussão, a
Presidência coloca em votação o parecer, que é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, o Deputado Agostinho
Patrus agradece a presença dos parlamentares e do Sr. Mateus
Cota de Carvalho, convoca os membros desta Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 17 de novembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Márcio Miranda - Antônio Júlio
- Marcos Helênio.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 23 de novembro de 1994

ATA

ATA DA 59fl REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE NOVEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMARIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 

lê 
Fase:

Atas - Correspondência: Mensagens ns 538 e 539/94 (Projetos
de Lei ns 2.241 e 2.242/94, respectivamente). do Governador
do Estado - Ofícios Comunicações: Comunicações dos
Deputados Milton Sailes, Wanderley Ávila (3) e Márcio
Miranda (3) - 2a Fase: Leitura de comunicações apresentadas
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h12min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Sebastião Helvécio -Agostinho Patrus - Arnaldo Canarinho -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro -
Geraldo Santanna - Jaime Martins - João Marques - José Braga
- José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Maria Elvira - Maria
Olivia - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira
- Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Tarcisio Henriques -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretãrio, para proceder à leitura das
atas das duas reuniões anteriores.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ia Fase
Atas

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

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, 1-Secretãria "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM NQ 538/94

Belo Horizonte, 18 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Banco do Estado de Minas Gerais S/A
BEMGE - a constituir as empresas que menciona.
Permito-me encaminhar também as notas técnicas anexas, que

justificam a criação, pelo Banco do Estado de Minas Gerais
5/A - BEMGE -, das empresas de que trata o projeto de lei
Por se tratar de matéria urgente, solicito que a sua

apreciação se faça com observância do disposto no artigo 69
da Constituição do Estado.
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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.

Nota Técnica
IFE - Instituciôn Financiera Externa

Esta nota se refere ã constituição, pelo Banco do Estado de
Minas Gerais S.A. - BEMGE - de uma IFE - Institución
Financiera Externa.
A integração das nações, sob a forma de blocos econômicos,
resultou na consolidação do Mercado Comum Europeu e, agora,
estamos á véspera do inicio de vigência do MERCOSUL.
O BEMGE, a partir de 1991, apresenta expressivo crescimento
na área internacional e muitas atividades são prejudicadas
pela falta de uma unidade externa.
Possuindo, tradicionalmente, grande número de operações com
paises da América Latina, permite-se enorme expectativa no
tocante ao desenvolvimento do comércio inter-regional, em
vista do MERCOSUL.
A solidez e a posição alcançada pelo BEMGE no mercado
nacional habilitam-no a se internacionalizar, já tendo
obtido, para tanto, a indispensável autorização do Banco
Central do Brasil.
Estudos realizados mostram a viabilidade da abertura de uma
unidade externa na praça de Montevidéu, Uruguai, na
modalidade de IFE, de modo que, assim, o BEMGE poderá
ampliar suas operações de comércio exterior.
Dentro do processo de integração do MERCOSUL, o apoio do
BEMGE é importante para viabilizar o fluxo da economia
mineira na direção daquele promissor mercado, sendo a
unidade a se instalar no Uruguai um posto avançado de Minas
Gerais.
"9300264462 - BANCO DO ESTADO DE M'N.S CERAIS S.A. -

Constituição de uma instituição financeira em Montevideo -
URUGUAI, sob a modalidade "off shore' de "IFE - INSTITUCION
FINANCIERA EXTERNA" (RED de 13.09.93)."
(Publicado na lista de processos aprovados pelo

Departamento de Organização do Sistema Financeiro - "Diário
Oficial" de 23/6/94, Seção 1, pág. 9.321.)

Nota Técnica
Empresa de Arrendamento Mercantil

Á proposta tem por finalidade autorizar o Banco do Estado
de Minas Gerais S.A. a constituir, sob a forma de sociedade
anónima, e a participar do respectivo capital social,
empresa com o objetivo de realizar operações de arrendamento
mercantil
Diante da dinãmica estrutura económica brasileira,

especificamente do mercado financeiro, é freqüente a busca
de novas fontes de receita e a concepção de instrumentos de
crédito modernos visando, sobretudo, â dinamização das
politicas de industrialização e de modernização tecnológica.
E nesse contexto que o arrendamento mercantil se apresenta

como um importante instrumento de crédito, que atende aos
custos operacionais em face das vantagens que proporciona.
Além de oferecer beneficies fiscais, evita a imobilização
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para os arrendatários, libera seu capital de giro adequando
o fluxo de caixa ao orçamento da empresa.
O arrendamento mercantil é, também, elemento importante no
desenvolvimento de atividades individuais, ensejando aos
produtores rurais e aos profissionais liberais acesso á
operação para obtenção de máquinas e equipamentos
necessários ao desenvolvimento de suas atividades
econômicas, dispensando o desembolso imediato do valor
desses bens.
A constituição de uma empresa de arrendamento mercantil
controlada pelo Banco do Estado de Minas Gerais S.A.
afigura-se fundamental para que o sistema financeiro
estadual possa manter melhor nivel de competitividade e
fomentar o desenvolvimento regional.
Em relação ao Banco do Estado de Minas Gerais SA. , a

operação de arrendamento mercantil atende ás necessidades de
seus atuais clientes e poderá atrair novos cilentes,
resultando em novas relações de parceria, através de outros
produtos e serviços. Ademais, o arrendamento mercantil é um
mercado em crescimento, que tem proporcionado considerável
retorno sobre o investimento e poderá contribuir para o
crescimento das economias mineira e nacional, por ser uma
das poucas modalidades do mercado financeiro que proporciona
condições de financiamento de longo prazo.
Apresenta-se, assim, recomendável a pretendida criação da
empresa de arrendamento mercantil pelo Banco do Estado de
Minas Gerais S.A., visando atender e fomentar o
desenvolvimento económico e tecnológico deste Estado.

Nota Técnica
Sociedade de Administração de Cartão de Crédito

A estabilização econômica, decorrente do Plano Real, tem
gerado expressivo crescimento no mercado de cartões. Mesmo
com as altas taxas inflacionárias vivenciadas no passado, as
administradoras já vinham alcançando bons resultados no
Brasil
O mercado é altamente lucrativo e, ã vista da sua dinâmica,

os Bancos estão deixando de ser apenas distribuidores de
cartões, vindo a atuar como gestores do negócio, com baixo
investimento, mantendo a fidelidade do cliente ás suas
marcas.
O ingresso messe segmento, portanto, apresenta-se como
importante fonte de receita para o BEMGE, possibilitando-lhe
a renda de outros produtos, maior flexibilidade
mercadolôgica e diversificação negocia] no atendimento às
necessidades de seus clientes.
Afigura-se, assim, recomendável a pretendida criação da

empresa administradora de cartões de crédito, visando dar ao
BEMGE melhor mivel de competitividade e maior amplitude no
desenvolvimento de suas atividades econômicas.

PROJETO DE LEI NQ 2.241/94
Autoriza o Banco do Estado de Minas Gerais S. A. - BEMGE -

a constituir as empresas que menciona.
Art. lg - Fica o Banco do Estado de Minas Gerais 5. A. -
BEMGE - autorizado a:
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- constituir uma unidade externa, sob a modalidade de IFE
- Instituciôn Financiera Externa, e participar do respectivo
capital social, que tenha por objeto principal a prática de
operações de comércio exterior permitidas, tudo de
conformidade com a legislação aplicável a sociedades dessa
natureza, observado ainda o seguinte:
a) a empresa a se constituir terá sede na cidade de
Montevidéu, Uruguai, e terá a denominação social de IFE -
InstituciÕn Financiera Externa (Uruguay) Sociedade Anónima;
b) o Banco do Estado de Minas Gerais S. A. - BEMGE - poderá
constituir a empresa sob a modalidade de subsidiária
integral, observada a legislação em vigor;
c) não sendo a empresa criada sob a modalidade prevista na
alinea anterior, o Banco do Estado de Minas Gerais S. A.-
BEMGE - deterá, obrigatoriamente, participação majoritária
no capital social, de modo a assegurar o seu controle
efetivo;
II - constituir uma empresa sob a forma de sociedade

anónima, de conformidade com a legislação aplicável a
sociedade dessa natureza, e participar do respectivo capital
social, que tenha por objeto principal a prática de
operações de arrendamento mercantil - "leasing" -, em todas
as suas modalidades, observado ainda o seguinte:
a) a empresa a se constituir terá a denominação social de
BEMGE Leasing S. A. - Arrendamento Mercantil, terá duração
por prazo indeterminado e poderá participar do capital de
outras sociedades no Pais ou no exterior;
b) o Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE - poderá
constituir a empresa sob a modalidade de subsidiária
integral, observada a legislação em vigor;
c) não sendo a empresa criada sob a modalidade prevista na
alínea anterior, o Banco do Estado de Minas Gerais S. A. -
BEMGE - deterá, obrigatoriamente, participação majoritária
no capital social, de modo a assegurar o seu controle
efetivo;
III - constituir uma empresa, sob a forma de sociedade por

quotas de responsabilidade limitada, e a participar do
respectivo capital social, que tenha por objeto principal a
administração de cartão de crédito, tudo na conformidade da
legislação aplicável a sociedade dessa natureza.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220, do Regimento Interno
* - Publicado de acordo como texto original-

"MENSAGEM NQ 539/94*
Belo Horizonte, 18 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza a abertura de crédito especial para o
fim que menciona.
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O crédito solicitado destina-se a propiciar recursos para
que possa ser efetivado o aumento da parte do Estado no
capital social da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER - MC.
Essa subscrição de capital dotará a EMATER MG de novos
recursos, que serão destinados ao desenvolvimento das
atividades da empresa, relacionadas com o fomento agrícola
no Estado.
Por se tratar de matéria urgente, solicito a Vossa
Excelência que o projeto encaminhado seja apreciado de
conformidade com o 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.

PROJETO DE LEI NQ 2.242/94
Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que

menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial até o valor de R$23.415.568,00 (vinte e três
milhões quatrocentos e quinze mil quinhentos e sessenta e
oito reais) para atender ás despesas decorrentes de aumento
de capital do Estado na '> pei de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG.
Art. 2g - Para o cumprimento do disposto no artigo
anterior, serão anuladas dotações orçamentárias não
comprometidas da EMATER-MG e utilizados recursos
provenientes do excesso de arrecadação da receita estadual
observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal nQ 4320,
de 17 de março de 1964.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 'Q - Revogam-se as disposições em contrário"
- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária para parecer, nos termos do art.
216, c/c o art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto origina).

OFÍCIOS
Do Sr Marcelo Viana Estêvão de Moraes, Secretário da
Previdência Social, encaminhando exemplar do Anuário
Estatístico da Previdência Social, referente ao ano de 1993.
Da Sra. Lua Prado, Vereadora à Câmara Municipal de
Uberlândia, encaminhando pedido da comissão de servidores
presidida pelo Capitão PM Adelito Barroso Faria, Comandante
da 91g Cia. do V7g Batalhão de Policia Militar, com vistas á
criação e manutenção de uma creche para atender ãs
necessidades dos filhos dos militares do referido batalhão.
(- / Comissão de Defesa Social.)
Da Sra, Célia Vaz Tostes, Secretária Municipal de Educação

e Cultura de Três Pontas, enviando convite dos Srs. Tadeu
José de Mendonça e Antônio Miranda Pereira, respectivamente
Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Três
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Pontas, para a inauguração do CAIC Padre Wallace, na
referida cidade.
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis, da Secretaria de Administração, encaminhando
cópia do oficio da Secretaria da Educação informando, em
atenção a solicitação desta Casa, que não existe escola
estadual com a denominação de Morada do Vale no Município de
Coronel Fabriciano. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
2.138/94.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de

Bens Imóveis, da Secretaria de Administração, informando, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça, que solicitou á
Secretaria de Justiça as informações necessárias acerca de
imóvel mencionado no Projeto de Lei nQ 2.185/94. uma vez que
se trata de assunto pertinente àquela Pasta. ( - Anexe-se ao
Projeto de Lei nQ 2185/94.)
Da Sra. Débora V. Barenbolm, Assessora Parlamentar do

Ministério da Fazenda, comunicando o envio á Caixa Econômica
Federal do oficio que encaminhou requerimento do Deputado
Wellington de Castro, para que aquele órgão se manifeste.
Do Sr. Renato Nardoni, Adjunto da Diretoria de Habitação e
Hipoteca da Caixa Económica Federal, em atenção a
requerimento do Deputado Wellington de Castro
(esclarecimentos sobre -.-itérios utilizados para o
cálculo das prestações mensais dos mutuários do SFH a partir
da implantação do Plano Real), prestando as informações que
menciona.
Do Sr. Edilson Cruz, Gerente para Relações Institucionais
do Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte,
parabenizando esta Casa pelo recebimento do 'Prêmio Opinião
Pública 94', conferido pelo Conselho Regional de
Profissionais de Relações Públicas de São Paulo e Paraná.
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para a l fase do Pequeno Expediente.

COMUNICAÇÕES
- São encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Milton

Salles, Wanderley Ávila (3) e Márcio Miranda (3).
2a Fase

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidênciapassa à 2ç1 fase da 1 52 parte da reunião,
destinada á leitura de comunicações e a pronunciamentos de
Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Milton Sailes - falecimento do Sr. Mário Soares Nogueira.
nesta Capital; Wanderley Ávila (3) - falecimento das Sras.
Clotildes Almeida e Maria da Glória Ribas Diniz e do Sr.
Nicodemos João da Silva, em Pirapora; e Márcio Miranda (3) -
falecimento do Sr Pedro Vieira Lopes, da Sra. Hilda
Ferreira Fontes e do Sr. José Olímpio da Fonseca, em
Divinõpolis (Ciente. Oficie-se.).
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ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
feitas, Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 22, ás 20
horas, nos termos do edital de convocação, bem como para a
ordinária da mesma data, 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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Belo Horizonte, quinta-feira. 24 de novembro de 1994

ATA

ATA DA 500 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE NOVEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lã PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem nQ 540/94 (emenda ao Projeto de
Lei nQ 2.219/94). do Governador do Estado - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ns 2.243 a 2.248/94 -
Requerimento nQ 5.461/94 - Requerimento do Deputado Jorge
Hannas - Comunicações: Comunicações dos Deputados Márcio
Miranda e Tarcisio Henriques - Oradores Inscritos: Discurso
do Deputado Roberto Amaral - Za PARTE (ORDEM DO DIA): ia
Fase: Acordo de Lideranças - Decisão da Presidência -
Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimento do Deputado Jorge Hannas; encaminhamento á
Gerência-Geral de Apoio ás Comissões - 2a Fase: Questão de
ordem; chamada para verificação de número regimental;
existência de "quorum" para discussão - Discussão de
proposições: Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 12.416; encerramento da discussão -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo

Aloise - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Antônio Carlos Pereira - Antõnio Júlio -
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquinio Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Ivo José - Jaime Martins - João Batista - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - José Renato - Remil Kumaira - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria
Dlivia - Mauro Lobo - Milton Sanes - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - 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.

1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata



;fl; - O Deputado Roberto Amarai, 2-Secretário "ad hoc",
procede á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

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

seguinte correspondência;
"MENSAGEM No 540/94*

Belo Horizonte, 18 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
solicitar que seja incluída no Projeto de Lei ng 2.219/94,

que dispõe sobre a Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - CODEVALE - e dá outras providências, a
disposição adiante transcrita, que passa a corresponder ao
artigo 30 do mencionado projeto de lei.
"Art. 30 - Fica instituído o Adicional de Atividade

Específica, devido ao ocupante de cargo efetivo de carreira
e em comissão do quadro especifico constante na Lei
Complementar nQ 30, de 10 de agosto de 1993, a partir de l
de outubro de 1994.
Ç lg - O adicional de que trata este artigo é calculado
pela aplicação do índice percentual, a ser fixado em
decreto, sobre o vencimento-base do servidor e a
gratificação de representação, devida nos termos do artigo
38, do 3g do artigo 39, do parágrafo único do artigo 41 e
do artigo 42 da Lei Complementar no 30, de 10 de agosto de
1993.

2g - 0 Adicional de Atividade Especifica integra também a
remuneração do cargo, que é assegurada para efeito de
aposentadoria, incidindo sobre ela os adicionais por tempo
de serviço, e se estende ao servidor inativo, nos termos do
artigo 45 da Lei Complementar no 30, de 10 de agosto de
1993.
Trata-se, corno se vê, da instituição de adicional de

atividade especifica, com o que, ouvido o Conselho Estadual
de Política de Pessoal - CEP -, se estende á categoria
correspondente no serviço público estadual tratamento
dispensado pela Lei Delegada Federal no 13. de 27 de agosto
de 1992, e pela Lei Federal ng 8.460, de 17 de setembro de
1992, aos advogados da União.
Em conseqüência da inclusão solicitada, o atual artigo 30
do mencionado projeto, remunerado para 31, passa a ter a
seguinte redação:
"Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação. ressalvada a vigência fixada no artigo 30."
Assim exposto, solicito a Vossa Excelência se digne acolher
a emenda ora encaminhada e determinar a adoção das medidas
necessárias à renumeração do projeto de lei em epigrafe.
Sirvo-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.
- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 2.219/94.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.243194

Dá a denominação de Rodovia José da Costa Pereira ao trecho
da Rodovia Estadual MGT-146 localizado entre a BR-262 (Trevo
do Araxá) e o Município de Serra do Salitre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Rodovia José da Costa Pereira o
trecho da Rodovia Estadual MGT-146 localizado entre a BR-262
(Trevo do Araxã) e o Município de Serra do Salitre.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 8 de novembro de 1994.
Elisa Alves
Justificação: Entre os nomes que fizeram a história da
cidade de Araxá destacam-se: Vigário Domingos da Costa
Pereira (fundador da cidade). Antônio da Costa Pereira, José
da Costa Pereira. Joaquim da Costa Pereira. Francisco da
Costa Pereira e Teôfilo da Costa Pereira.
Entre os nomes que fizeram a história do Brasil destacam-

se: José Fernandes daCosta Pereira, José Fernandes da Costa
Pereira Júnior e José Veríssimo da Costa Pereira.
Por concessão da Coroa de Portugal, em 1785 José da Costa

Pereira (Nhõ da Capa Rosa) ganhou uma gleba de terra próxima
ao local onde hoje se localiza o Arraial de São José da
Antinha e mandou abrir uma estrada ligando a sede da fazenda
á Freguesia de São Domingos, condição à qual o povoado foi
elevado em 20/10/1791.
Essa estrada foi o embrião da Rodovia MGT-146, que,
basicamente, ainda conserva o traçado original. Desde essa
época os Costa Pereira começaram a fazer parte da história
do Araxá e do Brasil (e a história passou pela estrada
construida por José da Costa Pereira).
Políticos atuantes, participaram da elevação da freguesia a

julgado no dia 20/12/1811, data em que a localidade contava
com 6 mil habitantes. Em 19/6/1820, foi endereçado a D. João
VI o "Requerimento incluso dos moradores do Julgado e
Freguesia de São Domingos em que pedem a ereção do mesmo
Julgado em Villa". O julgado foi elevado a vila em
13/12/1831. quando se realizou eleição para a formação da
primeira Câmara Municipal, que iniciou suas atividades em
7/1/1833, tendo como um dos cinco vereadores Joaquim da
Costa Pereira.
E atribuído ao trabalho político de Joaquim da Costa
Pereira a elevação da vila a cidade em 19/12/1865, através
da Lei no 1.259, votada pela Assembléia Provincial de Minas
Gerais; como signatários, do movimento para a reincorporação
do Sertão da Farinha Podre (Triângulo Mineiro) à Província
de Minas Gerais; da Guerra do Paraguai, em 1865 (Araxã foi a
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cidade Que mandou o maior contingente de voluntários para
defender os interesses nacionais na Guerra do Paraguai.
Entre eles, nove eram da família Costa Pereira); da
administração do País (o Dr. José Fernandes da Costa Pereira
Júnior, nascido em 20/1/1833 e falecido em 10/12/1889, filho
do Capitão José Fernandes da Costa Pereira, formado em
Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de São Paulo em
1856, foi Presidente (Governador) das seguintes Províncias
(Estados): Espirito Santo, Ceará, Rio Grande do Sul e São
Paulo. Além disso, ele fez parte de dois gabinetes
ministeriais: no de 7/3/1871, ocupou a Pasta da Agricultura,
e no de 10/3/1888, a do Império).
o primeiro Ministério, sob a Presidência do Visconde de Rio
Branco, promulgou a lei de 23 de setembro daquele mesmo ano,
que libertou os filhos de mulher escrava nascidos a partir
daquela data; o segundo Ministério, sob a Presidência do
Conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, aboliu a
escravidão no Brasil.
A tradição política familiar chegou ao século XX através do
Prof. José Veríssimo da Costa Pereira, considerado o maior
geógrafo que o Brasil já teve. Ele era filho de José da
Costa Pereira. Nasceu em 10/10/1904 e faleceu em 6/8/1955.
Formado em Geografia, fez doutorado na Northwestern Evanton,
Illinois, E.U.A.
Além de ter sido um dos representantes do Brasil na ONU,
atuou como funcionário do Conselho Nacional de Geografia,
sócio efetivo da Associação dos Geógrafos Brasileiros, da
qual várias vezes foi Presidente, examinador nos concursos
de doutorado e catedrático da Faculdade de Filosofia.
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo - USP.
Por fazer parte de uma das famílias que mais contribuiu
para a história de Araxà e do Brasil, ,c, r2r o homem que
construiu a MGT-146, é que prestamos a justa homenagem ao
Sr. José da Costa Pereira.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.244/94
Dá a denominação de Horácio Afonso de Almeida à estrada que
liga o Município de Pedrinópolis à BR-452.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ici - Fica denominada Horácio Afonso de Almeida a

estrada que liga o município de Pedrinópolis à BR-452, com a
extensão de 8km (oito quilômetros).
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - O Governador mandará fixar placa denominativa em
uma amurada, no ponto onde a estrada tem seu início.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões, 27 de setembro de 1994-
Elisa Alves
Justificação: Apresento à apreciação desta Casa projeto
denominando estrada, que foi elaborado para homenagear
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Pessoa ilustre, trabalhadora e querida de toda a sociedade
araxaense.
Considero importante procurarmos perpetuar na história o
exemplo que essa vida deixou para nossa geração e,
principalmente, para os jovens que precisam conhecer nossos
bravos lutadores para aprender a respeitá-los.
Araxá é rica em cidadãos e cidadãs que lutaram pelo nosso
desenvolvimento e pelo crescimento econômico, político,
social e financeiro do nosso povo.
Minha homenagem consiste em denominar rodovias e acessos,
pois eles serão sempre usados pelos araxaenses, pelos nossos
vizinhos da microrregião e também por mineiros e brasileiros
em geral.
Horácio Afonso de Almeida, líder de uma grande família e
importante fazendeiro na sua época, tinha um bom preparo
intelectual, o que tornava muito interessantes seus contatos
com o povo e com os empregados. Seus filhos e filhas
aprenderam muito com o pai e hoje lideram com força,
dinamismo e inteligência suas famílias, tendo como lema a
união, a seriedade e o respeito pelas pessoas. Horácio
Afonso de Almeida foi um cidadão de muita importância na sua
época. Acredito que este projeto não só faz justiça á
memória desse cidadão como também resgata parte da nossa
história. Como Deputada Estadual, representante de Araxá e
das cidades que compõem nossa rnicrorregião, por onde essa
estrada passa, sinto-me feliz e emocionada por poder tornar
públicas a vida dessa personalidade e sua importância na
história de nossa região e do nosso povo.
Cumpro com a apresentação deste projeto a meta a que sempre
me dediquei: lutar pela minha terra, valorizar o meu povo,
divulgar nossa história, fazendo com que Araxá seja mais
conhecida.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
I. do Regimento interno.

PROJETO DE LEI No 2.245/94
Dá a denominação de Professora Maria Auxiliadora Paiva á

Rodovia MG-187, que liga a cidade de Ibiá á BR-262.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica denominada Professora Maria Auxiliadora
Paiva a Rodovia MG-187, no trecho de 12km (doze
quilômetros), que liga a cidade de Ibiá á BR-262.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - O Governador mandará afixar placa denominativa em

una amurada, no ponto onde a estrada tem seu inicio.
'Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de setembro de 1994.
Elisa Alves
Justificação: Apresento á apreciação desta Casa projeto
denominando rodovia, que foi elaborado para homenagear
pessoa ilustre, trabalhadora e querida de toda a sociedade
araxaense.
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Considero importante procurarmos perpetuar na história o
exemplo que esta vida deixou para nossa geração e,
principalmente, para os jovens que precisam conhecer nossos
bravos lutadores para aprender a respeitá-los.
Araxá é rica em cidadãos e cidadãs que lutaram pelo nosso
desenvolvimento e pelo crescimento econômico, politico,
social e financeiro do nosso povo.
Minha homenagem consiste em denominar rodovias e acessos.
pois eles serão sempre usados pelos araxaenses, pelos nossos
vizinhos da microrreglão e também por mineiros e brasileiros
em geral
Professora Maria Auxiliadora Paiva. competente professora
de história, foi responsável pela formação e pela educação
da maioria dos jovens araxaenses. Tinha grande cultura e
contribuiu para o não-fechamento de várias escolas de Araxá.
Mesmo representando importante e respeitada família, tinha
vida simples e participava também ativamente dos problemas
da Paróquia de São Domingos, auxiliando todos os sacerdotes.
Acredito que este projeto não só faz justiça à memória
dessa cidadã como resgata parte da nossa história. Como
Deputada Estadual, representante de Araxá e das cidades que
compõem nossa microrregião, por onde esta rodovia passa,
sinto-me feliz e emocionada por poder tornar pública a vida
dessa personalidade e sua importância na história de nossa
região e de nosso povo.
Cumpro com a apresentação deste projeto a meta a que sempre
me dediquei: lutar pela minha terra, valorizar o meu povo e
divulgar nossa história, fazendo com que Araxá seja mais
conhecida.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.246/94
Dá a denominação de Rafael Teixeira vae á estrada de
ligação entre a BR-262 e a MG-190, com a extensão de 48km
(quarenta e oito quilômetros).
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominada Rafael Teixeira Valle a estrada
de ligação entre a 8R-262 e a MG-190 (que liga Uberaba ao
entroncamento de Almeida Campos), com a extensão de 48km
(quarenta e oito quilômetros).
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - O Governador mandará fixar placa denominativa em

amurada, no ponto onde a estrada tem seu inicio.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de setembro de 1994.
Elisa Alves
Justificação: Este projeto denominando estrada foi
elaborado pra homenagear pessoa ilustre, trabalhadora e
querida de toda a sociedade araxaense.
Considero importante procurarmos perpetuar na história o
exemplo que esta vida deixou para nossa geração e.
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principalmente, para os jovens que precisam conhecer nossos
bravos lutadores para aprender a respeitá-los.
Araxá é rica em cidadãos e cidadãs que lutaram pelo nosso
desenvolvimento e pelo crescimento econômico, político,
social e financeiro do nosso povo.
Minha homenagem consiste em denominar rodovias e acessos,
pois elas serão sempre usadas pelos araxaenses, pelos nossos
vizinhos da microrregião e também por mineiros e brasileiros
em geral

 

Rafael Teixeira Valle foi um pioneiro na área de
veterinária, tendo sido um competente e respeitado
funcionário do Banco do Brasil. Seus pais, Sr. Nico e O.
Joaninha, tiveram participação importante na formação, na
criação e nos ensinamentos que o filho recebeu, fazendo dele
um grande cidadão, exemplar pai de família e profissional
que, além de trabalhar e produzir, fazia questão de passar
adiante sua cultura e conhecimento. Tinha como 'hobby"
documentar com fatos e fotos a história das famílias
responsáveis pela formação da sua atual família. Por sua
bondade, sua casa mais parecia um hotel recebendo a todos, a
quem procurava sempre encaminhar na vida.
Acredito que este projeto não só faz justiça como resgata
parte da nossa história. Como Deputada Estadual
representante de Araxá e das cidades que compõem nossa
microrregião, por onde esta estrada passa, sinto-me feliz e
emocionada por poder tornar pública a vida destas
personalidades e a sua importância na história de nossa
região e do nosso povo.
Cumpro com a apresentação deste projeto a meta a que sempre
me dediquei: lutar pela minha terra, valorizar o meu povo,
divulgar nossa história, fazendo Araxã ser mais conhecida.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 119 2.247194
Dá a denominação de Tonico Veloso ao trecho da Rodovia MG-
190, compreendido pelo entroncamento do acesso ao Município
de Uberaba até a BR-452.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominado Tonico Veloso o trecho da Rodovia
MG-190, compreendido pelo entroncamento do acesso ao
Município de Uberaba até a BR-452, com a extensão de 19 Km
(dezenove quilômetros).
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - O Governador mandará fixar placa denominativa em
uma amurada, no ponto onde a estrada tem seu início.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de setembro de 1994.
Elisa Aives
Justificação: Apresento á apreciação desta Casa projeto

denominando rodovia que foi elaborado para homenagear pessoa
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araxaense.
Considero importante procurarmos perpetuar na história o
exemplo que essa vida deixou para nossa geração e,
principalmente, para os jovens, que precisam conhecer nossos
bravos lutadores, para aprender a respeitá-los.
Araxá é rica em cidadãos e cidadãs que lutaram pelo nosso
desenvolvimento e pelo crescimento econômico, político,
social e financeiro do nosso povo.
Minha homenagem consiste em denominar rodovias e acessos,
pois eles serão sempre usados pelos araxaenses, pelos nossos
vizinhos da microrregião e também por mineiros e brasileiros
em geral.
Tonico Veloso, nosso querido Antônio de Paiva, foi
empresário influente no ramo de representação e venda de
bebidas. Além de ter sido também pecuarista, tinha uma
paixão na vida, a política. Por meio dela nos tornamos
amigos e companheiros de uma mesma luta pelo povo de Araxá
durante mais de 25 anos.
Acredito que este projeto não só faz justiça á memória
desse cidadão como também resgata parte da nossa história.
Como Deputada Estadual, representante de Araxá e das cidades
que compõem nossa microrregíão. por onde essa rodovia passa,
sinto-me feliz e emocionr' ra poder tornar públicas a vida
dessa personalidade e a sua importância na história de nossa
região e do nosso povo.
Cumpro, com a apresentação deste projeto, a meta a que

sempre me dediquei: lutar pela minha terra, valorizar o meu
povo, divulgar nossa história, fazendo com que Araxá seja
mais conhecida.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 2,248/94
Dá a denominação de Engenheiro Ivan Costa ao trecho da
Rodovia MG-187 localizado entre o trevo de Ibiá e o
entroncamento da Rodovia MGT-146.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominado Engenheiro Ivan Costa o trecho da
Rodovia MG-187 localizado entre o trevo de tbiá e O
entroncamento da rodovia MGT-146.
Art. 2Q - O Governador mandará fixar placa denominativa em

amurada, no ponto onde a estrada tem seu início.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 27 de setembro de 1994.
Elisa Alves
Justificação: Apresento à apreciação desta Casa projeto
denominando rodovia, que foi elaborado para homenagear
pessoa ilustre, trabalhadora e querida de toda a sociedade
araxaense.
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Considero importante procurarmos perpetuar na história o
exemplo que essa vida deixou para nossa geração e,
principalmente, para os jovens, que precisam conhecer nossos
bravos lutadores para aprender a respeitá-los.
Araxá é rica em cidadãos e cidadãs que lutaram pelo nosso
desenvolvimento e pelo crescimento econômico, político,
social e financeiro do nosso povo.
Minha homenagem consiste em denominar rodovias e acessos,
pois eles serão sempre usados pelos araxaenses, pelos nossos
vizinhos da microrreglão e também por mineiros e brasileiros
em geral.
Ivan Costa, jovem, idealista, foi empresário conhecido e
influente na área de material básico de construção.
Engenheiro, ele procurou se preparar sempre para estar apto
a resolver problemas e a buscar o melhor relacionamento com
toda cidade. Era um líder nato, participante em toda
atividade que acontecia em Araxá. Deixou muita saudade em
seus inúmeros amigos. A política perdeu um entusiasta da
luta pelo povo.
Acredito que este projeto não só faz justiça á memória

desse cidadão como resgata parte da nossa história. Como
Deputada Estadual, representante de Araxã e das cidades que
compõem nossa microrregiâo. por onde essa estrada passa,
sinto-me feliz e emocion ro- poder tornar públicas a vida
dessa personalidade e a sua importância na história de nossa
região e do nosso povo.
Cumpro, com a apresentação deste projeto, a meta a que

sempre me dediquei: lutar pela minha terra, valorizar o meu
povo, divulgar nossa história, fazer Araxâ ser mais
conhecida.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 5.461/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o
Superintendente e o Superintendente Adjunto da SUDENE, com o
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil e com os
Superintendentes de Planejamento Regional da Bahia e o
Gerente em Montes Claros desse Banco pela destinação de 5%
do volume dos recursos do Fundo Constitucional de
Financiamento - FNE - para osetor pecuário do Nordeste e da
área mineira da SUDENE. (- A Comissão de Agropecuária.
Do Deputado Jorge F-1annas, solicitando a adoção de
procedimentos com vistas á emancipação do Distrito de Alto
Caparaó, no Município de Caparaõ.

COMUNICAÇõES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Márcio Miranda e Tarcísio Henriques.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto
Amara].
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O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, representantes da imprensa, distinto e
seleto público que nos vê e ouve, encontram-se prontos para
publicação os Editais ngs 5 e 6/94, da CODEVASF e
RLJRALMINAS, estabelecendo as regras para seleção de
candidatos à propriedade de lotes nas áreas irrigáveis do
Projeto Jaiba - Etapa r, Gleba C2 - localizadas no Município
de Matias Cardoso. Serão selecionadas pessoas físicas e
jurídicas que lá pretendam implantar empreendimentos
agrícolas, agropecuários e agroindustriais.
D Edital ng 5/94 refere-se á venda de 197 lotes que formam

o Setor Cooperativo, situado numa área de 4.5001ha, que conta
ainda com uma reserva de preservação ambiental com 5601ha,
daquele total
D Edital ng 6/94 refere-se á venda de 128 lotes que formam

o setor empresarial, situado numa área de 3.500ha. que conta
ainda com uma reserva de preservação ambiental com 128ha do
total.
As propostas e projetos dos candidatos deverão ser julgados
por uma comissão formada por representantes da CODEVASF, da
RURALMINAS, do BDMG e do DIJ - Distrito de irrigação do
Ja 1 ba.
D pretendente deve apresentar um projeto técnico que
demonstre o modo como pretende explorar a área adquirida e
uma proposta de como poderá quitá-la.
O candidato precisa comprovar não possuir terras, ter
família, experiência como trabalhador rural e ser
interessado em Inovações técnicas, além de ser detentor de
capacidade gerencial. Ao tomar posse de sua gleba, ele
receberá, junto com a terra, equipamentos de irrigação e
material para a construção de casas rústicas de madeira. A
água será subsidiada, mas será paga conforme consumo.
O adquirente se obrigaa iniciar a implantação de seu
projeto no prazo de até 180 dias após a assinatura do
Contrato de Alienação sob Condição Resolutiva e a implantá-
lo definitivamente dentro de quatro anos. Além disso, pelo
menos 60% da área adquirida deverá ser mantida em cultivo
permanente após esse prazo.
As primeiras tentativas de colonização em área de sequeiro
da região do Jaiba foram realizadas nos anos 50. Na década
seguinte procedeu-se a pesquisa sobre as potencialidades das
terras. Em 1972, foi criado o Distrito Agroindustrial do
Jaiba. embrião do atual Projeto Jaiba. Em 1975, foram
iniciadas as obras de Infra-estrutura viária, elétrica e de
irrigação, mas somente em 1988 foram realizados os primeiros
assentamentos de irrigantes dentro de um programa de
conotação social e econômica.
O Projeto Jaíba localiza-se à margem direita do rio São
Francisco e á esquerda do rio Verde Grande, nos Municípios
de Matias Cardoso e Jaiba. Com a implantação da irrigação na
região operou-se um verdadeiro milagre, transformando
terreno árido e semidesértico num oásis de prosperidade
agrícola diversificada.
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O Jaiba 1 tem atualmente 10.000ha irrigados. Quando estiver
com todas as glebas ocupadas, terá cerca de 30.0001ha, com
aproximadamente 2.100 produtores gerando cerca de 48 mil
empregos diretos. A infra-estrutura hidráulica é composta de
196km de canais e 10km de tubulações subterrâneas. As glebas
são interligadas por 400km de estradas.
A maioria dos irrigantes já instalados nesse projeto já
construiu casa definitiva de alvenaria. A vontade de
melhorar a moradia familiar tem constituido um dos mais
fortes motivos para que o irrigante se empenhe no sentido de
fazer crescer sua produção. Contudo, paralelamente ao
sistema de moradia local, tem também crescido o núcleo
habitacional, verdadeira minicidade, cuja infra-estrutura
(energia elétrica, telefonia, água, posto de saúde, etc) é
proporcionada pelos poderes públicos. Além disso, estão
sendo construídos, em cooperação com o Estado, lavanderia
coletiva, salões de corte e costura e unidades de
beneficiamento da produção. Assim, o irrigante pode residir
no próprio lote ou na minicidade, ou seja, no núcleo
habitacional.
Neste exato momento e nesse ambiente, as familias
assentadas produzem, hoje, 80t diárias de alimentos básicos.
Várias empresas já estão instaladas no distrito, produzindo
milho, feijão, uva e banana. As safras podem ocorrer até
três vezes por ano, o que garante abastecimento e preços
estabilizados. Em integração com a agroindústria, há
exploração da fruticultura em larga escala. A facilidade de
escoamento da produção ocorre principalmente em decorrência
da relativa proximidade com os grandes centros consumidores,
como Brasília, Belo Horizonte e Salvador. A agroindústria é,
pois, uma realidade.
Dessa forma, o Projeto Jaiba constitui uma grande conquista
do povo de Minas. Ele abriu uma nova fronteira agrícola em
região até então pobre e sem perspectivas, criando
horizontes para una população sofrida e desiludida.
A água é, no presente, o verdadeiro maná do sertão mineiro,
transformado, graças á irrigação, no vale da promissão.
Entretanto, para que isso aconteça, em plenitude, é preciso

que as forças vivas de Minas e da Nação se mobilizem.
A efetivação do Projeto Jaiba em sua totalidade,
respeitando-se o alcance de sua concepção original é
prioridade na administração do Governo Hélio Garcia. Em
janeiro deste ano, o Presidente da CODEVASE, Dr. Aírson
L.úcio, anunciou, na presença do Sr. Governador, a publicação
dos editais que mencionamos no inicio de nossa alocução.
Mais ainda, firmou-se, no inicio do ano, um protocolo de
intenções entre o Governo do Estado e a CODEVASF,
objetivando a publicação desses editais.
Anãs, é bom que se frise que o Presidente desta Casa,
Deputado José Ferraz, já fez convite ao presidente da
CDDEVASF, para que usasse nossa tribuna, a fim de anunciar a
publicação desses editais.
Não obstante todo o esforço, empenho e dedicação do
Presidente da CODEVASF, Dr. Airson Lúcio, e de seus
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assessores, já estamos no final de 1994 e, até agora, a
despeito de todo o interesse do Governador, os editais não
foram ainda publicados.
E inconcebível, Sr. Presidente, é inconcebível, Srs.

Deputados, que centenas de famílias se vejam prejudicadas em
suas justas pretensões pela inércia de instâncias
burocráticas do poder público. O Governo do Presidente
Itamar Franco e a administração do Governador Hélio Garcia,
que foram marcados pelo sucesso incontestável e contam com
extraordinários índices de aprovação popular, não podem
permitir que omissão desse tipo venha desmerecer dois
mandatos que se candidatam à inscrição definitiva entre os
melhores que Minas e o Brasil já experimentaram.
Por isso, deixamos aqui nosso apelo e apresentamos, na
forma regimental, requerimentos à Presidência da Casa para
que se solicite ao Presidente da República, ao Governador
Hélio Garcia, ao Ministro da Integração Regional e ao
Presidente da CODEVASF que esses editais sejam publicados. O
Projeto Jaiba é orgulho nacional, exemplo para o mundo,
salvação da agricultura mineira. Levá-lo à frente é questão
de honra. Temos que fazer isso. Muito obrigado.

23 PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à segunda 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.

Acordo de Lideranças
Os Lideres abaixo relacionados 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 29 de novembro do corrente ano.
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 1994-
Romeu Queiroz, Líder do Governo - Roberto Amara], Líder do
PTB - Hely Tarquinio, Líder do PP - Adelmo Carneiro Leão,
Líder do PT - Mílton Salles, Líder do PFL - Paulo Pettersen,
Líder da Minoria - Agostinho Patrus, Líder do BRD -
Bonifácio Mourão, Líder do PMDB - Wanderley Ávila, Líder do
PSDB - Ermano Batista, Líder do Pi- - Maria Elvira, Líder da
Maioria.

Decisão da Presidência
A Presidênca acolhe o acordo e decide prorrogar o prazo de
recebimento das emendas ao Projeto de Lei ng 2.209/94 até o
dia 29/11/94.
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 1994.
José Ferraz, Presidente.

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Márcio Miranda - falecimento do Sr. Antõnio Ferreira de
Souza, em Divinópolis; e Tarcisio Henriques - falecimento do



1 78

Sr. José Marques Damasceno, em Cataguases. (Ciente. Oficie-
se.)

Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente encaminha à Gerência-Geral de

Apoio ás Comissões requerimento do Deputado Jorge Hannas,
que solicita, na forma regimental, ouvido o Plenário, o
procedimento da viabilidade técnica, visando á emancipação
do Distrito de Alto Capara6, no Município de Caparaó.

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

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Solicito verificação de
"quorum", tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de verificação do
Deputado Hely Tarquinio. Esta Presidência determina ao Sr.
Secretário que proceda à chamada prévia dos Deputados para
verificação do número regimental-
0 Sr. Secretário (Deputado Tarcisio Henriques) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados.
Portanto, não há" quorum" para votação, mas o há para
discussão.

Discussão de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei ng 12.416, que estabelece as
diretrizes para a cooperação do Estado com os consórcios
administrativos municipais de saúde e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos-
Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos,
encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de amanhã, dia
23, ás 9 horas 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
anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.225/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epigrafe dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitária
e industrial dos produtos de origem animal, tendo sido
encaminhado à Assembléia Legislativa por meio da Mensagem n
535/94.
Publicada em 28/10/94. a matéria, tramitando em regime de
urgência, conforme solicitação de seu autor, nos termos do
art. 69 da Constituição mineira, foi distribuída a esta
Comissão para, em reunião conjunta de comissões, de acordo
com o art. 222, c/c os arts. 195 e 103, V. "a", do Regimento
Interno, receber parecer.

Fundamentação
E competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municipios, de acordo com o inciso VIII do
art. 23 da Constituição Federal, "fomentar a produção
agropecuária e organizar o abastecimento alimentar', cabendo
à União determinar as regras gerais, e ao Estado, legislar
sobre aspectos específicos da matéria, conforme dispõe o
art. 24, V, da Constituição da República.
A Constituição mineira, no art. 10, XV, "e', seguindo os
moldes da Lei Maior, reitera a competência estadual para
legislar sobre matérias relacionadas com a produção e o
consumo. As normas estaduais, restritas ao âmbito da
legislação especifica, são de observância obrigatória tanto
para o poder público estadual quanto para os municipios, de
modo que sejam homogeneizadas as ações administrativas nesta
seara da competência comum de atuação das entidades
federadas.
O exercício da iniciativa no processo legislativo, por
parte do Chefe do Poder Executivo, está conforme o disposto
no art. 90, XIV. da Carta mineira, e não invade a
competência privativa de outros órgãos cj oeres, conforme
determinam os limites impostos no art. 66 da Constituição
Estadual
Os dispositivos constantes no projeto em exame, por sua
vez, não contradizem as normas constitucionais. Ao
contrário, as regras introduzidas pretendem facilitar o
exercício de atividades previstas nas Constituições Federal
e Estadual e representam um avanço no campo da proteção dos
direitos dos cidadãos. Assim sendo, não vislumbramos, em
nossa análise, óbices à tramitação do projeto, no âmbito das
atribuições desta Comissão.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.225/94.
Sala das Comissões. 22 de novembro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - José
Renato - João Marques - Adelmo Carneiro Leão - Antônio
Pinheiro,

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório
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o Projeto de Lei ng 2.225/94, do Governador do Estado,
dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitária dos
produtos de origem animal.
Encaminhada para apreciação desta Casa pela Mensagem flQ
535/94, a proposição, após publicação em 28/10/94, foi
distribuída, nos termos regimentais, às Comissões de
Constituição e Justiça, de Agropecuária e Política Rural, e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por solicitação
do Chefe do Executivo, com fundamento no art. 69 da
Constituição do Estado, o projeto tramita em regime de
urgência.
A Comissão de Constituição e Justiça, quando do exame

preliminar, concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição.
Cumpre-nos, agora, opinar sobre o mérito da matéria.

Fundamentação
A inspeção e a fiscalização sanitária de produtos de origem
animal, objeto do projeto de lei em análise, são
instrumentos indispensáveis à ação do Estado a fim de
assegurar a todos o direito á saúde, conforme dispõem as
Constituições Federal e Estadual.
Essas atividades, anteriormente á promulgação da Carta

Magna de 1988 e à edição da Lei no 7.889, de 23/11/89. eram
exercidas, exclusivamente, pelo Serviço de Inspeção Federal
- SIF -, órgão do Ministério da Agricultura. Com a reforma
administrativa - para muitos desastrosa - promovida em 1990
pelo então Presidente Collor, a inspeção sanitária passou a
ser atribuição também dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios.
Assim, o Ministério da Agricultura exerceria a fiscalização
apenas nos estabelecimentos que realizassem comércio
interestadual ou internacional; os EsaHo: 2 o Distrito
Federal, nos estabelecimentos que realizassem comércio
intermunicipal e os municípios, nos estabelecimentos de
comércio local. Como nenhum Estado da Federação se
encontrava preparado para exercer tal função, visto que,
além de atender à legislação especifica, a inspeção
sanitária de produtos de origem animal exige pessoal
qualificado e equipamento extremamente sofisticado,
estabeleceu-se uma situação caótica, que colocava em risco a
saúde da população consumidora de tais produtos, muitas
vezes comercializados sem nenhum controle sanitário.
Nesse contexto, criou-se, em 1992, a partir da proposição

do Governador do Estado, o Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA -, com a finalidade de planejar, coordenar, executar e
fiscalizar programas de produção, de saúde e de defesa
sanitária animal e vegetal, entre outras atribuições. Apesar
das dificuldades, especialmente de ordem financeira, para se
implantar de fato uma instituição dessa natureza, o IMA tem
conseguido conquistar a confiança da população e dos
produtores rurais, que perceberam a importância da atuação
da autarquia como forma de atestar a qualidade e a sanidade
de produtos indispensáveis à alimentação humana, como carne,
leite, ovos, pescado e seus derivados.
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A norma legal que ora se propõe vem, portanto, preencher
uma lacuna existente na legislação em vigor, o que constitui
um grande entrave à perfeita atuação do IMA. Espera-se, com
sua aprovação, que os produtos de origem animal
comercializados em Minas Gerais tenham, quanto ao aspecto
sanitário, um controle de qualidade adequado.
Outrossim, está prevista, no corpo da proposição, a
possibilidade de o IMA realizar convénios com a Secretaria
da Saúde, com os municipios e com as faculdades que atuem em
áreas afins, tendo-se por objetivo garantir a eficiência da
inspeção sanitária a ser promovida pelo Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 2.225/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1994.
Ajalmar Silva. Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Wilson Pires.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela
dispõe sobre a inspeção e a fiscalização sanitária e
industrial dos produtos de origem animal.
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu

parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, e a Comissão de Agropecuária e
Politica Rural opinou pela aprovação do projeto.
Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer.

Fundamentação
Visa o projeto a dotar o Instituto Mineiro de Agropecuária
- IMA - de meios legais para cumprir suas atribuições na
área de controle da qualidade dos produtos de origem animal.
Quanto á repercussão financeira e orçamentária, o projeto
abre a possibilidade de o IMA contratar pessoal técnico e
auxiliar para execução de atividades temporárias, por prazo
determinado. Autoriza-o ainda a celebrar convênio com
faculdades de áreas afins com sua missão institucional, para
admissão de até 100 estagiários.
As despesas decorrentes da execução das medidas previstas

correrão por conta de dotações orçamentárias consignadas ao
IMA na lei orçamentária em vigor, no programa de inspeção da
indústria de produtos de origem animal e vegetal.

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

Lei ng 2.225/94 na forma proposta
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - João Marques, relator - José
Renato - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 2.092/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.092/94, de autoria do Deputado

Cõssimo Freitas, que declara de utilidade pública a
Associação dos Servidores Aposentados da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais - APLEMG -, com sede



182

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 à matéria a forma
adequada, nos ternos 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 2.092/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores
Aposentados da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais - APLEMG -, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Servidores Aposentados da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais - APLEMG -, com sede no Município de
Belo Horizonte-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Comissões. 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 25 de novembro de 1994

ATAS

ATA DA Gola REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência dos Deputados Boné Guedes

e Sebastião Helvécio
SUMARIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Representações Populares ns 77 e 78/94, da
Procuradoria do Trabalho, Coordenadoria de lã Instância -
Ofícios e cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ngs 2.249 e 2.250/94 - Requerimentos ngs 5.462 a
5.464/94 - Requerimentos dos Deputados Romeu Queiroz (6),
Hely Tarquinio, Francisco Ramalho, Roberto Amaral (3) e
Gilmar Machado - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Bené Guedes, Maria Elvira e Antônio Carlos Pereira - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Decisão da Presidência -
Discussão e votação de pareceres; Relatório Final da
Comissão Especial para Verificar a Situação dos Conjuntos
Habitacionais Construidos no Estado de Minas Gerais, a
Partir de 1990. pelos -r; imas CODPHAB, PAIH, 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: aprovação - Requerimentos; Requerimentos do
Deputado Romeu Queiroz (6); encaminhamento á Gerência-Geral
de Apoio ás Comissões - Requerimentos dos Deputados Hely
Tarquinlo. Francisco Ramalho, Roberto Amaral (3) e Gilmar
Machado; aprovação - 2a Fase: Questão de ordem; chamada para
recomposição de número regimental: inexistência de "quorum"
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

ABERTURA
- Âs 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -

Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Cõssimo
Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - He  Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Renato - Kemil Kumaira -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Mauro Lobo
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião Costa -
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Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Bene Guedes) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4g-Secretário nas funções
de 2Q Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Wanderiey Ávila, iQ-Secretário "ao hoc, lê a

seguinte correspondência: -
REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 77194

Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte. Procuradora do
Trabalho - Coordenadoria de Primeira Instãncia, encaminhando
cópias do parecer exarado e da r. decisão judicial,
referentes ao Processo ng 1.554/83, em curso na 3a JCJ de
Belo Horizonte, em que são partes Mário de Araújo Filho
(reclamante) e o Instituto Estadual de Florestas - IEF
(reclamado) (- A Comiss - C iscalização Financeira, para
fins do art. 155 do Regimento Interno.)

REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 78194
Oficio da Sra. Márcia Campos Duarte. Procuradora do

Trabalho - Coordenadoria de Primeira Instância, encaminhando
cópias do parecer exarado e da r. decisão judicial,
referentes ao Processo ng 703/89, em curso na 3 5A JCJ de Belo
Horizonte, em que são partes João do Rosário Pereira
(reclamante) e o Instituto Estadual de Florestas - IEF
(reclamado). (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para
fins do art. 155 do Regimento Interno.)

OFICIOS
Do Sr. João Pinto Ribeiro, Secretário de Esportes,
informando sobre as atividades já executadas no âmbito dessa
Secretaria por meio do Projeto de Formação Cultural da
Criança e do Adolescente.
Do Sr. Paulo Paiva, Secretário do Planejamento,
encaminhando as informações solicitadas por esta Casa a
respeito do andamento do Projeto de Formação Cultural da
Criança e do Adolescente.
Do Sr. António Carlos Penzim Filho. Procurador-Chefe da

Procuradoria Regional do Trabalho - 3a Região, encaminhando
cópia dos acordos firmados pelo Ministério Público do
Trabalho relativos âs carvoarias de Minas Gerais e
informando sobre as decisões resultantes da ação conjunta
entre o Ministério Público do Trabalho e a Delegacia
Regional do Trabalho visando á melhoria das condições de
trabalho na produção de carvão em partes do território das
regiões norte e noroeste de Minas. (- Anexe-se ao processo
da CPI - Escravidão.)

CARTÕES
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Do Sr. Joel Leonel de Aviz, Prefeito Municipal de

Vespasiano, encaminhando sinopse gerencial referente aos
meses de agosto e setembro de 1994. (- Agradecer.)
Do Sr. Luis Aureliano Gama de Andrade, Presidente da

Fundação João Pinheiro, encaminhando um exemplar do "Anuário
Estatístico da Região Mineira do Nordeste - 1994", elaborado
pelo Centro de Estatística e Informações da Fundação João
Pinheiro-
0 Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente. Solicito ao ilustre Deputado Sebastião Helvécio
que assuma a Presidência em razão de este Presidente estar
inscrito para falar durante o Pequeno Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.249194

Dá a denominação de Edson Pereira de Rezende à estrada que
liga o Município de Pratinha à BR-262.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica denominada Edson Pereira de Rezende a

estrada que liga o Município de Pratinha à BR-262, com a
extensão de 25km (vinte e cinco quilômetros).
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - O Governador mandará fixar placa denominativa em
amurada, no ponto onde a estrada tem seu inicio.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 17 de novembro de 1994.
Elisa Alves
Justificação: Edson Pereira de Rezende pertencia às
tradicionais famílias Pereira de Rezende, Gonçalves e
Ferreira e Paiva. Aprendeu desde cedo a importância do
trabalho, do convívio familiar e de um bom relacionamento na
cidade.
Seus pais, Antônio Pereira de Rezende e Augusta Ferreira de
Rezende, participaram ativamente da vida e da história de
Araxá. D. Augusta, muito comunicativa, possuía idéias
originais e interessantes, além de, com sua franqueza, ter
marcado suas conversas com os araxaenses, inclusive,
políticos.
Produtores rurais, seus pais sempre ensinaram ao filho

E Edson a entender e a se interessar pelas atividades do
campo . Edson desde cedo se destacou como líder rural,
familiar e como sério e simpático líder nas rodas dos amigos
e amigas de seus filhos e filhas.
Como importante empresário, constituiu uma grande família

o e, junto com sua esposa D. Malvina, criou e educou oito
filhos, dando-lhes, além de importantes carreiras, a opção

.3	de também exercer a atividade rural.
Atualmente seus filhos e filhas, todos casados com membros
de tradicionais famílias araxaenses ou de outras cidades,
formaram suas famílias e ocupam diferentes e importantes
cargos na sociedade.
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Esta homenagem de denominar Rodovia Edson Pereira de
Rezende á estrada que liga Pratinha á BR-262, além de fazer
justiça ao grande araxaense que ele foi, serve também para
divulgar sua história e seu exemplo para as gerações atuais
e futuras.
Com a apresentação deste projeto, a Deputada de Araxã

demonstra amizade por D. Malvina, Soninha, Regininha, Tara,
Rõmulo, Edinho, Cid, Ricardo, Caio, por seus netos e netas,
genros e noras do nosso grande lutador Edson Pereira de
Rezende.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.250/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Anchieta - AMORAN -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Anchieta - AMORAN -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, setembro de 1994.
Bernardo Rubinger
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Anchieta

é uma sociedade civil, cuja finalidade é a organização dos
moradores do referido bairro, estimulando-os a exercitar
seus direitos de cidadãos. A Associação está devidamente
registrada em cartório de registro civil desta Capital e, à
vista da documentação apresentada, atende aos demais
requisitos da Lei no 5.830, de 6/12/71, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública de entidades.
Isso posto, nada mais oportuno que a aprovação deste

projeto, tendo em vista o seu caráter de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
No 5.462/94. do Deputado Cléuber Carneiro, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento,
em 22/11/94. do Sr. Feliciano Oliveira, ex-Prefeito de
Francisco Sã. (- Á Comissão de Administração Pública.)
NQ 5.463/94, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
povo e as autoridades de Santo Antõnio do Monte pela
passagem do 119Q aniversário de emancipação do municipio. (-
A Comissão de Assuntos Municipais.)
Ng 5.464/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
publicação de editais estabelecendo regras para a seleção de
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candidatos á aquisição de lotes nas áreas irrigáveis do
Projeto Jaiba - Etapa 1, Gleba C2, no Município de Matias
Cardoso. (- A Comissão de Agropecuária.)
Do Deputado Romeu Queiroz (6), solicitando o

desarquivamento dos processos de emancipação dos Distritos
de Justinôpolis. no Município de Ribeirão das Neves; Leme do
Prado, no Município de Minas Novas; Veredinha. no Município
de Turmalina; Josenõpolis, no Município de Grão-Mogol;
Juveni lia, no Município de Jaíba, e vila dos Anjos, no
Município de Capelinha.
Do Deputado Hely Tarquinio, solicitando seja incluído em

ordem do dia o Projeto de Lei ng 1.953/94.
Do Deputado Francisco Ramalho, solicitando seja apreciado
em reunião conjunta, no lg turno, o Projeto de Lei ng
2.015/94.
Do Deputado Roberto Amaral (3), solicitando q ue o Projeto

de Lei ng 2.193/94 seja apreciado em regime de urgência e em
reunião conjunta etiue seja formulado apelo ao Presidente da
República, ao Ministro da Integração Regional e ao
Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco para que sejam publicados com urgência os editais
com as regras para a seleção dos candidatos a aquisição de
lotes em áreas irrigáveis do Projeto Jaíba no Município de
Matias Cardoso.
Do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja apreciado em
regime de urgência o Projeto de Lei ng 2.234/94.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
volto à tribuna, desta vez, para, com muito prazer,
registrar dois acontecimentos que multo me gratificaram e
que muito alegraram a nossa região, a Zona da Mata. Gostaria
de citar, primeiramente, a aprovação de um projeto de lei,
de minha autoria, que foi sancionado e transformado em lei
pelo Governador Hélio Garcia e que autoriza o Poder
Executivo a doar à Liga Esportiva Leopoldinense imóvel
situado na cidade de Leopoldina e que tem cerca de 13.000m2
de área construída. Trata-se de um imóvel que, há mais de 20
anos, foi ocupado por aquela entidade, que tive a honra e o
privilégio de presidir durante seis anos e na qual militei
por muito tempo como atleta, desportista e dirigente. Nossa
luta vem de muito longe. Em certa oportunidade, ela teve
também a participação do ilustre Deputado Fernando
Junqueira, que, por muitos anos, representou a nossa região,
especiamente Leopoldina, nesta Casa. Ele, de certa feita,
tentou uma doação, em função daquilo que sempre foi
realizado pela entidade em beneficio do esporte amador
leopoldinense. Infelizmente, naquela época não obtivemos
êxito: obstáculos intransponiveis impediram aquela doação.
Mas quis o destino que este Deputado que vos fala tivesse a
oportunidade de lutar, aqui nesta Casa - e quero, neste
momento, agradecer aos meus pares, que, nas comissões, me
ajudaram a concretizar esse objetivo, e agradecer, também, á
delegacia de ensino da nossa querida Leopoldina, que deu
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parecer favorável - para que aquela entidade pudesse
conseguir, finalmente, um patrimônio que vai, com toda
certeza, receber melhoramentos consideráveis e possibilitar
maior incentivo ao nosso esporte. Existe, hoje, o Projeto
Zico, dando condições a muitos clubes e entidades de fazer
com que o esporte melhore suas condições. Nosso esporte está
empobrecido, principalmente o amador. Existem inúmeras
dificuldades, e só mesmo quem milita, quem dirige ou pratica
algum esporte sente na carne essas dificuldades.
Agradeço, portanto, de forma muito especial, ao Governador
Hélio Garcia, que foi sensível á nossa solicitação, e
agradeço a todos os Srs. Deputados. O esporte de Leopoldina,
tenho certeza, irá viver um novo tempo. Vamos, a partir de
agora, formar um grande grupo, que muito poderá fazer pelo
esporte e que poderá transformar aquela área em um
verdadeiro parque social, através de atividades sociais e
desportivas. Em função de tudo isso, quero também homenagear
a todos os dirigentes que, por muitos anos, lutaram pela
nossa Liga Esportiva Leopoldinense, cada qual dando seu
quinhão, dando sua contribuição. Tudo aquilo que foi feito
não é obra de uma pessoa só, mas de muitas, das autoridades
constituídas do município, que nunca deixaram de dar sua
colaboração para o esporte amador de Leopoldina. Portanto,
hoje é um dia gratificante para mim. Urna das metas que
busquei nesta Casa foi a de dar vida própria ao esporte
leopoldinense, através da conquista desse estádio. Uma outra
notícia que quero transmitir, com muita satisfação, é
relativa a nossa presença, ontem, na cidade de Além Paraíba,
ao lado do Presidente da COPASA, Dr. Ruy Lage, e do Dr.
Rubens Brant, quando se realizou a assinatura da renovação
do contrato de concessão de serviços para a COPASA, que há
muitos anos vem fazendo um bom trabalho. Tínhamos receio de
que ocorresse o mesmo que ocorreu na cidade de Muriaé, onde
o contrato foi rescindido. Não gostaríamos de entrar no
mérito dessa rescisão, e sim, dizer, aqui, que agradecemos
aos Vereadores que nos ajudam, O Deputado Sebastião
Helvécio sempre teve uma participação importante em Além
Paraiba. A Câmara agiu corretamente ao discutir o problema
em sua abrangência total, e, felizmente, prevaleceu o bom-
senso. A assinatura desse contrato vai dar tranqüilidade não
só à Prefeitura, mas aos habitantes daquela cidade. Serão
investidos cerca de US$1.500.000,00. o que vai duplicar a
produção de água, e todas as casas de Além Paraíba receberão
o precioso liquido.
Temos a c3rteza de que o Deputado Sebastião Helvécio tudo
fez, pois sabe da importância da COPASA na Zona da Mata, e
ficamos felizes porque, numa época de carência de recursos,
nossa cidade vai ser beneficiada com obras e com trabalho
para muitos.
Esperamos que o desenvolvimento continue a chegar à nossa
região. Cremos que teremos umnovo Governo com muita vontade
de trabalhar e acertar, e é para isso que vamos trabalhar
aqui na Assembléia, de mãos dadas para que nossa região
possa realizar seus maiores anseios.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira' - Sr. Presidente, colegas
Deputados, senhoras e senhores presentes ás galerias,
jornalistas, em primeiro lugar, gostaria de comunicar que
hoje á noite não estarei aqui, porque viajo ás 171h40rnin para
Brasília, onde representarei esta Casa num evento importante
que é o II Encontro da Unidade do Turismo Nacional.
Como Deputada Estadual há oito anos, muito ligada ao setor
turístico, acho importante estar lá presente, quando serão
homenageados os novos Deputados Federais eleitos e os
reeleitos, os novos Senadores e Governadores do Brasil.
Quem organiza esse encontro é ABAV-Associação Brasileira
dos Agentes de Viagem, a ABIH-Associação Brasileira de
Indústrias de Hotéis e vários segmentos de transportadores,
da aviação, enfim todos os envolvidos com a indústria
turística no Brasil.
Nós temos uma grande esperança de que o Dr. Fernando
Henrique Cardoso terá, juntamente com sua assessoria,
sensibilidade, percepção, inteligência, para enxergar que o
turismo é o futuro do Brasil.
Não podemos continuar deixando escapar por entre nossos

dedos milhões de dólares que o turismo traz a cada ano aos
países onde a indústria do turismo é bem administrada, bem
planejada e onde existe, com clareza, uma política de
turismo em nível nacional.
Portanto, esse evento não é o que chamaríamos de "oba-oba".
Foi um encontro de governadores e deputados federais,
eleitos e reeleitos, senadores e toda a indústria do turismo
nacional, tentando firmar os passos para o próximo ano, para
que comecemos com o pé direito e para que os novos governos
estaduais entendam que não basta investir e que é necessário
criar uma mentalidade no povo. naquel's )e:sas que recebem
o turista nos aeroportos, na estação de trem, no táxi, de
que o turismo é bem-vindo e será a redenção da economia
brasileira. São milhares de dólares que vêm de outros países
e que irão resolver os nossos problemas.
Acho engraçado quando as pessoas falam que é necessário
melhorar a saúde, a educação, pagar melhor os professores,
etc. e se esquecem de perguntar de onde virá o dinheiro para
tudo isso. Vamos aumentar, ainda mais, os impostos dos
empresários e dos trabalhadores? Seguramente não. Hoje,
existe uma mentalidade clara de que o nosso esquema
tributário tem que ser mudado. Temos que criar formas de
produzir o dinheiro e o turismo é essa indústria
inteligente, sem chaminés, que não polui e que pode resgatar
a fome e a miséria do Brasil, se tivermos inteligência e
visão para fazer da forma certa, como a Espanha e a Alemanha
fizeram e como o México está fazendo. Temos vários exemplos
de países que se dirigiram para esse objetivo e que tiveram
sorte porque fizeram bem feito, porque plantaram e, por
isso, colheram.
Gostaria, ainda, de fazer um elogio. A Associação Comercial
de Minas, entidade a que pertenço há mais de uma década,
sendo sua diretora até hoje, realizou mais um Café
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Parlamentar, na manhã de ontem, e recebeu, como convidados
especiais, o Cel . PM Mário Lúcio Calçado, Comandante-Geral
da Polícia Militar de Minas e o Cel. PM Edvaldo Piccinini
Teixeira, Comandante do policiamento da Capital. Eles lá
foram para falar de um problema que está afligindo muito os
mineiros e até os paulistas. Trata-se do movimento que está
sendo feito no Rio de Janeiro pelo Exército brasileiro para
coibir o tráfico de drogas. Com esse esquema, aliás
necessário, que o Governo está fazendo, marginais fogem
daquela cidade, existindo o risco de que, perseguidos pelas
forças do Exército, venham para Minas.
Também temos um esquema de segurança, principalmente no
centro de Belo Horizonte, durante o mês de dezembro que,
devido ao Plano Real, este ano promete ter o melhor Natal
dos últimos anos, levando grande massa de população às
compras no centro da cidade.
Ontem, o Cel. PM Mário Lúcio Calçado, juntamente com o Cel.
Edvaldo Piccinini Teixeira, a convite do dinâmico Presidente
da Associação Comercial, Lúcio Bemquerer, esteve naquela
Casa, debatendo e explicando os seus projetos, planos e
dificuldades, no comando da Policia Militar de Minas Gerais.
Aliás, a PM de Minas Gerais é considerada uma das melhores
do Brasil, senão a melhor.
Hoje, estou falando mais sobre amenidades, mas isso também

é bom! Gostaria, ainda, de comentar sobre a reunião da qual
participei na casa da Profa. Beatriz Azevedo, que está
incrementando, em Minas Gerais, o International Women Club,
Trata-se de um clube de mulheres que já existe em diversos
paises e também em vários estados da Federação. Eu mesma já
estive em Alagoas e em Sergipe fazendo palestras a convite
do International Women Club. Nessa reunião, no Bairro
Mangabeiras, estava presente a Ora. Nea Fcraz, Presidente
da ASFAS, primeira dama da Assembléia de Minas, esposa do
Presidente José Ferraz. que nos disse estar tentando um
trabalho comum. Não se trata de um trabalho de assistência
social, termo que está ficando em desuso, mas sim, de
desenvolvimento social, que é muito mais importante do que a
assistência. A Ora. Nara Ferraz nos apresentou um projeto
que já foi divulgado pela imprensa, mas que eu gostaria, de
público, como Deputada desta Casa, que já está se retirando.
de fazer justiça a esse trabalho.
A Ora. Nara e sua equipe estão criando o Armazém de Minas,
que será inaugurado no dia 22 de dezembro. Eu gostaria de
convidar, de sugerir aos Deputados, funcionários e amigos
que compareçam à inauguração para conhecerem o Armazém de
Minas. A propaganda diz o seguinte: "Dá uma beliscadinha
pra ver se não é sonho - Todas as delicias caseiras do
interior estão ganhando sabor de sucesso. E que a ASFAS
lançou o Programa Armazém de Minas. Agora, a comida caseira
sai do interior de Minas e vai direto para a sua mesa.
Direto mesmo, sem intermediários. E isso deixa o preço final
magrinho. magrinho. Armazém de Minas. Pode acreditar: você
está acordado".
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Trata-se de uma realização da ASFAS com o apoio da EMATER
de Minas Gerais. O Armazém de Minas - o sabor da nossa casa
- funcionará na Rua Curitiba 2.002, esquina com 4v. Álvares
Cabral - Lourdes. 4 idéia é muito boa: colocar algo que
pode dar dinheiro em um bairro de gente rica, entre aspas,
ou seja, em um bairro de poder aquisitivo alto- As pessoas
comprarão esses produtos e o dinheiro será revertido para as
obras de desenvolvimento social, para as pessoas pobres.
Isto é inteligente e racional, e eu gostaria de cumprimentar
a todas as companheiras da ASFAS pelo projeto.
Terminando, Sr. Presidente, Deputado Bené Guedes, gostaria

de dizer quais produtos encontraremos nesse armazém. Teremos
a araruta. Na área da cana teremos: o açúcar mascavo,
batida, melado, rapadura e tijolo. Na área da carne teremos:
defumados e produtos para feijoada. Na área de frutas
teremos: frutas cristalizadas, compotas, doces em barra,
doces em calda, doces secos, frutas desidratadas, geléias,
licores e polpa cremosa. Inclusive, deve haver o famoso
doce de manga de Leopoldina terra natal do Deputado Bené
Guedes. É o melhor doce de manga do mundo! A rainha
Elizabeth já ganhou e comeu do doce de manga de Leopoldina,
e ficou encantada! Na área do leite teremos: doce de leite,
manteiga, mussarela, queijo provolone, queijo curado e
requeijão. Na área da mandioca teremos: beju doce, beju
salgado, farinha lisa, farinha de tapioca, mandiopan ou
pororoca, polvilho azedo e polvilho doce. Na área do milho
teremos: canjica, canjiquinha, fubá de canjica, fubá comum e
milho de pipoca. Teremos quitandas e mel. Na área de
condimentos teremos: açafrão, colora], pasta de alho,
pimenta e temperos. Teremos, ainda picles e feijão.
Realmente, esses produtos dão água na boca! O melhor é que,
além de tudo isso, esses produtos reverterão em dinheiro,
para que a ASFÂS promova o desenvolvimento social em Minas
Gerais. São várias as suas obras sociais, mas elas serão
desenvolvidas, principalmente no Bairro Jardim América, onde
há os gabinetes odontológicos, que atendem à população
carente de Belo Horizonte.
Só queria fazer uma correção com relação ao nosso jantar de
hoje à noite em Brasilia. Não me lembrei de citar dois
outros patrocinadores: além da ÂBAV - Associação Brasileira
de Agências de Viagem, há a ABIH - Associação Brasileira de
Indústrias de Hotéis e a ÂBLA - Associação Brasileira de
Empresas Locadoras de Autos Veiculos. Era o que tinha a
dizer. Agradeço a oportunidade.
• - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Pereira-
0 Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras,
Deputadas, Srs. Deputados, assistimos, lemos e ouvimos, há
algumas semanas, quando se discutia o posicionamento dos
partidos politicos para o segundo turno das eleições,
declaração do ex-Governador Newton Cardoso de que teria pago
ou subvencionado alguns parlamentares desta Casa para evitar
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que aqui prosperasse o processa de "impeachment" - Queria
fazer algumas considerações.
A primeira é sobre a gravidade da denúncia feita. Não é uma
questão menor, pequena, lateral, quando um ex-Governador
afirma - e há inúmeras testemunhas disso - que pagou - não
se sabe com que recursos - para que alguns parlamentares
votassem a seu favor ou impedissem que determinado processo
seguisse seu curso nesta Assembléia. Quero deixar claro que
essa questão não envolve apenas o ex-Governador e seu
partido, o PMDB- Esse não é um tema da esfera privada, de um
agrupamento político. Ele diz respeito a procedimentos da
esfera pública e, mais ainda, diz respeito a una
instituição, a Assembléia Legislativa, que está no centro do
debate.
Os fatos, se realmente ocorreram, comprometem não apenas as
pessoas eventualmente envolvidas, mas a instituição dentro
da qual o processo teve curso - infelizmente deixou de ter o
curso natural que deveria, naquela época.
Da mesma maneira, a mim, me estranhou bastante o fato de
pairar sobre as declarações do ex-Governador um solene
silêncio. Se fosse mera disputa política. se  fosse mais um
daqueles excessos, de que infelizmente a política mineira é
cheia, seriamos até tolerantes, tentaríamos compreender. Mas
o que essas declarações envolviam era muito grave e sério.
Foi estranho que as pessoas se comportassem como se
absolutamente nada tivesse acontecido.
Tivemos, logo depois, a iniciativa de solicitar á Mesa da
Assembléia que tomasse algumas providências por compreender
- e essa compreensão não se alterou em absolutamente nada -
que as declarações diziam respeito á instituição
legislativa, ao Poder Legislativo de Minas Gerais. Após
alguns dias, soubemos que a Mesa da Assembléia entendia que
isso não era da sua órbita. Vou além. Tampouco é da minha
órbita pessoal. Eu sequer era Deputado na é poca e não
continuo como Deputado na próxima legislatura.
Não se trata de singularizar os sujeitos e aqueles a quem

caberiam determinadas iniciativas. Trata-se de fazer com que
os fatos sejam efetivamente esclarecidos. Como não houve
iniciativa da Mesa da Assembléia no sentido de fazer esse
levantamento, nós - esse nós é muito antipático, soa como
plural de majestade - eu e os Deputados Péricles Ferreira e
Milton Salles tomamos a única providência possível, a nosso
juizo, e dentro do nosso limite de competência, que é
recolher o número mínimo de assinaturas para que se
constitua uma comissão parlamentar de inquérito que averigúe
as declarações do ex-Governador. Sei que há sempre um risco
de vulgarizar um instrumento que deveria ser tratado com
muita cautela, com multo rigor, que é o instrumento da
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Houve um momento, neste Pais, principalmente depois do
escândalo do orçamento federal, em que, a qualquer suspeita
de irregularidade, por menor que fosse, a saída fácil, a
panacéia para todos os males, era a CPI. Isso é perigoso e
ruim até para o funcionamento democrático. Mas, na medida em



que não nos restou qualquer outra alternativa, estamos
encaminhando e formalizando, neste momento, um texto que
passo a ler, encabeçado pelos Deputados Péricles Ferreira,
Milton Salles e por mim e mais 24 outros Deputados, que diz:
"Os Deputados que este subscrevem vêm requerer, na forma
regimental, a constituição de uma comissão parlamentar de
inquérito para, no prazo de 60 dias, proceder a investigação
quanto á veracidade da afirmativa feita pelo Sr. Newton
Cardoso, durante reportagem realizada pela rede de televisão
SBT no dia 18 de outubro de 1994, em que declarou ter pago a
alguns Deputados Estaduais, na época em que ocupava o cargo
de Governador do Estado, para que os mesmos votassem a seu
favor durante o processo de "impeachment' a que estava
sendo submetido nesta Assembléia Legislativa, ao final da
legislatura passada. Sala das Reuniões, 26 de outubro de
1994.

Por fim, quero dizer que a nossa expectativa é de que essa
solicitação não tenha o mesmo fim de outros processos que.
ou caminham a passos de tartaruga nesta Casa ou,
solenemente, dormitam nas gavetas, tais como solicitações da
Justiça e do Ministério Público. Isto é uma afronta
claríssima e inaceitável, ao principio ético-democrático,
com estas atitudes a ética na politica tem sido violada.
Insisto e reitero que, c meu ponto de vista, não há
nenhuma questão pessoal nisso, porque reafirmo: não
permaneço nesta Casa, não farei parte desta Comissão. Mas,
tenho a firme convicção de que, se a Assembléia de Minas não
for capaz, de uma forma serena, tranqüila, cuidadosa e ao
mesmo tempo, de uma forma corajosa, de apurar tudo isso até
as últimas conseqüências e, na eventualidade de se
confirmar as declarações do Sr. Newton Cardoso, punir,
naquilo que é de sua responsabilidade e sua competência,
esta Assembléia estará abrindo mão de sua responsabilidade
e, mais ainda, o que é mais grave e pior, estará fazendo com
que este Poder tenha o seu crédito, a sua respeitabilidade
abalados. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

23 PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

Decisão da Presidência
D Deputado Antônio Carlos Pereira, em requerimento
apresentado na reunião ordinária do dia 20 de outubro
passado, expõe fatos relativos a declarações feitas pelo ex-
Governador Newton Cardoso e veiculadas pela imprensa, as
quais envolvem Deputados mineiros, e solicita sejam tomadas
as seguintes providências:
- requisição das fitas ao S8T e à TV Manchete;
- intimação do recém-eleito Deputado Federal Newton

Cardoso;
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- constituição de uma comissão para tomar as providências
cabíveis.
Esta Presidência, no intuito de prevenir que o recebimento

do mencionado requerimento ferisse normas de sede
constitucional ou regimental, formulou consulta à
Procuradoria-Geral da Casa, objetivando orientar sua
decisão.
Após estudar a matéria, a Procuradoria emitiu parecer, por
meio do qual concluiu que o instrumento legal para a
investigação dos fatos arrolados e o atendimento dos demais
itens pretendidos pelo requerente é a Comissão Parlamentar
de Inquérito, que tem poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais conferidos pela Constituição do Estado
e pelo Regimento Interno.
A Presidência entende que, sendo a competência

constitucional e regimental deferida a determinada comissão,
não cabe à Mesa ou a outra comissão fazer-lhe as vezes, pois
flagrante seria o desrespeito ao principio regedor da
espécie.
Em vista disso, apresentam-se ao Deputado duas
possibilidades para viabilizar o atendimento de sua
postulação:
- apresentar à Mesa requerimento subscrito por 1/3 dos

membros da Assembléia, - cit'ndo a constituição de uma
CPI, para que esta, em prazo determinado, proceda á
investigação pretendida, ou
- levar diretamente à apreciação do Ministério Público os

fatos arrolados, para que aquele órgão tome as providências
devidas.
Isso posto, a Presidência decide pelo não-recebimento do

requerimento do Deputado Antônio Carlos Pereira, nos termos
em q ue foi redigido.
Sala das Reuniões, 23 de novembro de 1994.
José Ferraz, Presidente.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado,

regimentalmente, o Relatório Final da Comissão Especial para
Verificar a Situação dos Conjuntos Habitacionais Construídos
no Estado de Minas Gerais, a Partir de 1990, pelos Programas
COOPHAB, PAIH, PEP e PROAREAS, 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 (Oficie-se para cumprimento
dos itens 1 a 4 da conclusão do relatório.).

Requerimentos
- São encaminhados à Gerência-Geral de Apoio as Comissões

requerimentos (6) do Deputado Romeu Queiroz, em que solicita
o desarquivamento dos processos de emancipação dos Distritos
de Justinõpolis, Leme do Prado, Veredinha, Josenópolis,
Juvenilia e Vila dos Anjos, pertencentes aos Municípios de
Ribeirão das Neves, Minas Novas, Turmalina, Grão-Mogol,
Jaiba e Capelinha. respectivamente.
A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por
sua vez, regimentalmente, requerimentos dos Deputados Hely



Tarquinio, Lider do PP, inclusão em ordem do dia do Projeto
de Lei flQ 1.953/94: Francisco Ramalho - reunião conjunta das
comissões a que foi distribuído o Projeto de Lei n
2.015/94; Roberto Amaral, Líder do PTB (3) - encaminhamento
de apelo aos Exmos. Srs. Presidente da República e Ministro
de Estado da Integração Regional e ao Uno. Sr. Presidente
da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco -
000EVASF -, para que sejam publicados, com urgência, os
editais que estabelecem regras para a seleção dos candidatos
à propriedade de lotes nas áreas irrigáveis do Projeto Jaiba
- Etapa 1, Gleba C2 -, localizados no Município de Matias
Cardoso; apreciação em regime de urgência do Projeto de Lei
ng 2.193/94 e reunião conjunta das comissões a que foi
distribuido o Projeto de Lei nQ 2.193/94; e Gilmar Machado -
tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei n
2.234/94.

 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.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Solicito o encerramento da
reunião, por falta de "quorum".
O Sr. Presidente - Havendo, na pauta, matéria q ue exige
"quorum" Qualificado, a Presidência vai determinar que seja
feita a chamada para a verificação de "quorum". Com a
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada. Na sua
ausência, convoco o Deputado Wanderley Ávila.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 19 Deputados. Não

há" quorum' para prosseguimento dos nossos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a extraordinária de logo mais, ás
20 horas, e para a extraordinária de amanhã, dia 24, às 9
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a
ordinária, também de amanhã, às 14 horas com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 3209 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE NOVEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 22 PARTE (ORDEM DO
DIA): Questão de ordem - Prosseguimento da votação, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.414;
votação do veto ao 6Q do art. 4Q, e aos arts. 28 e 30;
manutenção - Votação, em turno único, do Veto Parcial á
Proposição de Lei nQ 12.416; chamada para votação secreta;
inexistência de número regimental: anulação da votação;
chamada para recomposição de "quorum"; existência de
"quorum" para discussão - Discussão, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei nQ 12.417: designação de
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relator; emissão de parecer oral; encerramento da discussão
- ENCERRAMENTO.

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

Aloise - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva -
Alvaro António - Ambrõsio Pinto - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber
Carneiro - Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen -
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
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lã PARTE
Ata

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, solicito seja
feita a chamada prévia para verificação do "quorum".
O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a
existência de número regimental para prosseguimento da
votação.
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial
à Proposição de Lei nQ 12.414, que altera os planos de
carreira do Poder Judiciário e dá outras providências. A
Comissão Especial opina pela manutenção do veto aos arts.
SQ, 20, 21, 26. 27, 29 e 31 e ao Inciso IV e ao parágrafo
único do art. 13, e pela rejeição do veto ao 6g do art.
4Q, e aos arts 28 e 30. A Presidência informa ao Plenário
que o veto aos arts. SQ, 20, 21, 26, 27, 29 e 31 e ao inciso
IV e ao parágrafo único do art. 13, que recebeu parecer pela
manutenção, foi mantido pelo Plenário na reunião
extraordinária de 17/11/94. A Presidência vai submeter o
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veto ao Gg do art. 7g da Lei ng 10.593, de 7/1/92, a que
se refere o art. 40 da Proposição de Lei no 12.414, e aos
arts. 28 e 30, que recebeu parecer pela rejeição, a votação
por 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. Convida para atuarem
como escrutinadores os Deputados Péricles Ferreira e Mauri
Torres. Com a palavra, o Sr. Secretário, Deputado José
Leandro, para proceder à chamada dos Deputados para início
do processo de votação.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:

José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Álvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Antônio Pinheiro - Bernardo Rubinger - Bonifácio
Mourão - Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio -
Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - .rahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - •João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Laviola - José Leandro - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Votaram 50 Deputados; foram encontradas
na urna 50 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" 32 Deputados; votaram
"não" 16 Deputados; 2 votos em branco. Está mantido o veto.
Fica, portanto, mantido, em turno único, o Veto Parcial á
Proposição de Lei no 12.414. Oficie-se ao Governador do
Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 12.416, que estabelece as diretrizes para a
cooperação do Estado com os consórcios administrativos
municipais de saúde e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação por escrutinio secreto. Para
tanto, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram 31 Deputados. Foram encontradas
31 sobrecartas. Portanto, não houve "quorum" para a votação.
A Presidência torna sem efeito a votação e solicita ao Sr.
Secretário que proceda á chamada para recomposição do
"quorum".
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados.
Portanto, não há' quoruni' para votação, mas o há para
discussão.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei flQ 12.417, que assegura o oferecimento gratuito, pelo
Estado, do exame do cariõtipo e da triagem metabólica para
diagnóstico da fenilcetonCjria e do hipotireoidisno
congénito. A Comissão Especial perdeu prazo para emitir
parecer. Nos ternos do f 2g do art. 147 do Regimento
Interno, a Presidência designa para relator o Deputado
Roberto Amaral. A Presidência indaga do Deputado se está em
condições de emitir o seu parecer, ou se fará uso do prazo
regimental
O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, estou em
condições de emitir o meu parecer.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Amaral-
0 Deputado Roberto Amaral - Este é meu parecer:
Parecer Oral sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei ng

12.417/94
Relatório

Usando da atribuição que lhe confere o art. 90. VIII, c/c o
art. 70, II, da Constituição do Estado, o Governador do
Estado opôs veto parcial à Proposição de Lei ng 12.417/94,
que obriga o Estado a oferecer, gratuitanente, o exame do
cariÕtipo e da triagem metabólica para diagnóstico da
fenilcetonúria e do hlpotireoidismo congênito - "exame do
pezinho".

Fundamentação
O Chefe do Poder Executivo Estadual opôs veto parcial à
proposição de lei em epígrafe, o qual incidiu sobre o inciso
1 e o parágrafo único e seus incisos 1 e II do art. lg e
sobre o art. 3Q, que tinham por escopo obrigar o Estado a
oferecer, em pelo menos um municipio de cada macrorregião do
Estado, o exame do cariótipo gratuitamente aos portadores da
síndrome de Down e aos pais e irmãos destes, quando
acometidos por aquela patologia, causada por translocação
cronossõmica.
Na Mensagem ng 523/94, por meio da qual encaminhou a
matéria a esta Casa, o Governador do Estado fundamenta a
ausência de sanção aos dispositivos supracitados em razões
de interesse público.
Segundo esclarece o Governador, o exame do cariótipo para o
diagnóstico da síndrome de Oown é de alt issimo custo,
devendo ser realizado por geneticista altamente
especiaiizado, sendo que, no momento, o Estado não dispõe
de recursos para esse fim.
Em face dos argumentos expendidos, corroboramos o
entendimento do Governador do Estado, que considerou as
medidas em apreço contrárias ao interesse público, pelo qual
o Chefe do Executivo deve sempre se pautar na condução da
sua administração.

Conclusão
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Somos, portanto, pela manutenção do veto parcial oposto á
Proposição de Lei ng 12.417/94, incidente sobre o inciso 1 e
• parágrafo único e seus incisos 1 e II do art. lg e sobre
• art. 3g.
Sala das Reuniões. 22 de novembro de 1994.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Tendo em vista Que O veto está na faixa
constitucional, provocando o sobrestamento das demais
matérias, esta Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 23, ás 9 e
às 20 horas, nos termos do edital de convocação, bem como
para a ordinária, também de amanhã, as 14 horas, com a ordem
do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 321g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Roberto Amaral

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Questão de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; existência de número regimental - Requerimento do
Deputado Agostinho Patrus (alteração da pauta); aprovação -
Votação, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de Lei
no 12.417; manutenção - Votação, em turno único, do Veto
Parcial á Proposição de Lei no 12.416; questão de ordem;
chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de
número regimental - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Ás 91h15min, comparecem os Deputados:
José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes -

Sebastião Helvécio Amilcar Padovani - Ae'mc Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Côssimo
Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Batista - João Marques - Jorge Hannas -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto
- Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria Olivia - Milton Sailes -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -.
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amarai) - 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.

lg PARTE
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Ata
- A Deputada Maria Olivia, 2a-Secretária "ad hoc", procede

á leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

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

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, solicito seja
feita chamada para recomposição de "quorum" para a votação
da matéria.
O Sr. Presidente - E regimental. Solicito à Deputada Maria

Olivia que proceda à chamada dos Deputados presentes.
A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 39 Deputados. Há
quorum para continuar a reunião e para a votação da

matéria.
Vem á Mesa requerimento do Deputado Agostinho Patrus, em
que solicita, na forma regimental, alteração da ordem do
dia, de modo que o veto à Proposição de Lei nQ 12.417 seja
apreciado em primeiro lugar entre os que se encontram em
fase de votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 12.417, que assegura o oferecimento gratuito, pelo
Estado, do exame do cari6tipo e da triagem metabólica para
diagnóstico da fenilcetonúria e do hipotireoidismo
congênito. Designado relator em Plenário, o Deputado Roberto
Amaral emitiu parecer pela manutenção do veto. A Presidência
vai submeter a matéria a votação por esrtn"D secreto, nos
termos do art. 234 do Regimento Interno. 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.
Convido os Deputados Geraldo Rezende e Côssimo Freitas a
atuarem como escrutinadores. Solicito ao Deputado José Braga
que proceda à chamada para votação nominal
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados:
José Militão - Bené Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo -
Eduardo Brás - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Ibrahim Jacob - Ivo José -
Jaime Martins - João Marques - Jorge Hannas - José Braga -
José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé - Marcos
Helênio - Maria Olivia - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Wanderley Ávila - Wilson Pires.



;fl
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que

procedam á abertura da urna e á verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o número de votantes-
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados; foram encontradas
na urna 42 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Os escrutinadores procedem á apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram ' sim " 29 Deputados; votaram
"não" 12 Deputados; houve 1 voto em branco. Está mantido o
veto. Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei ng 12.416, que estabelece as diretrizes para a
cooperação do Estado com os consórcios administrativos
municipais de saúde e dá outras providências. A Comissão
Especial opina pela rejeição do veto.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, solicito,
novamente, seja feita chamada para recomposição de 'quorum',
pois não há número para votarmos essa matéria-
0 Sr. Presidente - E regimental. Solicito ao Deputado

Geraldo Rezende que proceda à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados,
portanto, não há" quorum' para a continuação dos trabalhos,
uma vez que o veto á Proposição de Lei no 12.416 se
encontra na faixa de tempo constitucional que produz o
sobrestamento das demais matérias da pauta.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada, bem como para a
extraordinária, também de hoje, ás 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 322a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - lg PARTE: Ata - Za PARTE (ORDEM DO
DIA): Questão de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; inexistência de número regimental para continuação
dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
o - Às 20h12min. comparecem os Deputados:

José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro

o

 

 Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Genaro
- Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro -

2	Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista - Francisco
E Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -

Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
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Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola
- José Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2o-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

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

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

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, solicito seja

feita a chamada para recomposição de "quorum'.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido de recomposição de
"quorum" feito pelo Deputado Hely Tarquinio. Esta
Presidência solicita ao Sr. Secretário, Deputado Bené
Guedes, que proceda á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam á chamada 30 Deputados.
Portanto, não há "quorum" para a votação da matéria
constante na pauta.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia
24, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, bem como
para a ordinária da mesma data, ás 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3239 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - lê PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Chamada para verificação de "quorum"; inexistência de
número regimental; suspensão e reabertura da reunião;
chamada para verificação de número regimental; inexistência
de "quorum" para a continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz -
Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelino
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro



Antônio - Anbrósio Pinto Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Bernardo Rubinger - Sonifácio Mourão -
Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Eduardo Brás - Elisa
Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob
- Ivo José - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Maria Pinto
- José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - 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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
ttt.

- O Deputado Bené Guedes, 3o-Secretário, nas funções de 20
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta. Havendo
matéria na pauta cuja votação depende de !!quorun!!
qualificado, a Presidência solicita ao Deputado Bené Guedes
que faça a chamada para verificação de "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 33 Deputados. Não
há" quorum" para votação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos
por 15 minutos para aguardar a recomposição do "quorum".
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A
Presidência solicita á Deputada Maria Olivia que proceda à
chamada para verificação de "quorum".
A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
OSr. Presidente - Responderam á chamada 22 Deputados. Não
há "quorum" para o prosseguimento da reunião.

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

convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 74a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às dez horas e trinta minutos do dia seis de julho de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, tvo José e
Maria Elvira, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcellos, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ivo José que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, è subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente passa á fase de discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Ivo José, relator do Projeto de Lei ng 1.874/94,
emite parecer, mediante o qual conclui pela rejeição do
projeto e das Emendas ns 1, 2 e 3, da Comissão de
Constituição e Justiça. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado por unanimidade. Continuando, o Deputado
emite parecer sobre o Projeto de Lei flQ 1.928/94, mediante o
qual conclui pela sua aprovação na forma do Substitutivo ng
1. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Na
fase de discussão e votação de proposições sujeitas á
deliberação conclusiva da Comissão, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos, relator do Projeto de Lei nQ 1.557/93,
solicita que a proposiç . convertida em diligência ao
autor. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Marcelo Cecé.
ATA DA 77a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As dez horas do dia três de agosto de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Simão Pedro Toledo, aaldonedo Napoleão, Jorge
Hannas e Tarcisio Henriques (substituindo o Deputado José
Laviola, por indicação do 6RD), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos,
esclarece que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e solicita ao Deputado Jorge Hannas que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes, O Presidente
acusa o recebimento da seguinte correspondência: carta do
Deputado João Batista Marques, solicitando anexar ao
processo de emancipação do Distrito de Vargem Alegre,
Município de Caratinga, ata da eleição da comissão de
emancipação do referido distrito; oficio ng 32/94, do
Prefeito Municipal de Alto Jequitibá. comunicando a criação
e a instalação do primeiro distrito da cidade de Alto
Jequitibá. denominado Padre Júlio Maria, com cópia dos
documentos que formam o processo; oficio ng 46/94. do
Presidente da Câmara Municipal de São Romão, solicitando a
inclusão daquele município na área mineira da SUDENE; oficio
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no 21, do Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Rita do
Sapucai, comunicando a cassação do Prefeito eleito e a posse
do Vice-Prefeito; oficio no 254/94, do Presidente da
Associação dos Municípios da Área Mineira da SUDENE - AMAMS,
solicitando empenho na solução dos problemas relativos ao
repasse do Fundo de Participação dos Municípios, uma vez que
eles não têm acompanhado os índices inflacionários nem a
evolução dos aumentos salariais. Esgotada a matéria
destinada á primeira parte da reunião, a Presidência passa a
palavra ao Deputado Baldonedo Napoleão, que apresenta
requerimento de autoria do Deputado Geraldo Santanna, no
qual solicita a juntada de documentos ao processo de
emancipação do Distrito de Divisa Alegre, Município de
Aguas Vermelhas. Na seqüência dos trabalhos, a Presidência
passa à discussão e à votação do requerimento de autoria do
Deputado Baldonedo Napoleão, que solicita a abertura do
processo de emancipação do Distrito de São Sebastião da
Vitória, Município de São João de]-Rei, o qual é aprovado
por unanimidade. 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, 12 de outubro de 1994.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Bernardo Rubinger -
Baldonedo Napoleão - Jorge Hannas - Jaime Martins. -
ATA DA 10 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE AGROPECUÁRIA E POLÍTICA RURAL E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e três de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Antônio
Pinheiro, Célio de Oliveira e Marcos Helênio, membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Wilson
Pires, Jorge Eduardo e Jaime Martins, membros da Comissão de
Agropecuária e Política Rural; Célio de Oliveira, Marcos
Helênio, Jaime Martins e Ajalmar Silva (substituindo ao
Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do BRD),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Cêlio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
informa aos parlamentares que a reunião se destina a
apreciar os pareceres, para o lQ turno, das Comissões de
Constituição e Justiça, de Agropecuária e Política Rural e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária dos Projetos de
Resolução ns 2.074 e 2.141/94, que aprovam, em conformidade
com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado,
as alienações das terras devolutas que especificam. A
seguir, oPresidente solicita ao Deputado Jorge Eduardo que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo,
designa como relatores do Projeto de Resolução nQ 2.074/94
os Deputados Antônio Júlio, Wilson Pires e Jaime Martins,
pelas Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e
Política Rural e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
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respectivamente, e do Projeto de Resolução flQ 2.141/94. os
Deputados Antônio Pinheiro. Ajalmar Silva e Célio de
Oliveira, pelas Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Politica Rural e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, respectivamente. Passa-se, à leitura dos
pareceres sobre o Projeto de Resolução ng 2.074/94. Com  a
palavra, o Deputado Antônio Júlio procede à leitura do seu
parecer, mediante o qual conclui pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade da matéria, com a Emenda
nQ 1. O Deputado Wilson Pires emite parecer favorável à
aprovação da matéria, com a Emenda nQ 1, e o Deputado Jaime
Martins emite parecer pela aprovação do projeto, com a
Emenda ng 1. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. Em
seguida, p assa-se à leitura dos pareceres sobre o Projeto de
Resolução ng 2.141/94. O Deputado Antônio Pinheiro, relator
pela Comissão de Constituição e Justiça, emite seu parecer,
mediante o qual conclui por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade; pela Comissão de
Agropecuária e Política Rural, o Deputado Ajalmar Silva
emite parecer pela aprovação do projeto e. pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o relator, Deputado
Célio de Oliveira profere seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria. Colocados em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Geraldo Rezende - João Marques
- Wilson Pires - José Renato - Arnaldo Canarinho - Antônio
Pinheiro - Ermano Batista - Sebastião Costa.
ATA DA 50a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
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 Simão Pedro Toledo, Bernardo
Rubinger, Baldonedo Napoleão e Jorge Hannas, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental e verificada
a presença do Deputado Jaime Martins, o Presidente, Deputado
Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos e esclarece
que a reunião se destina a apreciar as emendas apresentadas
no lg turno, em Plenário, ao Projeto de Lei Complementar ng
22/93. Prosseguindo, solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Com a
palavra o Deputado Bernardo Rubinger, emite parecer mediante
o qual conclui pela aprovação das Emendas ns 1 e 2,
apresentadas em Plenário, e 3 a 17, apresentadas pela
Comissão, colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado por unanimidade. 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.
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Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Bernardo Rubinger - Romeu

Queiroz - Péricles Ferreira.
ATA DA 5a 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
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de
outubro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Marcelo
Cecé, Wilson Pires e Antônio Pinheiro (substituindo este ao
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do
BRD), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Péricles Ferreira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marcelo
Cecé que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, o Presidente acusa o recebimento da seguinte
correspondência: do Sr. Marco Aurélio Machado. Presidente da
ABRÂCAVE, referente a acordos feitos entre a Procuradoria do
Trabalho e empresas associadas da ABRACAVE, acompanhada de
cópia de oficio enviado ao Ministro do Trabalho; do Sr.
Sebastião Neves Rocha, Coordenador-Geral da FETAEMG, em que
apresenta algumas sugestões para o andamento da CPI; do Sr.
José da Silva Abrantes. Chefe da Divisão da Fiscalização do
Trabalho, em que solicita maiores informações quanto ao
correto acesso e á localização das fazendas indicadas na
correspondência do Sr, Nilton Santos Nascimento.
Prosseguindo, o Presidente dá ciência aos parlamentares da
aprovação do requerimento de prorrogação por mais sessenta
dias do prazo dado à Comissão. Continuando, apresenta
requerimento, de autoria do Deputado Roberto Carvalho, em
que solicita á Procuradoria Regional do Trabalho cópias dos
acordos firmados recentemente com a Federação dos
Trabalhadores da Indústria Extrativa do Estado de Minas
Gerais - FTIEMG - e as empresas de carvoejamento. Colocado
em votação, ê o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Ronaldo Vasconcellos -

Gilmar Machado - Wilson Pires.
ATA DA 98a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia vinte e seis de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão e
Jorge Eduardo, membros da Comissão supracitada, assim como o
Deputado Hely Tarquinio. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
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aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
passa à discussão e à votação de proposições de autoria da
Comissão, quando submete à votação os seguintes pleitos
procedentes das audiências públicas regionais: dos
representantes da cidade de Barbacena solicitando seja
enviado oficio ao Secretário de Estado do Trabalho e Ação
Social para destinação de recursos ao Conselho da Criança e
do Adolescente, seja dado apoio ao Projeto de Lei n
1.250/93, que dispõe sobre a política estadual de apoio ás
pessoas portadoras de deficiência e dá outras providências,
seja enviado oficio ao Governador do Estado para a
implantação de Delegacia Regional de Saúde em Conselheiro
Lafaiete; dos representantes da cidade de Almenara
solicitando apoio da Comissão de Saúde ao requerimento da
Deputada Maria José Haueisen, para que a Secretaria de
Trabalho e Ação Social conceda verbas à construção da sede
da Associação Pró-Deficiente do Vale do Jequitinhonha, em
Almenara, e apoio ao requerimento apresentado pela Deputada
Maria José I-faueisen, para que a Secretaria de Estado do
Trabalho e Ação Social conceda subvenção social para
criação, em Almenara. do Centro Regional de Apoio ao
Artesãos, de forma a desenvolver ações na área de produção e
comercialização do artesanato regional, apoio á proposta da
Deputada Maria José Haueisen, de conceder subvenção social à
implantação de hospital em rtaobim. Submetidas a votação,
são essas propostas aprovadas e encaminhadas á Consultoria.
A seguir, a Presidência informa que a reunião tem por
finalidade ouvir os Srs. Gilda Monte'Mor, representando o
Secretário de Estado da Saúde; Marx Golgher, Coordenador da
Câmara Técnica de Orçamento e Finanças do Conselho Regional
de Medicina; Betãnia Maria Gonzaga Jayme, Secretária
Executiva do Conselho Estadual de Saúde; Waltencyr Roque de
Sã, Secretário Geral da Câmara Técnica de Orçamento e
Finanças, e Renato de Almeida Barros, 1Q-Secretário da
Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde, sobre os
recursos destinados à área de Saúde na proposta orçamentária
para o exercício de 1995, contida no Projeto de Lei n
2209/94. O Presidente passa a palavra á Sra. Gilda
Monte'Mor, que, em sua exposição, diz que o orçamento não
reflete uma programação e faz as reivindicações: de que o
Estado assuma como atividade - fim a saúde coletiva, amplie
sua participação e aumente o valor dos recursos para a área,
assim como solicita, que a Comissão de Saúde acompanhe o
projeto do fundo estadual de saúde. Participam dos debates
todos os convidados e parlamentares. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Jorge Hannas. Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Wilson

Pires - José Leandro.
ATA DA 76g REUNIÃO DA COMISSÃO DE ADMINSTRAÇÃO PÚBLICA
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Às dez horas do dia vinte e seis de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem , na Sala das
Comissões os Deputados Tarcísio Henriques, Alvaro Antônio,
António Fuzatto e Ambrósio Pinto, 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. O Deputado Alvaro Antônio passa a
ler a seguinte correspondência: da Sra. Maristela Maria
Resende Coelho, funcionária pública, solicitando seja feita
mudança no dispositivo constitucional que trata de acúmulo
de cargos no Estado; do Sr. Emane Barbosa Neves
solicitando a nomeação de um Defensor Público para a Comarca
de Prados: do Sr. Ademir Vicente da Silveira, solicitando
revisão no processo das demissões do Credireal: do Sr.
Geraldo Magno de Almeida, solicitando empenho nas obras de
asfaltamento da estrada Santa Bárbara-Mariana: do Sr.
Salvador Alves Nogueira, encaminhando manifesto sobre
anormalidades relacionadas com a Rodovia BR-381. A
Presidência apresenta á Comissão o Requerimento ng 5.346/94.
do Deputado Bonifácio Mourão, que submetido a votação, é
aprovado. Passa-se á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições sujeitas á apreciação
do Plenário da Assembléia. O Presidente redistribui, no lg
turno, o Projeto de Lei ng 2.034/94, de autoria do Deputado
José Bonifácio, que dispõe sobre readmissão de servidores em
sociedades de economia mista e empresas públicas do Estado,
ao Deputado Antônio Fuzatto, que estando em condições de
emitir seu parecer, passa a fazê-lo. concluindo pela
aprovação do projeto com a Emenda ng 1. Discutido e votado,
é o parecer aprovado; no 2g turno, c Roeto de Lei ng
1.586/93, de autoria do Deputado Anderson Adauto, que dã a
denominação de Jerônimo José de Souza à via de acesso da
sede do Município de Carneirinho à Rodovia MGT-497. O
Presidente lê o parecer, já assinado, do Deputado Sebastião
Costa, o qual conclui pela aprovação da proposição.
Discutido e votado, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença de
todos, determina a lavratura da ata e encerra a reunião.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Jaime Martins - Dilzon
Melo - Marcos Helênio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1,114/92

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

Do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre a gratuidade do registro de nascimento e da
certidão de óbito.
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Publicada em 6/11/92, a matéria foi distribuída á Comissão
de Constituição e Justiça, para exame preliminar, de acordo
com o disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, "a' da
Resolução flQ 5065. de 1990.
Por perda de prazo, o projeto foi distribuído a esta
Comissão, a requerimento do autor, nos termos do art. 134,
1, c/c o art. 140, da resolução supracitada, para receber
parecer.

Fundamentação
A matéria em exame se reveste de caráter social importante,
por objetivar a concessão ás pessoas reconhecidamente
carentes de um beneficio que, com certeza, se não lhes
assegura real melhoria das condições de vida, ao menos as
poupa de maior dispêndio em momentos nos quais a família é
obrigada a arcar com despesas muitas vezes imprevistas.
Ressalte-se que a medida sobre a qual dispõe o projeto está
prevista mo art. Sg. Lxxvi. da Constituição da República.
Entretanto, do ponto de vista prático, talvez por falta de
regulamentação em nível estadual e desconhecimento das
pessoas, tal preceito não tem sido observado.
Reconhecemos, pois, ser oportuna e louvável a iniciativa do
legislador mineiro, que se propôs a representar, nesta Casa,
os interesses dos menos favorecidos.
Todavia, é recomendável apresentar emendas ao projeto, a
fim de aprimorá-lo e adequá-lo ás normas da União,

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.114/92 com as Emendas ngs 1, 2 e 3, transcritas a
seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lg - São gratuitos, para os recrnh2cd mente pobres,

os atos notariais relativos á lavratura do assento, á
escrituração nos livros e ao fornecimento de certidão de
nascimento ou de óbito àquele que comunicar o
acontecimento.".

Dê-se ao art.
"Art. 3 -

declaração do
de analfabeto,
testemunhas.

EMENDA NQ 2
30 a seguinte redação:
O estado de pobreza será comprovado por
próprio interessado ou a rogo, em se tratando
neste caso acompanhada da assinatura de duas

EMENDA No 3
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação:
"Art. 4Q - Os titulares dos órgãos prestadores de serviços
notariais e de registro, de foro extrajudicial, são
obrigados a afixar, de forma destacada e em local de amplo e
fácil acesso, comunicado ao público divulgando a gratuidade
do registro civil de nascimento e da certidão de óbito,".
Sala das Comissões. 29 de junho de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator -

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

NQ 1.114/92
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Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a gratuidade do registro de nascimento
e da certidão de óbito.
Publicada em 6/11/92, foi a matéria remetida â Comissão de

Constituição e Justiça para receber parecer, a qual perdeu o
prazo regimental para emiti-10
Em razão de requerimento do autor, amparado pelo art. 140
do Regimento Interno, foi o projeto remetido â Comissão de
Saúde e Ação Social, que opinou por sua aprovação, com as
Emendas ngs 1 a 3.
Prosseguindo em sua tramitação regimental, a proposição
encontra-se agora nesta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, o que passamos a fazer, com base na
fundamentação que se segue.

Fundamentação
A eficácia da administração pública decorre,
fundamentalmente, da qualidade dos serviços públicos
colocados á disposição dos usuários que integram a

coletividade.
Nesse universo, em que a maior parte dos integrantes,

segundo a estatistica, é composta de cidadãos despojados de
recursos, a situação se agrava, sobremodo, quando se trata
de custeio de emolumentos civis.
Pensando nisso, crê-se, o legislador constituinte de 1988
fez constar na Constituição Federal dispositivo que assegura
aos reconhecidamente pobres a gratuidade do registro civil
de nascimento e da certidão de ôbito.
Sob a ótica desta Comissão, vemos a iniciativa do projeto
de lei em estudo de forma bastante positiva, pois a
administração pública, justamente por se encontrar em
constante desenvolvimento, identifica nesse tipo de proposta
uma demonstração eficaz de avanço qualitativo, que
resultará, com a adoção da medida, em beneficio global para
a coletividade.
Entendemos ser desnecessária a exigência contida no art. 3Q

do projeto em exame, em face do que se encontra disposto na
Lei ng 7.115, de 29/8/83. Com efeito, sancionada na chamada
era da desburocratização, essa lei simbolizou um grande
avanço na tramitação de papéis no serviço público. Todos
aqueles que declarassem ser pobres no sentido legal, sem
qualquer comprovação desse estado, faziam prova dessa
condição.
E o que dispõe o art. ig da citada lei. "in verbis":
"Art. lg - A declaração destinada a fazer prova de vida,

residência, pobreza, dependência económica, homonímia ou
bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado
ou por procurador bastante, e sob as penas da lei, presume-
se verdadeira.
A compreensão da gratuidade almejada poderia ser de difícil
assimilação para o usuário ou mesmo ensejar uma visão
parcial, incompleta, caso prevalecesse o art. lQ em sua
forma original, o que não mais ocorrerá, em face do teor da
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Emenda no 1, proposta pela Comissão de Saúde e Ação Social,
que dá a ele nova redação, com a qual concordamos.
Quanto à veiculação da matéria, verificamos a necessidade
de uma melhor forma de publicidade das prerrogativas
concedidas pelo projeto em tela, haja vista a dificuldade
que teriam os usuários de se inteirarem dos benefícios nele
contidos, caso não lhes fosse assegurada a edição de
comunicados, que deverão estar afixados em locais de amplo e
fácil acesso, à vista do público, conforme propõe a Emenda
ng 3.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 1.114/92, no lg turno, com as Emendas nos 1 a 3,
apresentadas pela Comissão de Saúde e Ação Social, e com a
Emenda ng 4, que a seguir apresentamos.

EMENDA Hp 4
Suprima-se o art. 3.
Sala das Reuniões, 23 de novembro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Jaime Martins, relator -

Dilzon Meio - Marcos Helénio.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 2.005/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
D Deputado Romeu Queiroz, por meio do projeto em análise,

pretende dar a denominação de Dr. Elias Jorge Chain ao fórum
da Comarca de Novo Cruzeiro.
Publicado em 29/4/94, o projeto foi encaminhado a esta

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 104, 1, "b". do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta

Comissão passa agora à análise da matéria.
Fundamentação

A proposição em epigrafe encontra-se em consonância com a
determinação do art. 61, XIV, da Constituição Estadual, que
estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a sanção
do Governador, sobre bens do domínio público.
No tocante à legislação infraconstitucional que disciplina
a matéria, a proposição está de acordo com a Lei ng 5.378,
de 3/12/69, alterada pela Lei nQ 7.621. de 13/12/79, que
estabelece normas para a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público, segundo as quais não deve
haver, no mesmo município, outra instituição com igual
denominação, devendo a escolha recair em nome de pessoas
falecidas, de notórias qualidades.
Conforme informação do Tribunal de Justiça, não existe
denominação oficial para o fórum da Comarca de Novo
Cruzeiro.
Não há, pois, impedimentos legais á tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, Concluímos pela juridiCidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.005/94.
Sala das Comissões, 28 de junho de 1994.
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Antônio Júlio, Presidente - Ivo José. relator - Homero
Duarte - Ermano Batista.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.213/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Administração Pública

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

o Projeto de Lei nQ 2.213/94, de autoria do Governador do
Estado, dá nova redação ao art. 2Q da Lei ng 11.050, de
19/1/93, que cria a autarquia Imprensa Oficial do Estado de
Minas Gerais.
Publicada em 14/10/94, foi a proposição distribuída às
Comissões acima referidas, para ser apreciada em regime de
urgência e em reunião conjunta, nos ternos do art. 69 da
Carta mineira e dos arts. 220 e 222 do Regimento Interno.
Designados para apreciar os aspectos jurídicos,
constitucionais e legais da matéria, passamos a fazê-lo na
forma abaixo.

Fundamentação
o projeto em tela redefine as finalidades da Imprensa

Oficial, ajustando-a à realidade da administração do Estado
e, ao mesmo tempo, vinculando a autarquia à Secretaria de
Estado da Casa Civil do « rnt de Minas Gerais.
A apreciação da proposta por esta Casa faz-se necessária em
face do que dispõe o art. 61, 'caput", da Constituição
mineira, que atribui a este Legislativo a prerrogativa para
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado.
Por outro lado, há de se ressaltar a iniciativa privativa
do Governador do Estado para inaugurar o processo
legislativo em matérias que dizem respeito à estruturação de
entidade da administração indireta, como ocorre no caso em
espécie, tendo em vista a disposição contida no art. 66.
III, "e", do texto constitucional anteriormente referido.
Não encontramos, portanto, nenhum impeditivo de ordem

constitucional ou legal à tramitação do projeto.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
2.213/94.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Ajalmar Silva - Roberto Amaral.

Comissão de Administração Pública
Relatório

D projeto de lei em epígrafe é de autoria do Governador do
Estado e visa a dar nova redação ao art. 2g da Lei ng
11.050. de 19/1/93, que cria a autarquia Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais.
Tramita a matéria em regime de urgência, por solicitação do

Chefe do Poder Executivo, consoante o disposto no art. 69 da
Constituição mineira, devendo ser apreciada em reunião
conjunta de comissões, nos termos dos arts. 220 e 222 do
Regimento Interno.
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Fundamentação
O projeto em tela visa a redefinir as finalidades da
Imprensa Oficial, colocando, como atividade precipua da
autarquia, a publicação do órgão oficial dos Poderes do
Estado.
Procura, ainda, a proposta em análise atribuir competência

á referida entidade para o planejamento, a programação e a
produção de formulários e impressos para uso exclusivo da
administração pública estadual.
Observa-se, pelos seus termos, que, além de centralizar a
atividade gráfica da administração pública, o que resulta em
economia para os cofres do Estado, o projeto alude, ainda, â
produção de edições de documentos técnicos oficiais, não
obstante a participação da autarquia nas atividades de
difusão cultural.
Â proposta vai ao encontro dos interesses maiores de Minas
Gerais, pois visa a aprimorar a máquina pública, o que, ao
final, resultará em benefícios para toda a administração,
sob o ponto de vista da economia e da agilidade na
consecução dos seus objetivos.

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

Lei no 2.213/94.
Sala das Comissões. 23 d' --j''e.hro de 1994.
Tarcísio Henriques. Presidente - Jaime Martins, relator -

Dilzon Melo - Ajalmar Silva.
PARECER PARA O lQ TURNO 00 PROJETO DE LEI

NO 2.216/84
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,

de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o projeto de lei
em epígrafe altera a Lei nQ 7.373, de 3/10/78, que dispõe
sobre a legitimação e a doação de terras devolutas do Estado
em zona urbana ou de expansão urbana.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/10/94, foi o
projeto distribuído a esta Comissão, para exame preliminar
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a". do Regimento
Interno.
Por força de requerimentos do autor da proposição, os quais
foram aprovados na reunião plenária de 25/10/94, a matéria
tramita em regime de urgência e deve ser apreciada em
reunião conjunta das Comissões acima citadas, consoante o
disposto nos arts. 245, XIX e XV, e 274, II. do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo alterar os
artigos 3g e 19 da Lei ng 7.373, de 3/10/78, que dispõe
sobre a legitimação e a doação de terras devolutas do Estado
em zona urbana ou de expansão urbana.



A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado
membro prevista no art. 26, IV, da Constituição Federal, e
no art. 61, XIV e XV, da Carta Estadual.
Por outro lado, não está a proposição enquadrada no rol
daquelas de iniciativa privativa dos Poderes do Estado,
podendo, desse modo, qualquer um dos membros desta Casa
encetar o processo legislativo.
Não há, assim, nenhum óbice à tramitação da proposição.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.216/94.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Ermano Batista, relator - José
Renato - Geraldo Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Antônio
Pinheiro.Comíssão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De autoria do Deputado Clêuber Carneiro, o projeto de lei
em epígrafe tem por objetivo alterar a Lei ng 7.373, de
3/10/78, que dispõe sobre legitimação e doação de terras
devolutas do Estado em zona urbana ou de expansão urbana.
Em virtude de requerimentos apresentados pelo autor da
matéria, aprovados em reunião ordinária de 25/10/94, a
proposição tramitará em regime de urgência e será apreciada
pelas comissões em reunião conjunta.
Na oportunidade, compete a esta Comissão examinar a

matéria, atendo-se ao mérito.
Fundamentação

Preliminarmente, vale ressaltar, conforme ficará claro
adiante, que a iniciativa da proposição reflete a intenção
do autor de estabelecer normas inovadoras relativas ao
processo de legitimação de terras devolutas do Estado, que
sejam plenamente exeqüíveis e não comprometam os princípios
de moralidade, impessoalidade e publicidade que devem
revestir todo ato público.
De fato, a redação oferecida ao art. 3Q da Lei no 7.373, de

3/10/78, ao estabelecer os mesmos prazos mínimos de ocupação
do terreno devoluto urbano, exigíveis para fazer jus ao
direito de sua legitimação, o fez, contudo, tendo por
referência a data do requerimento junto à RURALMINAS e não a
da publicação daquela lei. A finalidade dessa alteração é
viabilizar a legitimação de terrenos em zona urbana em
número consideravelmente maior, com vistas ao objetivo
social de que se reveste a questão.
Ainda com relação ao texto proposto ao art. 3g da lei,
observa-se a supressão da regra contida no 4 2Q, que admite
a legitimação de até dois terrenos em nome de um mesmo
beneficiário, quando este comprovar que a ocupação decorreu
de titulo expedido pelo município até 31/12/77.
Já as modificações do texto do art. 19, que diz respeito

aos procedimentos finais para se efetivar a expedição dos
títulos de legitimação e de doação, visam contemplar a
clareza e o principio da publicidade do ato público, ao se
exigir a afixação, em lugares públicos, do edital elaborado
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pela RURALMINAS, nele constando, ademais, o endereço do
imóvel objeto de legitimação. O texto proposto ao mesmo
artigo inova, ainda, ao estabelecer que a emissão do titulo,
observado o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, se efetivará após a publicação do citado edital e a
assinatura do Governador.
Por fim, a outra alteração oferecida refere-se à revogação

do parágrafo único do art. 15, que tem por norma a exigência
de que os pedidos de legitimação, de um mesmo município,
serão examinados e processados até a final expedição do
titulo conjuntamente. No nosso entender, a supressão do
dispositivo se justifica em razão da inviabilidade
operacional de se manter tal prescrição frente à forte
demanda de processos a serem examinados.

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

Lei nQ 2.216/94, no lQ turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Wilson Pires, relator - Arnaldo

Canarinho.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em epigrafe tem por objetivo alterar a Lei

ng 7.373, de 3/10/78, que dispõe sobre legitimação e doação
de terras devolutas do Estado em zona urbana ou de expansão
urbana.
Por requerimento apresentado pelo autor, Deputado Clêuber
Carneiro, a proposição tramita em regime de urgência, com
apreciação em reunião conjunta.
Nos termos regimentais, foi o projeto distribuído à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e à Comissão
de Agropecuária e Política Rural, que opinou pela sua
aprovação, sem que nenhuma delas sugerisse modificações à
proposição.
Compete a esta Comissão o exame da matéria quanto aos
aspectos orçamentários.

Fundamentação
Pelo estudo realizado pela Comissão de Agropecuária e

Política Rural, constatamos ser de fundamental importância a
aprovação da proposição, que proporcionará a legitimação de
terrenos em escala consideravelmente maior, além do reforço
ao atendimento dos principies da moralidade, da
Impessoalidade e da publicidade do ato público de
legitimação.
Não existe impedimento à aprovação do projeto quanto aos
aspectos orçamentários, uma vez que ele dispõe tão-somente
sobre o processo operacional da legitimação de terras e as
condições para sua aprovação.

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

Lei nQ 2.216. no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1994.
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Ajalmar Silva, Presidente - José Renato, relator - Adelmo
Carneiro Leão - João Marques - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.219/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.
de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do
Estado, encaminhado a esta Casa por via da Mensagem ng
530/94. tem como objetivo a reorganização administrativa e
operacional da Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - CODEVALE - além de outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/10/94, foi a
matéria distribuída a esta Comissão para receber parecer
preliminar quanto à juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme dispõe o art. 195. c/c o art. 103,
V, "a", do Regimento Interno.
Em razão do pedido de urgência constante na mensagem
supracitada, formulado pelo Chefe do Poder Executivo, com
fulcro no art. 69 da Constituição do Estado, passa a
proposição a tramitar na forma prevista no art. 220. c/c o
art 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
Quanto à competência desta Casa para dispor sobre as
matérias tratadas no projeto, vislumbra-se que sejam
aplicáveis ao caso as regras contidas no art. 61. VIII e IX.
da Constituição do Estado.
O projeto em análise dispõe sobre a reorganização
administrativa e operacional da CODEVALE, entidade
autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais.
O Chefe do Poder Executivo, neste caso, inaugurou o
processo legislativo, fazendo uso da sua competência
privativa, conforme lhe assegura o art. 66, III, "b", "c", e
"f", da Constituição do Estado:
"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:

b) a criação de cargo e função públicos da administração
direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva
remunera;ão, observados os parâmetros da Lei de Diretrizes
Orçamentárias;
c) o regime jurídico único dos servidores públicos dos
órgãos da administração direta, autárquica e fundacional,
incluído o provimento de cargo, estabilidade e
aposentadoria, reforma e transferência de militar para a
inatividade;
e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de
Estado, órgão autónomo e entidade da administração
indireta".
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Já o art. 90 da mesma Constituição determina expressamente,
em seu inciso XIV, ser atribuição privativa do Governador do
Estado a competência para dispor, na forma da lei, sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo, como e o caso
em apreço.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.219/94.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Roberto Amaral, relator -

Marcos Helênio - Francisco Ramalho - Ajalmar Silva.
Comissão de Administração Pública

Relatório
A proposição em epigrafe, de autoria do Governador do
Estado, enviada a esta Casa por via da Mensagem nQ 530/94,
tem como objetivo reorganizar a CODEVALE e dar outras
providências.
Publicada no "Diário do Legislativo!! de 26/10/94 e
tramitando em regime de urgência, foi a matéria distribuída
ã Comissão supracitada para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. 1. "a" e
"c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa dotar a CODEVALE de uma nova

estrutura administrativa e operacional capaz de atender aos
seus objetivos.
A referida autarquia, desde a sua criação, em 1964. vem
prestando relevantes serviços ao vale do Jequitinhonha,
procurando atenuar a cada dia os efeitos dos graves
problemas que afetam a população daquela área. Por outro
lado, a sua ação tem-se voltado para o desenvolvimento
económico e social da região, cabendo destacar, ainda, o
reconhecimento e o aproveitamento das suas potencialidades.
Em que pese ao crescimento vertiginoso da demanda, a
CODEVALE vem contando até então com uma estrutura
administrativa e operacional que não se coaduna com as suas
necessidades. Para solucionar tal problema, o projeto em
tela cogita de uma nova estrutura operacional e
administrativa no ãmbito daquela autarquia.
As medidas ora propostas certamente dotarão aquela entidade
dos mecanismos necessários á consecução dos seus objetivos,
que, cabe ressaltar, são inúmeros e de extrema importância
para a melhoria da qualidade de vida da população do vale do
Jequ i t i nhonha.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 2.219/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Dilzon Melo - Jaime Martins.

Comissão de Fiscalização Financeira e Drçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto em comento

dispõe sobre a CODEVALE.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública opinou pela

aprovação do projeto na forma proposta.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em epígrafe não encontra óbice do ponto de

vista financeiro-orçamentário. Os recursos para execução da
futura lei originar-se-ão de crédito especial, cuja abertura
é autorizada nos termos do art. 29 do projeto. A matéria
está de acordo com a legislação sobre finanças públicas.
Além do mais, a proposição reveste-se de grande alcance
social, pois aprimora instrumentos impulsores do progresso
junto às mais carentes regiões do Estado.
Aproveitamos tão-somente a oportunidade para atualizar e
aperfeiçoar a legislação estadual, o que fazemos por meio da
Emenda no 1, adiante redigida.

Conclusão
Em face do exposto, op inamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 2.219/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Acrescente-se onde convier:
'Art . .... - Fica revogado o art. 60 da Lei no 9.444, de

25/11/87, aplicando-se aos contratos o disposto no art. 57
da Lei ng 8.666 (federal), de 21/6/93, retroagindo-se seus
efeitos a junho de 1994.'.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Tarcísio Henriques. Presidente - Dílzon Melo, relator -
Roberto Amaral - Márcio Miranda - Jaime Mr1irs.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.224/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe Cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR - e dá outras providências.
Publicada no 'Diário do Legislativo' de 28/10/94, a

proposição, que tramita em regime de urgência, nos termos do
art. 69 da Constituição do Estado e do art. 220 do Regimento
Interno, foi encaminhada às Comissões supracitadas para ser
apreciada em reunião conjunta, consoante o disposto no art.
222 do referido Regimento. Designados para examinar os
aspectos jurídicos. constitucionais e legais da matéria,
passamos à sua fundamentação, redigida na forma a seguir.

Fundamentação
O projeto de lei em tela cria o FUNDERUR como instrumento
da política estadual de desenvolvimento agrícola e de apoio
às comunidades rurais. Para tanto, estabelece os objetivos
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do fundo, seus beneficiários, suas fontes de recurso e o
modo de aplicação deste, incluindo os financiamentos, e
indica, por fim, a entidade gestora, o agente financeiro do
FUNOERUR, assim como seu grupo coordenador, delimitando suas
respectivas competências.
A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado
membro, prevista nos arts. 24, 1, e 25 da Constituição
Federal e no art. 248 da Carta mineira.
A proposição respeita os ditames da Lei Complementar ng 27,
de 18/2/93, e, conforme entendimentodesta Comissão, não se
inclui no rol daquelas reservadas á iniciativa dos Poderes
do Estado. Não há, assim, qualquer óbice á sua tramitação
nesta Casa.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.224/94.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Geraldo Rezende, relator - José
Renato - Antônio Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Sebastião
Costa - Ermano Batista.

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
2.224/94 cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR - e dá outras providências.
Após publicação, a proposição foi distribuída, nos termos
regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça, de
Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Na Mensagem ng 534/94, que encaminha o projeto
a esta Casa, o Governador solicita a apreciação em regime de
urgência, em observância do dispostc .0 art. 69 da
Constituição Estadual.
A Comissão de Constituição e Justiça, quando do exame
preliminar, concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Cumpre-nos, assim, emitir parecer quanto ao mérito da

proposição.
Fundamentação

A criação do FUNDERUR vem dar cumprimento ao disposto na
Lei ng 11.405. de 28/1/94, conhecida como Lei Agrícola, que
dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento
agrícola. Essa lei é fruto de proposição oriunda desta Casa
a partir de subsídios colhidos no seminário legislativo
sobre políticas agrícola e agrária - o Minasterra -. que
propõs, como ação prioritária do Estado, a criação de um
fundo de desenvolvimento para o setor rural.
Conforme o disposto na Lei Complementar ng 27, de 18/1/93,
que disciplina a criação de fundos de desenvolvimento, o
projeto de lei em análise vem acompanhado de nota técnica
que demonstra a viabilidade económica do fundo, bem como o
seu interesse público.
O FUNDERUR, como manda a Lei Agricola, destina-se a
financiar, isolada ou complementarmente, os instrumentos de



política agrícola, a participação do Estado em programas de
reforma agrária e colonização e os programas de melhoria das
condições de vida das comunidades rurais. A destinação dos
recursos, por sua vez, estará sujeita á aprovação do
Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -, também
criado pela Lei Agrícola, o qual conta com representantes do
Estado e da sociedade civil. Tal medida assegura o
planejamento participativo das ações do Estado para a
agricultura, com prioridade para o atendimento ao pequeno
produtor e a suas formas associativas.
A gestão administrativa e financeira dos recursos do fundo
estará a cargo da Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - SEAPA -, do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - 8DMG - e de um grupo
coordenador, formado por técnicos da SEAPA, da SEPLAN, da
SEF e do BDMG, além de um representante do CEPA, conforme
preceitua a referida Lei Complementar ng 27.
Os recursos do FUNDERUR são os orçamentários do Estado,
além de outros previstos pela Lei Agrícola. Como fundo
rotativo, a aplicação se fará de forma reembolsável,
remunerada e a taxas baixas, tendo como suporte as garantias
usuais de crédito rural. Pretende-se, com isso, beneficiar
um maior número de produtores e comunidades rurais e
assegurar a viabilidade econômica do fundo.
A experiência de mais de 20 anos de atividade do BDMG na

gestão de fundos - para o que mantém equipe especializada de
alto nível - e a estrutura com que conta o Estado de Minas
Gerais na condução de políticas para o setor agrícola são
outras garantiasde sucesso do FUNDERUR, conforme se
depreende da já citada nota técnica que acompanha e
justifica o projeto.
Sem dúvida, o FUNDERUR, conforme proposto, trará enormes
benefícios para o setor rural e para o desenvolvimento do
Estado como um todo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 2.224/94 na forma original.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Canarinho, relator -

Wilson Pires.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
s De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

análise cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR.

2	Publicado, foi o projeto enviado á Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. A seguir,
foi remetido à Comissão de Agropecuária e Política Rural,
que opinou pela sua aprovação. Agora, vem a proposição a

2	esta Comissão para ser examinada nos lindes de sua
competência.

Fundamentação
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O projeto em tela visa a estabelecer um canal de
financiamento para o setor agropecuário a taxas e prazos
compatíveis com a atividade que este desempenha.
Percebe-se, também, no FUNDERIJR uma nítida orientação para
se amenizarem as dificuldades encontradas pela população
rural, tendo em vista o disposto nos incisos ri e III do
art. 2g e no inciso II do art. 3g do projeto em questão.
Financeira e orçamentariamente, o fundo representa uma

possibilidade de que seja constituída fonte de financiamento
adequada ao meio rural, cujos financiamentos obedeçam ás
políticas estabelecidas no âmbito do Estado e á
transparência hoje exigida pela sociedade.

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

Lei ng 2.224/94 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 22 de novembro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - João Marques, relator - José
Renato - Adelmo Carneiro Leão - Sebatião Costa.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.855/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em tela é de autoria do Deputado Marcos
Helênio e dispõe sobre o atendimento ao público pelos órgãos
e pelas entidades da administração estadual.
Publicada em 18/12/93, a proposição recebeu parecer
favorável das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Defesa do Consumidor, quando da
sua apreciação no lg turno.
Retorna agora o projeto a esta Comissão, para receber
parecer para o 2g turno. Segue anexa a redação do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundamentação
O Código de Defesa do Consumidor coloca entre os princípios
que norteiam as relações de consumo a adequada e eficaz
prestação dos serviços públicos em geral.
A proposta em tela, consoante o disposto na norma citada,
visa a aprimorar os serviços prestados pelos órgãos
estaduais, objetivando um melhor atendimento à população,
uma vez que obriga os prestadores desses serviços a afixarem
cartazes contendo informações para os consumidores, conforme
preconiza o art. lg do projeto.
Sob o ponto de vista da administração pública, a medida
fará com que se evitem gastos desnecessários e contribuirá
para aumentar o prestigio e melhorar a imagem dos serviços
prestados pelo Estado, como já foi explicitado durante a
discussão do tema no lg turno; é. portanto, salutar a sua
transformação em norma jurídica Imperativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.855/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ
turno.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.855/93
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Obriga os órgãos e as entidades que especifica a manterem
sistema de informações sobre os respectivos serviços
prestados, nos termos que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Os órgãos e as entidades da administração direta
e indireta do Estado e as empresas delegatárias de serviço
público que prestem atendimento direto á população deverão
manter, em cada um de seus setores de atendimento, quadros.
cartazes ou sinais que informem:

- o nome do setor, o horário de funcionamento e os
serviços prestados;
II - as formalidades e os procedimentos a serem cumpridos

bem como os documentos a serem providenciados pelo usuário
para a prestação de serviço.

- As informações serão claras e precisas e deverão ser
apresentadas em local de fácil observação pelo público.
6 2Q - Na entrada das dependências do órgão ou da entidade,
deverá haver a indicação da localização dos setores de
atendimento de que trata o artigo.
Art. 2g - Os órgãos e as entidades de que trata o artigo

anterior terão prazo de 60 (sessenta) dias para atenderem ao
disposto nesta lei, contados da data de sua publicação.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Jaime Martins, relator -

Marcos Helênio - Oilzon Melo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.252/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.252/93, de autoria do Deputado
Ambrósio Pinto, que dá a denominação de Fórum Doutor José de
Almeida Paiva ao Palácio da Justiça do Município de
Natércia, 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, 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 1.252/93
Dá a denominação de Fórum Doutor José de Almeida Paiva ao

Palácio da Justiça do Município de Natércia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art lo - Fica denominado Fórum Doutor José de Almeida

Paiva o Palácio da Justiça do Município de Natércia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 1.353/93
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Comissão de Redação
0 Projeto de Lei flQ 1.353/93, de autoria do Deputado

Geraldo da Costa Pereira, que declara de utilidade pública a
Associação Mineira de Estudos e Controle de Infecções
Hospitalares - AMECIH -, 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.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.353/93
Declara de utilidade pública a Associação Mineira de

Estudos e Controle de Infecções Hospitalares - AMECIH -$ com
sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Mineira de Estudos e Controle de Infecções Hospitalares -
AMECIH -, com sede no Município de Belo Horizonte-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3p - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de v'mL-o de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No- 1.534/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.534/93, de autoria do Deputado
Eduardo Brás, que declara de utilidade pública o Centro
Espírita Lázaro - CEL -, com sede no Município de Formiga,
foi aprovado no 2o turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lo. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.534/93
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Lázaro - CEL
-, com sede no Município de Formiga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro

Espírita Lázaro - CEL -. com sede no Município de Formiga.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994-
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.691/93
Comissão de Redação



O Projeto de Lei flQ 1.691/93, de autoria do Deputado
Clêuber Carneiro, que declara de utilidade pública a
Federação Municipal das Associações Comunitárias de Januária
- FACOMJAN -, com sede no Município de Januária, 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 1.691/93
Declara de utilidade pública a Federação Municipal das
Associações Comunitárias de Januária - FACOMJAN -, com sede
no Município de Januária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Federação
Municipal das Associações Comunitárias de Januárla -
FACOMJAN -. com sede no Município de Januária.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga. Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.694/93
Comissão de Redação

o Projeto de Lei nQ 1.694/93, de autoria da Deputada Elisa
Alves, que declara de utilidade pública o Banco de Cadeiras
de Rodas do Rotary Club de Araxá, com sede no Município de
Araxá, 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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.694/93
Declara de utilidade pública o Banco de Cadeiras de Rodas

do Rotary Club de Araxá, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Banco de

Cadeiras de Rodas do Rotary Club de Ara?çá, com sede no
Município de Araxá.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N9 1.745/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.745/93, de autoria do Deputado
Tarcísio Henriques, que dá a denominação de José Silva
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Martins à rodovia que liga o Município de Brumadinho ao de
Bonfim, 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 ternos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 1.745/93
Dá a denominação de José Silva Martins à rodovia que liga o

Município de Brumadinho ao de Bonfim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1g - Fica denominada José Silva Martins a rodovia que
liga o Município de Brumadinho ao de Bonfim-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga. Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

P49 1.769193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.769/93, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que dá a denominação de Dr. Clemente
Vieira de Araújo ao trecho da Rodovia MG-190 que liga o
Município de Sacramento á BR-262, 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 LEI NQ 1.769/93
Dá a denominação de Or. Clemente Vieira de Araújo ao trecho

da Rodovia MG-190 que liga o Município de Sacramento á BR-
262
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Dr. Clemente Vieira de Araújo o
trecho da Rodovia MG-190 que liga o Município de Sacramento
á BR-262.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga. Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.778193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.778/93, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que declara de utilidade pública a
Creche Vicentina do Santissimo Sacramento, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, E 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 1.778/93
Declara de utilidade pública a Creche Vicentina do

Santíssimo Sacramento, 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

Vicentina do Santíssimo Sacramento, 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, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.795/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.795/93, de autoria do Deputado Bené
Guedes, que declara de utilidade pública a Ação Comunitária
de Vila Caxias e Vila Santa Rita e seus respectivos bairros,
com sede no Município de Além Paraiba, 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, 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 1.795/93
Declara de utilidade pública a Ação Comunitária de Vila

Caxias e Vila Santa Rita e seus respectivos bairros, com
sede no Município de Além Paraiba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Ação
Comunitária de Vila Caxias e Vila Santa Rita e seus
respectivos bairros, com sede no Município de Além Paraiba.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Mi ranua.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.820/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.820/93, de autoria do Deputado João
Marques, que declara de utilidade pública o Asilo Padre José
Faustino, com sede no Município de Inhapim, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
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Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, 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 Np 1.820/93
Declara de utilidade pública o Asilo Padre José Faustino,
com sede no Município de Inhapim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Asilo Padre
José Faustino, com sede no Município de Inhapin.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Mârcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.881194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.881/94, de autoria do Deputado Homero
Duarte, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Produtores Rurais de Posses - AMOP -, com sede
no Município de Minas Novas, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.861194
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e

Produtores Rurais de Posses - AMOP -, com sede no Município
de Minas Novas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores e Produtores Rurais de Posses - AMOP -, com
sede no Município de Minas Novas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga. Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.975/94
Comissão de Redação

O Projeto deLei nQ 1.975/94, de autoria da Deputada Elisa
Alves, que dá a denominação de Geraldo Gomes de Menezes à
Rodovia MG-341, que liga o Município de Tapira à Rodovia MG-
428, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 1.975/94
Dá a denominação de Geraldo Gomes de Menezes á Rodovia MG-
341. que liga o Município de Tapira á Rodovia MG-428.
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Geraldo Gomes de Menezes a
Rodovia MG-341, que liga o Município de Tapira à Rodovia MG-
428.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 2.018194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 2.018/94, de autoria do Deputado
Geraldo da Costa Pereira, que declara de utilidade pública a
Associação de Moradores São Caetano - ASSCÁ -, com sede no
Município de Betim, 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 No 2.01P/5.4
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores São

Caetano - ÁSSCA -, com sede no Município de Betim.
Á Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores São Caetano - ÁSSCÁ - , com sede no Município
de Betim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 2.027/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.027/94, de autoria do Deputado
Ajalmar Silva, que declara de utilidade pública o Asilo São
Vicente de Paulo de Araxã, com sede no Município de Áraxá,
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.
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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 NO 2.027194
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo

de Araxá, com sede no Município de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Asilo São

Vicente de Paulo de Araxá, com sede no Município de Araxá.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 2.039/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2039/94, de autoria do Deputado Gilmar
Machado, que declara de utilidade pública o Centro
Evangélico de Reabilitação e Trabalho Orientado - CERTO -,
com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, f lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.039/94
Declara de utilidade pública o Centro Evangélico de
Reabilitação e Trabalho Orientado - CERTO -, com sede no
Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Evangélico de Reabilitação e Trabalho Orientado - CERTO -,
com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994,
José Braga, Presidente - Jaime Martins. relator - Márcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 2.042/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.042/94, de autoria do Deputado Dilzon
Melo, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Municipal de Abaeté, com sede no
Município de Abaeté, 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.
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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 2.042/94
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário Municipal de Abaeté, com sede no Município de
Abaeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Municipal de Abaeté, com sede no
Município de Abaeté.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogara-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 2.043/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 2.043/94, de autoria do Deputado
Agostinho Patrus, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de
Santa Bárbara, com sede no Município de Santa Bárbara, 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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.043/94
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

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

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 2.044/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.044/94. de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Creche
Frei Gabriel de Fraazanô, com sede no Município de Uberaba,
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.
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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 2.044/94
Declara de utilidade pública a Creche Frei Gabriel de

Frazzanó, com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche Frei

Gabriel de Frazzanô, com sede no Município de Uberaba
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 2.046/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 2.046/94, de autoria do Deputado
Reinaldo Lima, que declara de utilidade pública o Conselho
de Desenvolvimento Comunitário do Gentio - CDCG -, com sede
no Município de Ponte Nova, 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 ternos 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 CE LEI NQ 2.046/94
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Gentio - CDCG -, com sede no Município de
Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário do Gentio - CDCG -, com sede no
Município de Ponte Nova.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
ArU 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

N9 2.047/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 2047/94, de autoria do Deputado Homero
Duarte. que declara de utilidade pública a Creche Orminda
Barbosa Vieira, com sede no Município de Monte Belo, 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 arU 270. § l Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI NQ 2.047/94
Declara de utilidade pública a Creche Orminda Barbosa

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

arminda Barbosa Vieira, com sede no Município de Monte Belo.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3c, - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 2.051/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 2.051/94, de autoria do Deputado Mauri
Torres, que declara de utilidade pública a Associação
Beneficência Popular, com sede no Município de Mariana, foi
aprovado nos termos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, IQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, q ue está c- -c9r.JO com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 2.051/94
Declara de utilidade pública a Associação Beneficência
Popular, com sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficência Popular, com sede no Município de Mariana.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.057194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.057/94, de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública a Creche
e Pré-Escola Lar dos Pequeninos, com sede no Município de
Guanhães, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no
lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NQ 2.057/94
Declara de utilidade pública a Creche e Pré-Escola Lar dos

Pequeninos, com sede no Município de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche e
Pré-Escola Lar dos Pequeninos, com sede no Município de
Guanhães.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Jaime Martins, relator - Márcio

Miranda.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.070/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.070/94, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que declara de utilidade pública o
Clube de Mães do Bairro Santa Tereza, com sede no Município
de Ponte Nova, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.070/94
Declara de utilidade pC 2 c o Clube de Mães do Bairro

Santa Tereza, com sede no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Clube de

Mães do Bairro Santa Tereza, com sede no Município de Ponte
Nova.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 2.076/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 2.076/94, de autoria do Deputado Célio
de Oliveira, que declara de utilidade pública a Associação
de Promoção e Ação Social Cinira Silva - APAS-, com sede no
Município de Campo Belo, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lQ, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.076194
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção e

Ação Social Cinira Silva - APAS -, com sede no Município de
Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Promoção e Ação Social Cinira Silva - APAS -, com sede no
Município de Campo Belo.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Márcio Miranda, relator - Jaime

Martins-
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Belo Horizonte, sábado, 26 de novembro de 1994

ATAS

ATA DA 602 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 24 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem ng 541/94 (Projeto de Lei ng
2.251/94). do Governador do Estado - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei ngs 2.252 a 2.255/94 -
Requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Pereira e outros
e Adelmo Carneiro Leão - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Administração Pública, de Saúde e Ação Social
(2) e de Meio Ambiente e da Deputada Maria Elvira - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Bené Guedes e Gilmar
Machado - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 1g Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Antônio Carlos Pereira; deferimento - Questão de
ordem; chamada para recomposição de "quorum" inexistência
de número regimental para a continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h13nin, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Sené Guedes -

Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Bernardo Rubinger - Bonifácio
Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo
Freitas - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - João
Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Olivia - Mauri
Torres - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Romeu Queiroz
- Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro
Toledo - Tarcisio Henriques - Wilson Pires
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os 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 Bené Guedes, 3Q-Secretário nas funções de 2g
Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Correspondência
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- A Deputada Maria Olivia, la-Secretária "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM NQ 541194v
Belo Horizonte, 22 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa, o
incluso projeto de lei, que cria unidades administrativas na
estrutura complementar do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A providência ora adotada objetiva organizar a Diretoria de
Transporte Metropolitano, que, como se sabe, é órgão
sucessor, na estrutura básica do DER-MG, das atribuições da
extinta Transportes Metropolitanos - TRANSMETRO (Lei ng
11.403/94), dotando-a da estrutura complementar adequada
para o cumprimento de sua competência institucional na
autarquia.
Por se tratar de matéria de relevante interesse público,
solicito a Vossa Excelência que atribua ao projeto de lei em
epigrafe a urgência de que trata o artigo 69 da Constituição
do Estado.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos do

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

PROJETO DE LEI NO 2.251/94"
Cria unidades administrativas na estrutura complementar do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG - e dá outras providências.
Art. lg - Ficam criados 6 (seis) Serviços e 3 (três) Seções
Técnicas no Anexo 1 a que se refere o parágrafo único do
artigo 5o da Lei ng 11.403, de 21de janeiro de 1994,
unidades administrativas destinadas á estrutura complementar
da Diretoria de Transporte Metropolitano, integrante da
estrutura básica do DER-MO.
Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo
ficam criados, no Anexo III a que se refere o artigo 21 da
Lei ng 11.403, de 21 de janeiro de 1994, os cargos
constantes no anexo desta lei.
Art. 2g - O inciso III do artigo 4o da Lei no 11.403, de 21

de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação,
alterada a denominação da Assessoria de Assistência
Rodoviária aos Municípios para Assessoria de Assistência
Técnica aos Municípios:
"Art. 4g -.................................
III - Uridadas de Assessoramento:
a) Gauinete:
b) Assessoria de Assistência Técnica aos Municípios;
c) Assessoria de Comunicação Social;
d) Procuradoria Jurídica;
e) Assessoria de Planejamento e Coordenação;
f) Assessoria de Custos e Licitação;
g) Auditoria Técnico-Administrativa;
h) Assessoria de Informática;
i) Assessoria de Normas Técnicas.".
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Art. 30 - Para atender às despesas decorrentes da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir credito
especial de até R$160.884.36 (cento e sessenta mil
oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis
centavos), observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal
ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.

- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário
do Legislativo em 26/11/94.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195. c/c O art. 220. do
Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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 2.252/94

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

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 1994-
Geraldo Rezende
Justificação: O Clube de Pesca Barra do tJrucuia, com sede
no Município de São Francisco, é um sociedade civil,
recreativa, sem fins lucrativos. Tem a finalidade de
preservar a natureza, defender a fauna aquática e promover
atividades de caráter social, esportivo e cultural entre os
sócios e seus familiares.
A entidade funciona há dois anos, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que não recebem nenhuma
remuneração pelos cargos que exercem.
Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele

municioio, a p resentamos este projeto e solicitamos apoio de
nossos ilustres pares para sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195. c/c o art. 104. inciso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NO 2.253194
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de Carmo do
Paranaiba.
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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 -, com sede no
Município de Carmo do Paranaiba.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 1994.
Elmiro Nascimento
Justificação: A sigla APÂE é hoje nacionalmente conhecida e
reconhecida, sendo unanimemente considerada como sinônimo de
amparo e estimulo ao segmento excepcional da população
brasileira.
A figura do excepcional se insere na realidade sociológica
brasileira de maneira hoje altamente positiva, em
contraposição à política segregacionista e injusta que
anteriormente a ignorância de alguns queria que
prevalecesse. A começar pela correta denominação,
excepcional, que reconhece ser o indivíduo apenas diferente
da uniforme maioria, mas nem por isso menos capaz de, com
seus específicos dons, prestar válida contribuição a nosso
Pais.
Em Carmo do Paranaiba. a APAE foi fundada em 1980 e ao
longo da última década vem desenvolvendo trabalho realmente
extraordinário em prol dos excepcionais. Atende hoje a nada
menos que duzentas pessoas portadoras de deficiências
várias, de ordem física, mental, auditiva, visual e
múltipla. O que é mais importante, não estabelece faixa
etária limite em seu trabalho, recebendo alunos com idade de
um mês a 50 anos.
O trabalho de assistência abrange as áreas de pedagogia,
fonoaudiologia, psicologia. fisictE:i , terapia
ocupacional, assistência social, médica e odontológica.
Nesses últimos setores, conta com os recursos da Secretaria
Municipal de Saúde, e a manutenção da entidade ê possível
graças ao concurso da Prefeitura Municipal, do Sistema único
de Saúde - SUS -, da LBA e da comunidade. Os alunos são
assistidos gratuitamente. sendo a sua grande maioria de
pessoas economicamente carentes.
Declarar a APAE de Carmo do Paranaiba entidade de utilidade
pública é, portanto, apenas ratificar uma realidade
inquestionável. Poucas entidades são, de fato, tão úteis à
comunidade como a APAE. Com as prerrogativas que a lei lhe
facultará, ela poderá aumentar a abrangência e a eficácia de
sua louvável, meritória e objetiva atuação.

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

PROJETO DE LEI No 2 254/94
Declara de utilidade pública a Obra Social e Comunitária da
Paróquia de Santo Antõnio - OSCOPSA -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Obra Social
e Comunitária da Paróquia de Santo Antônio - OSCOPSA -, com
sede no Municipio de Selo 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 novembro de 1994.
José Militão
Justificação: A Obra Social e Comunitária da Paróquia de

Santo Antônio é uma entidade civil, de caráter beneficente e
de assistência social, sem fins lucrativos, com sede e foro
na cidade de Selo Horizonte, cuja finalidade é a manutenção
das obras sociais da Paróquia de Santo Antônio e o sustento
do culto e da casa paroquial.
Seus estatutos estão registrados no Cartório Jero Oliva -

Registro Civil das Pessoas Juridicas, protocolados sob o n
18 e registrados no livro A. sob o ng 70.694, em 5/5/94.
Conforme atesta o Juiz de Direito e Assessor Judiciário do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Sr. Fábio
José Seixas de Siqueira, a Obra Social e Comunitária da
Paróquia de Santo Antônio está em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas
finalidades estatutárias, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não auferem remuneração pelo exercicio
de seus cargos.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 2.255/94
Declara de utilidade pública o Recanto Salvador Pires, com

sede no Municipio de Santa Maria de tta5i a.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Recanto
Salvador Pires, com sede no Municipio de Santa Maria de
Itabira.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de novembro de 1994.
José Militão
Justificação: O Recanto Salvador Pires é uma entidade civil

de caráter filantrópico, sem fins lucrativos, com sede no
Municipio de Santa Maria de Itabira. Sua finalidade é a
prática da caridade cristã pela assistência social.
Seus estatutos estão registrados no Cartório de Santa Maria
de Itabira - Registros e Protocolos de Pessoas Juridicas,
protocolado sob o no 113, registrado no livro A-1, sob o ng
13, a fls. 179/181, datados de 2/2/94.
Conforme atesta o Juiz da Comarca de Itabira, o Recanto
Salvador Pires está em pleno e regular funcionamento,
cumprindo as suas finalidades estatutárias, e sua diretoria
é composta por pessoas idôneas, que não auferem remuneração
pelo exercicio de seus cargos.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

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

REQUERIMENTOS
Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando a anexação do
Projeto de Lei flQ 2.225/94. do Governador do Estado, ao
Projeto de Lei no 2.088/94. da Comissão de Agropecuária.
Do Deputado Antônio Carlos Pereira e outros, solicitando a
constituição de CPI para averiguar denúncia de corrupção
contra Deputados Estaduais feita pelo ex-Governador Newton
Cardoso em reportagem da emissora SST do dia 18/10/94. (- A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com O
inciso XXV do art. 244 do Regimento Interno, e solicita das
lideranças a indicação regimental

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Administração Pública, de Saúde e Ação Social (2) e de
Meio Ambiente e da Deputada Maria Elvira.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes-
0 Deputado Bená Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sra. Deputada, pessoas presentes nas galerias, ontem, ao
falar sobre o convênio assinado, na cidade de Além Paraíba,
entre a Prefeitura Municipal e a COPASA não citei, por um
lapso, o nome do Prefeito Fernando Lúcio Dorneles, um dos
principais responsáveis, por aquele ato. Em razão disso,
retorno a esta tribuna para mencionar, com muita honra e
prazer, a pessoa do ilustre Prefeito, porquanto a sua
participação foi fundamental para a celebração do citado
convênio. Devo dizer ainda que ele vem administrando aquela
cidade com muita competência. E uma pessoa que merece o
respeito das lideranças da Zona da Mata, como também o
Gerente-Regional da COPASA, em Leopoldina. Dr, Bretas,
Desejamos que o trabalho que está sendo efetivado naquela
cidade, com investimentos da ordem de US$1.600.000,00, seja
realmente dos mais benéficos para a população além-
paraibana.
Foi, realmente. motivo de muita satisfação para nós

estarmos em Além Paralba, naquela oportunidade. Temos a
certeza de que, daqui para a frente, vamos conseguir outros
beneficios como, por exemplo, a construção das casas
populares, que é uma importante reivindicação do Prefeito
Fernando Lúcio. Estamos trabalhando, há muito tempo, junto
ao Governo do Estado e à COHAB, para que tal coisa aconteça.
E vamos nos esforçar ainda mais.
Quero agradecer, ainda, o apoio dado pela Câmara de
Vereadores daquela cidade, que é presidida pelo ilustre
Vereador Antõnio Guimarães, que, também, com muita
competência, conseguiu, junto com seus pares, a aprovação
desse convênio, que foi um acontecimento dos mais valiosos
para Além Paraíba. Esperamos voltar brevemente a essa cidade
para estabelecer novos contatos e continuar o trabalho que
vem sendo feito. Portanto, quero dar os parabéns e deixar as
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minhas desculpas ao Prefeito Fernando Lúcio Dorneles porque,
ontem, quando me manifestei a respeito daquele
acontecimento, não mencionei o nome da ilustre autoridade.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sra. Deputada,
Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias, ocupo esta
tribuna, hoje, para tratar de dois assuntos que considero
polêmicos e essenciais para que se possa ter confiança no
futuro do Pais e de Minas. O primeiro deles ê o rompimento
do acordo do Governo Federal com os petroleiros. O segundo,
a necessidade urgente de se fazer a tão discutida - e da
mesma forma protelada - isonomia salarial em Minas Gerais.
Começo pelo assunto de repercussão nacional e que tem
reflexos diretos em Minas Gerais, em virtude de termos aqui
a refinaria Gabriel Passos. Muitos podem considerar uma
ingenuidade o fechamento de um acordo verbal entre uma
categoria de trabalhadores e um governo. No entanto, no que
se refere a formas de conduta, percebe-se que os
trabalhadores estão bem mais preparados eticamente que
aqueles cuja função é gerenciar os destinos do Pais.
Quando uma categoria de trabalhadores diz: "Vamos entrar em
greve", ela vai entrar em greve. Quando diz: "Vamos voltar
ao trabalho", de fato volta ao trabalho. Não precisa assinar
acordo. O mesmo não acontece quando do outro lado estão a
iniciativa privada ou, neste caso especifico, o Governo. A
possível "ingenuidade" dos petroleiros se pautou
exclusivamente na confiança de que aqueles que governam o
Pais têm palavra. Não têm.
Em virtude disso, da falta de palavra do Governo, só resta

aos trabalhadores fazerem uso de um mecanismo pouco popular
e eterno bode expiatório das elites, reproduzido em larga
escala pela imprensa: a greve. Não há como não apoiar o
movimento dos petroleiros. Eles foram traídos por aqueles
que deveriam zelar pelos interesses da Nação. Pelo visto,
passado o período eleitoral, novamente o Presidente Itamar
Franco se esmera em cometer "burradas".
O mais lamentável nesse episódio é que tudo foi armado a
fim de deixar passar o período eleitoral, garantindo a
vitória do candidato do Governo. Passadas as eleições, que
volte a realidade dos desacertos, das trapaças, da carga
pesada em cima do trabalhador, com a arrogância daqueles que
só conseguem deter a razão à base da força, o Ministro do
Planejamento aeni Veras vocifera diante das câmeras e dos
microfones, ameaçando quem entrar em greve com a demissão.
"O Governo é forte", esbraveja, corno se nessa frase
estivesse contida toda uma necessidade de auto-afirmação. De
fato, com atitudes como esta, a ruptura de um acordo
discutido e fechado, quem deveria se demitir é o Governo.
Por tudo isso, venho aqui me solidarizar com os petroleiros.
A categoria tem todo o apoio do PT e de nossa bancada na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas.
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O outro assunto que me traz a esta tribuna é a falta de
isonomia salarial em Minas Gerais. Mesmo que de forma morosa
e fora daquilo que seria ideal, o Governo Federal vem
trabalhando a fim de melhorar a situação dos servidores,
iniciando o processo de Implantação da isonomia. No entanto,
em nosso Estado, nada vem sendo feito.
Gostaria de manifestar minha insatisfação com tal fato. O
Governador Hélio Garcia  seus auxiliares só falam, falam e
falam. tsonomia, nada. E preciso deixar claro que Minas
Gerais precisa tratar de maneira mais digna uma parcela
importante da população ativa, os servidores públicos.
Na semana passada, votamos a suplementação de verbas para o
Estado. Para sua aprovação, foi garantido que 23% seriam
utilizados na recomposição dos salários do funcionalismo
público. Nós esperamos que, diferentemente do Governo
Federal, que descumpriu o acordo com os petroleiros, o
Governo de Minas cumpra com aquilo que nesta Casa foi
negociado. Os servidores estão com seus salários aviltados,
vitimas da falta de uma politica salarial e das defasagens
que se acumulam desde 1986.
Que não venham novamente os reajustes setor izados. Também

os salários dos funcionários do Legislativo e do Judiciário
estão defasados. A maneira de se fazer isonomia por parte de
alguns governantes é. no i' ..', vexamosa. Deixam á mingua
aqueles funcionários que hoje têm salários um pouco mais
altos e reajustam os salários dos outros. Multo fácil, pouco
convincente.
A impressão que nós temos é que não existe inflação neste
País- Por menor que ela seja, seu acúmulo vem sendo sentido
por todos.
Deve-se recompor o salário de todo o funcionalismo e,
concomitantemente, fazer a isonomia salarial. Essa é a
atitude sensata que se espera deste final do Governo Hélio
Garcia.
Nós, da Bancada do PT, estaremos aqui para lutar no sentido

de que isso ocorra. Queremos mais transparência nas contas
do Governo, melhor tratamento para o funcionalismo público,
tanto do ponto de vista salarial quanto em matéria de
condições de trabalho, tudo isso garantindo a isonomia
salarial e uma politica salarial para os servidores. Sem
isso, Minas não terá futuro. Obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na Tia Reunião Ordinária,
do Projeto de Lei nQ 2.005/94, do Deputado Romeu Queiroz; de
Saúde e Ação Social(2) - aprovação, na 98a Reunião
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Ordinária, do Requerimento ng 5.449/94. do Deputado Jaime
Martins; e aprovação, na 98a Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei ngs 2.115/94, do Deputado Baldonedo Napoleão;
1.925/94. do Deputado Geraldo da Costa Pereira; 1.467/93, do
Deputado João Batista; 1.765/93. do Deputado Jorge Hannas;
2.073/94. do Deputado Milton Salles; 1.980/94, do Deputado
Roberto Amaral, e 2.143/94, do Deputado Romeu Queiroz; e de
Meio Ambiente - aprovação, na 75a Reunião Ordinária, do
Requerimento ng 5.438/94, do Deputado Mauro Lobo (Ciente.
Publique-se.); e pela Deputada Maria Elvira - falecimento do
Sr. Benedito Cunha, em Serrania (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso
XXV do art. 244 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Antônio Carlos Pereira e outros, que solicita a
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para,
no prazo de 60 dias, investigar afirmações do ex-Governador
Newton Cardoso envolvendo Deputados Estaduais da legislatura
anterior, que teriam sido pagos para votar a seu favor no
processo de " impeachment'.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, solicito seja
feita a chamada para recomposição do número regimental.
O Sr. Presidente - E r - -rr - al o pedido do Deputado. A
Presidência determina ao Sr. Secretário que proceda à
chamada para recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Sebastião Helvécio) - (- Faz a

chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados. Não
há" quorum" para a continuação dos trabalhos.

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

convoca os Deputados para a ordinária de debates de amanhã,
dia 25, ás 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 604 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As quatorze horas e trinta minutos do dia treze de setembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Jaime Martins e Jorge
Eduardo, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida.
a Presidência solicita ao Deputado Jaime Martins que proceda
à leitura da correspondência enviada pelos Sindicatos dos
Trabalhadores Rurais de Turmalina e de Manhumirim e passa á
discussão e á votação de proposições da Comissão,
apresentando requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
que solicita sejam apuradas questões referentes a processos
de legitimação de terras urbanas e rurais. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. O Presidente encaminha o
requerimento à Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa para
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após, passa á discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Jorge Eduardo emite parecer favorável á aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.891/94 no 2Q turno. Submetido a
discussão e votação, é o projeto aprovado. Em seguida, o
Deputado Jorge Eduardo emite parecer favorável à aprovação
dos Requerimentos ns 5.389 e 5.401/94. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são eles aprovados. A
Presidência submete a votação, nos termos da Deliberação ng
487/90, da Mesa da Assembléia, os Requerimentos ngs 5.400 e
5.407/94, os quais são aprovados. Continuando, submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ngs 1.772, 1.793 e 1.799/93 e 1.892/94, que
são aprovados por unanimidade. 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, 24 de novembro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Wilson Pires - Marcelo Cecé.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE OS PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS
DEVOLUTAS A QUE SE REFERE A MENSAGEM NQ 505/94

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

A fim de que se dê cumprimento ao disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição mineira, o Governador do Estado fez
remeter a esta Casa 1.557 autos de processos de legitimação
de terras devolutas do Estado, tanto em zonas rurais quanto
em zonas urbanas, instruidos pela Fundação Rural Mineira,
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS.
Em observância às regras contidas na Decisão Normativa da
Presidência ng 18, de 17/6/93, que disciplina a tramitação
da matéria, na primeira fase dos trabalhos compete a esta
Comissão examinar os pressupostos legais da espécie,

Fundamentação
O referido dispositivo constitucional estabelece a
competência privativa do Legislativo Estadual de aprovar,
previamente, a alienação e a concessão das terras devolutas,
ressalvadas aquelas previstas nos incisos 1 e II do 3g do
art. 247 da Constituição do Estado, quais sejam as
alcançadas pelo plano de reforma agrária e as que forem
caracterizadas na categoria de concessão gratuita de
dominio.
A par de a exigência constitucional de prévia aprovação
legislativa encerrar controle de natureza política, a ser
exercitado de forma plena e em caráter discricionário, tal
exigência diz respeito, ainda, à competência concorrente do
Legislativo Estadual para a elaboração da legislação regente
dos bens de domínio público.
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Reportando-nos ao art. 74, "caput" lo e inciso 1, da
Carta Estadual, vemos que a fiscalização contábil
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Estado e das entidades da administração indireta é exercida
pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo,
abrangendo a legalidade, a legitimidade, a economicidade e a
razoabilidade de fato gerador de receita ou determinante de
despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de
direito ou obrigação.
Apresentadas tais considerações, convém esclarecer que, no
propósito de agilizar a tramitação dos processos já
examinados, a saber, os relativos a terrenos em zona rural,
este relator entende por bem, desde já, formalizar projeto
de resolução aprovando, entre os processos, aqueles que não
apresentaram vicies de natureza formal ou material na sua
instrução.
Há de se notar, contudo, que a área a ser titulada em nome

de João Pinto Alecrim foi retificada para 217,40001ha. tendo
em vista, conforme foi determinado no auto do processo, a
exclusão de 9,101ha em função da Rodovia MG-214, que
atravessa o imóveL

Conclusão
Em face do exposto, concluinos pela apresentação do

seguinte projeto de resolução.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N9

Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62. XXXIV,
da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. l Q - 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 Único
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.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Ajalmar Silva, Presidente - Wilson Pires, relator - Marcelo

Cecé.

-
0 anexo Único mencionado foi publicado no "Diário do

Legislativo" de 26/11/94.
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO
PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Comissão Especial
Relatório

Indicada na Mensagem no 531/94, do Governador do Estado,
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, a Profa. Maria
Gisele Jacob apresentou seu "curriculum vitae" e foi argüida
na reunião da Comissão Especial de 23/11/94, cumprindo o que
estabelece o art. 62, XXIII, "b", da Constituição do Estado
de Minas Gerais, c/c o art. 150 do Regimento Interno.
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Analisamos o "curriculum vitae' da indicada e avaliamos seu

desempenho na argüição pública-
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do nome da Profa. Maria
Gisele Jacob para cumprir mandato no Conselho Estadual de
Educação.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - Roberto Amaral, relator -

Cõssimo Freitas - Ajalrnar Silva.
PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO
PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Comissão Especial
Relatório

Indicado na Mensagem nQ 531/94, do Governador do Estado,
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, o Prof. Plinio
Salgado apresentou seu "curriculum vitae" e foi argüido na
reunião da Comissão Especial de 23/11/94, cumprindo o que
estabelece o art. 62, XXIII, "b", da Constituição do Estado
de Minas Gerais, c/c o art. 150 do Regimento Interno.
Analisamos o 'curriculum vitae' do indicado e avaliamos seu

desempenho na argüição pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do nome do Prof. Plínio
Salgado para cumprir mandato no Conselho Estadual de
Educação.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Márcio Miranda. Presidente - Roberto Amaral, relator -
Cõssimo Freitas - Ajalmar Silva.

PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO
PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Comissão Especial
Relatório

Indicado na Mensagem nQ 531/94, do Governador do Estado.
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, o Prof. José Geraldo
de Freitas Drummond apresentou seu 'curriculum vitae" e foi
argüido na reunião da Comissão Especial de 23/11/94,
cumprindo o que estabelece o art. 62, XXIII, "b'. da
Constituição do Estado de Minas Gerais, c/c o art. 150 do
Regimento Interno.
Analisamos o "curriculum vitae' do indicado e avaliamos seu
desempenho na argüição pública-

Conclusão
Pelo exDostc, somos pela aprovação do nome do Prof. José

Geraluo de Freitas Drummond para cumprir mandato no Conselho
Estadual de Educação.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Cóssimo Freitas - Ajalmar Silva.

PARECER SOBRE O NOME INDICADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO
PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Comissão Especial
Relatório
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Indicado na Mensagem ng 531/94, do Governador do Estado,
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, o Prof. Saulo
Converso Lara apresentou seu "curriculum vitae' e foi
argüido na reunião da Comissão Especial de 23/11/94,
cumprindo o que estabelece o art. 62, XXIII, "b", da
Constituição do Estado de Minas Gerais, c/c O art. 150 do
Regimento Interno.
Analisamos o "curriculum vitae" do indicado e avaliamos seu

desempenho na argüição pública-
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do nome do Prof. Saulo
Converso Lara para cumprir mandato no Conselho Estadual de
Educação.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - Roberto Amaral, relator -

Cóssimo Freitas - Ajalmar Silva,
PARECER SOBRE NOMES INDICADOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO
PARA CUMPRIR MANDATO NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

Comissão Especial
Relatório

Indicado na Mensagem nQ 531/94, do Governador do Estado,
para exame e aprovação pela Assembléia Legislativa para
compor o Conselho Estadual de Educação, os Profs. Plínio
Salgado, Saulo Converso Lara, José Geraldo de Freitas
Drummond e Maria Gisele Jacob apresentaram seu "curriculum
vitae" e foram argüidos na reunião da Comissão Especial de
23/11/94, cumprindo o que estabelece o art. 62, XXIII, "b"
da Constituição do Estado de Minas Gerais, c/c o art. 150 do
Regimento Interno.
Analisamos o 1

curriculum vitae" dos indicados e avaliamos
seu desempenho na argüição pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação dos nomes dos Profs.
Plínio Salgado, Saulo Converso Lara, José Geraldo de Freitas
Drummond e Maria Gisele Jacob para cumprir mandato no
Conselho Estadual de Educação.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1994.
Márcio Miranda, Presidente - Roberto Amara], relator -
Cóssimo Freitas - Ajalmar Silva.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.291/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado
Antonio Fuzatto, dispõe sobre a isenção do pagamento da
tarifa, em caso da falta de troco, nos serviços de
transporte coletivo intermunicipal.
Publicado no "Diário do Legislativo" do dia lg/4/93, a
proposição foi encaminhada a esta comissão, para exame
preliminar de constitucionalidade, consoante o disposto no
art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.
Em virtude de requerimentos, aprovados em Plenário, de
autoria do Deputado Antônio Fuzatto, o projeto tramita em
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regime de urgência e será apreciado em reunião conjunta das
comissões acima mencionadas, nos termos dos arts. 274. II, e
129, III, do referido regimento.

Fundamentação
A isenção de tarifa ao usuário do serviço público de
transporte coletivo intermunicipal, como pretende o
parlamentar, merece melhor análise. especialmente no tocante
aos contratos relativos à concessão ou permissão de serviços
dessa natureza.
A adoção da medida consubstanciada no projeto de lei em
tela traduz-se em perda financeira para o concessionário e,
por esse motivo, não encontra amparo na legislação
especifica, muito menos na boa doutrina e na jurisprudência.
Os contratos de concessão de serviço público não podem, em
geral, vir a ser alterados unilateralmente, especialmente
quanto às cláusulas que impliquem desequilíbrio econômico-
financeiro da relação entre poder concedente e
concessionário.
Não há dúvida de que a isenção do pagamento integral da
tarifa, na ocorrência da falta de troco, conforme o disposto
no art. lg do projeto, redunda em prejuízos para o prestador
dos serviços e, sob essa Ótica, vale transcrever recente
decisão do Superior Tribunal de Justiça, no Mandado de
Segurança ng 1.603-1, publicada no "Diário Oficial da
União" de 23/3/93. p. 5.272, que transcrevemos a seguir:
'O contrato de concessão da Administração com terceiros,

para a realização do serviço público, constitui ajuste de
Direito Administrativo bilateral e oneroso. Inalterável,
unilateralmente, especialmente em relação a cláusulas que
ocasionem manifesto prejuízo ao concessionário.
A concessão de serviço público, nos termos da legislação
pertinente, só é alterável, com dano io c:.nessionàrio, se
observado o devido processo legal, em que se assegure ampla
defesa ao contratante prejudicado.
É ineficaz a alteração de cláusulas financeiras do contrato

de concessão, com prejuízo para a concessionária, sem que
aquela (alteração) tenha sido efetivada mediante
procedimento licitatório.
A mera autorização precária para que terceiro realize
serviço já concedido, através de contrato, a outrem, é
despida de efeitos jurídicos, por afrontar direito
adquirido, sob a proteção de regra da Constituição
Brasileira.!!

Por outro lado, a matéria encontra-se regulamentada pela
Lei ng 10.453, de 22/1/91.
O dispositivo citado não elenca apenas os direitos e
deveres do usuário, mas também faculta ao poder concedente
a rescisão unilateral do contrato, caso o serviço não atenda
aos interesses coletivos.
Portanto, a aplicação de qualquer penalidade, por se tratar

de ato meramente administrativo, é da competência do poder
concedente, independendo da edição de leis especificas,
mesmo porque, segundo se depreende do art. 90, xiv, da
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Constituição mineira, compete ao Governador do Estado dispor
sobre as atividades daquele poder,

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade,
pela ilegalidade e pela injuridicidade do Projeto de Lei no
1.291/93.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Milton Sanes, relator -

Roberto Amara] - Ajalmar Silva - Francisco Ramalho - Marcos
Helênio (voto contrário).

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.705193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, a proposição em
epigrafe dispõe sobre a construção de aterros-barragens nas
rodovias a serem construidas no Estado de Minas Gerais.
Publicada em 7/10/93, foi a matéria examinada pela Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando
a Emenda ng 1, e pela Comissão de Política Energética.
Hidrica e Minerária, que se manifestou, quanto ao mérito,
pela rejeição do projeto.
Passamos, agora, a analisar a proposição, nos termos do

art. 103, X. do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto sob comento pretende determinar a obrigatoriedade
do aproveitamento dos recursos hidricos das regiões
atingidas com a construção de aterros-barragens em quaisquer
projetos de construção de rodovias estaduais.
Para tanto, prevê a proposição que as "áreas inundadas
resultantes dos aterros serão indeniz-ids prlo Governo do
Estado aos seus proprietários e as águas fornadas serão do
domínio público para atendimento ás populações
circunvizinhas"
Como se vê, "in limine', as conseqüências imediatas
advindas da proposta serão de ordem económica.
Primeiramente, porque os custos das novas exigências, se
implementadas, serão maiores que os anteriores. Em segundo
lugar, porque as indenizações dos proprietários das áreas
inundadas também importarão despesas adicionais ao custo das
obras de construção de quaisquer estradas, e deverão estar
previstas no orçamento. Em terceiro lugar, porque o órgão
técnico responsável pela execução das obras é que deverá
opinar sobre a questão e avaliar a necessidade ou não de
tais acréscimos.
Um outro aspecto a se considerar é que, se para o andamento
normal de construção de estradas os recursos já estão
escassos, mais escassos se tornam com a aprovação das
medidas propostas. Tais custos adicionais poderão
inviabilizar a construção de futuras rodovias, com
conseqüências nefastas para o nosso Estado, pois ao invés de
fomentar o desenvolvimento proporcionado pela construção de
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novas vias de acesso, ocorrerá o contrário, seu
estrangulamento.
Ademais, ressalte-se, por imperioso, que o projeto é omisso
com relação às dotações orçamentárias necessárias à sua
aprovação e tampouco informa qual a repercussão orçamentária
resultante das alterações propostas.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela rejeição do Projeto de

Lei nQ 1.705/93.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.

 

Roberto Amara], Presidente - Antônio Carlos Pereira.
relator - Jorge Eduardo - João Marques - Sebastião Costa.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.871/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o Projeto
de Lei nQ 1.871/94 autoriza o Poder Executivo a criar o
Programa de Incentivo á Indústria de Móveis.
Publicada, foi a proposição enviada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou o Substitutivo
flQ 1. A seguir, foi o projeto remetido à Comissão de Defesa
do Consumidor, que opinou pela sua aprovação na forma do
referido substitutivo. Agora a matéria é submetida ao exame
desta Comissão.

Fundamentação
O projeto de lei não encontra, em nosso entender, nenhum

óbice de cunho financeiro ou orçamentário, na medida em que
não prevê a realização de nenhuma despesa. Assim, o programa
criado pode ser executado simplesmente através da rotineira
atuação dos órgãos públicos estaduais.
A proporção que o Poder Executivo opte pela concessão de
isenções ou pela realização de despesa, essas deverão ser
autorizadas pelo Poder Legislativo, seja pela lei
orçamentária anual, seja por lei especifica.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.871/94 no lg turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Sebastião Costa, relator -

João Marques - Jorge Eduardo - Antônio Carlos Pereira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.000194
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em

epígrafe autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel
ao Município de Dores do Campo.
Publicada em 28/4/94, foi a proposição distribuída à
Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer não foi
votado no prazo regimental. Vem agora o projeto a esta
Comissão para ser apreciado nos limites de sua competência.
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Fundamentação
A reversão em tela pretende que seja dado melhor uso ao
imôvel, destinando-o para construção de órgãos públicos
municipais.
Hoje, de propriedade do Estado, o imóvel não vem sendo
usado da forma mais apropriada. Assim sendo, a Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração expressou sua
concordância com a transação.

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

Lei ng 2.000/94 no lg turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 24 de novembro de 1994.
Roberto Amara], Presidente - João Marques, relator -

Sebastião Costa - Jorge Eduardo - Antônio Carlos Pereira.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.139/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 2.139/94, do Deputado Sebastião
Helvéclo, tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Golaná, com
sede no Município de Rio Novo.
Publicada em 6/8/94, vem a matéria a esta Comissão, para

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

Fundamentação
A referida Associação, que funciona há mais de dois anos,
vem contribuindo para o fomento e a racionalização das
explorações agropecuárias na comunidade de Goianá e para a
melhoria das condições de vida de seus associados, por meio
de assistência médica, dentária, recreativa e educacional.
Tem personalidade jurídica, e os membros de sua diretoria
são pessoas idôneas, que não percebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.139/94 na forma original.
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
NO 2.151/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
análise pretende declarar de utilidade pública a Associação
dos Produtores Rurais e Comunidade do Córrego Seco, com sede
no Município de Tarumirim.
Publicado, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para

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

Fundamentação
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A Associação dos Produtores Rurais e Comunidade do Córrego
Seco é uma sociedade civil com personalidade jurídica que
tem por finalidade congregar órgãos e produtores rurais com
o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico da
comunidade.
Pela documentação apresentada, verificamos que a Associação
funciona em conformidade com o que determina a Lei ng 5.830,
de 6/12/71, que estabelece os requisitos para a declaração
de utilidade pública de entidades, e que a proposição
obedece ao disposto nos incisos 1 e II do f SQ do art. 178

do Regimento Interno.
Conclusão

Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
2.161/94.
Sala das Comissões, 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

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

No 852/92
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado rbrahim Jacob, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a ' ç3t das datas para pagamento das
contas de consumo de água e energia elétrica.
O projeto foi aprovado no lQ turno, na forma do
Substitutivo no 2. com a Emenda no 2. Agora, volta a matéria
a esta Comissão, a fim de ser examinada no 2Q turno.
Apresentamos a seguir a redação do vencido, que segue anexa
e é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise pretende adequar as datas de
vencimento das contas de prestação de serviços públicos à
realidade vivida pelo cidadão. Sabemos que a finalidade
desses serviços é atender às necessidades da comunidade,
proporcionando a melhoria das condições sociais de seus
beneficiários e, secundariamente, produzir lucro para quem o
explora.
Quanto ao aspecto financeiro-orçamentário, não há óbice à
aprovação do projeto, uma vez que não há ônus para o Estado.
Na oportunidade, apresentamos emendas no sentido de

aprimorar o texto da proposição em análise.
A Emenda nQ 1 visa suprimir o art. 2Q, pois, com uma
economia estabilizada como a atual, não há correção
monetária diária. Além do mais, o consumidor já terá feito
sua opção pela data que mais lhe convém para quitar suas
contas, tornando-se desnecessária, assim, a prorrogação do
prazo.
A Emenda nQ 2 tem por fim suprimir o art. 3, porque a
manutenção de um cadastro atualizado de todos os usuàrios,
proprietários ou inquilinos de imóveis, além de extremamente
burocratizante, seria ainda imprecisa, em vista do elevado
número de pessoas que compõe a economia informal. Além
disso, uma política voltada á assistência aos desempregados,



254

preferencialmente, deve ser promovida pelo Estado por meio
de auxílios-desemprego e não por uma sociedade anônima que
necessita recuperar as tarifas para obter remuneração e
saldo de recursos próprios para investimentos.
A Emenda nQ 3 pretende suprimir o f 2o do art. Cg, uma vez

que tal dispositivo também acarretaria grande burocratização
na manutenção de cadastros atualizados dos usuários. A
pretensão primordial do projeto é estabelecer datas de
vencimentos das contas, observada a opção do contribuinte,
sem contudo interferir na gestão financeira das sociedades
de economia mista, que mantém suas atividades e expandem sua
capacidade de prestação de serviços com base na arrecadação
de recursos próprios.
A Emenda nQ 4 almeja suprimir o inciso II do art. €g, pois

os incisos 1 e III do mesmo artigo já estabelecem formas de
divulgação das medidas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 852/92, na forma do vencido no lg turno, com as Emendas
nQs 1 a 4, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Suprima-se o art. 2Q. renumerando-se os demais.

EMENDA Ng 2
Suprima-se o art. 3g, rr..ido-se os demais.

EMENDA NQ 3
Suprima-se o 2g do art. 4g, passando o lg a parágrafo

único.
EMENDA NQ 4

Suprima-se o inciso II do art. 6g, passando o inciso III a
inciso II.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Roberto Amara], Presidente - Jorge Eduardo, relator -

Sebastião Costa - João Marques - Antõnio Carlos Pereira.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI NO 852/92
Regulamenta a fixação das datas para pagamento das contas

de consumo de água e energia elétrica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os usuários dos serviços públicos de água e
energia elétrica optarão pela data de pagamento de suas
contas mensais de consumo.

- A opção será feita anualmente, no mês escolhido pela
empresa fornecedora.

2g - Haverá espaço próprio no verso das contas de consumo
para que a opção seja feita.
& 3Q - A empresa fornecedora indicará, para fins de opção

do usuário, o mínimo de 5 (cinco) datas, uma em cada quinto
do mês.

4 - Para o usuário que não fizer opção será mantida a
data usualmente estabelecida pela empresa fornecedora.
Art. 2g - Não incidirão multa ou juros de mora nas contas

de consumo pagas até 30 (trinta) dias após o vencimento, nas
somente correção monetária pela Taxa Referencial Diária de
Juros.



Art. 3g - Aos consumidores comprovadamente desempregados
será concedido o prazo de 90 (noventa) dias contados da data
de vencimento de suas contas, para pagamento destas:
Art. 4g - As empresas fornecedoras deverão, no prazo de até
90 (noventa) dias a contar da promulgação desta lei,
oferecer possibilidade de opção a todos os usuários.

- Caso a empresa fornecedora não cumpra o disposto
neste artigo no prazo estipulado, poderá o usuário quitar
suas contas de consumo até 30 (trinta) dias apôs a data
prevista, sem qualquer acréscimo monetário, até que lhe seja
permitida a opção de que trata esta lei.

- Aplica-se ao usuário aposentado ou pensionista o
beneficio previsto no parágrafo anterior, desde a
promulgação desta lei, até que lhe seja dada a possibilidade
de optar.
Art. 5g - Em nenhuma hipótese serão cobrados dos usuários
ónus complementares a pretexto de gastos oriundos da
operacionalização desta lei.
Art. 6g - Fica a empresa fornecedora, nos meses anteriores
ao da opção, obrigada a ampla divulgação das medidas
impostas por esta lei, por meio de:

- informativos nas contas de consumo;
II - dotação de, no minimo, 25% (vinte e cinco por cento)

de sua verba publicitária para este fim;
tIt - colocação de servidores para, exclusivamente,

esclarecer as dúvidas dos usuários.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.700/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.700/93, de autoria da Deputada Maria
Elvira. que institui o Dia Estadual do Vereador, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.700/93
Institui o Dia Estadual do Vereador.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituido o Dia Estadual do Vereador, a ser
comemorado anualmente, no dia 30 de setembro.
Art. 2Q - 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 Olivia, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -
Cóssimo Freitas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.891/94

Comissão de Redação
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0 Projeto de Lei ng 1.891/94, de autoria do Deputado Raul
Messias, que declara de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Córrego dos Antônios, 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 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 LEI No 1.891/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos

Produtores Rurais do Córrego dos Antõnios, com sede no
Município de Tarumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais do Córrego dos Antõnios, com
sede no Município de Tarumirim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 9 de novembro de 1994.
José Braga, Presidente - Màrcio Miranda. relator - Jaime

Martins.



Belo Horizonte, terça-feira, 29 de novembro de 1994

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 25 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".
COMPARECIMENTO

- As 91h16min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -

Aílton Vilela - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Guinar Machado - Ibrahin Jacob - João Batista - José Braga
- José Maria Pinto - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária de
debates, dia 28, às 20 horas.
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