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1	Belo Horizonte, quinta-feira, lo de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA 6039 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase
- Atas - Apresentação de Proposição: Projeto de Lei ng
2.256/94 - Comunicação: Comunicação do Deputado Tarcisio
Henriques - 211 Fase: Leitura de comunicação apresentada -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 201h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ambrôsio Pinto - Bonifácio Mourão - Geraldo Rezende - Gilmar
Machado - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista -
José Braga - Maria Elvira - Mauri Torres - Milton Salies -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Tarcisio Henriques -
Wilson Pires-
0 Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A. lista de
comparecimento registra a existência ce 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. 29-Secretário, para proceder ã leitura das
atas das duas reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ia Fase
Atas

- O Deputado Roberto Amaral, 29-Secretário "ad hoc",
procede á leitura das atas das duas reuniões anteriores, que
são aprovadas sem restrições.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

Apresentação de Proposição
- Nesta oportunidade, é encaminhada á Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE LEI No 2.256/94

Declara de utilidade pública o Centro Educacional de
Antônio Pereira, com sede no Municipio de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Educacional de Antônio Pereira, com sede no Municipio de
Ouro Preto-
Art. 29 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 1994.



Reinaldo Lima
Justificação: O Centro Educacional de Antônio Pereira, com

sede no Municipio de Ouro Preto, é uma sociedade civil, com
tempo de duração ilimitada e sem fins lucrativos. Tem por
finalidade promover beneficios por meio de serviços sociais
e educacionais em todas as suas formas, dentro de suas
possibilidades e recursos, dando especial atenção à
preparação escolar em maternal, jardim de infância, pré-
escolar e lQ grau; recuperação de jovens viciados em drogas,
por meio de assistência moral e espiritual; instalação de
cursos profissional izantes, alfabetização de adultos e
orientação de menores necessitados.
Cumpre ainda salientar que a referida entidade possui todos

os documentos necessários para que seja declarada de
utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 1. do Regimento
Interno.

COMUNICAÇÃO
- E também encaminhada á Mesa comunicação do Deputado

Tarcisio Henriques.
2g Fase

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

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário da

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Tarcisio
Henri q ues - falecimento do Sr. José Romeiro da Rocha, no Rio
de Janeiro (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem
lidas. Lideres inscritos nem oradores para o Grande
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 29. 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 reunião anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 6043 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Ibrahim Jacob

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficio nQ 84/94, do Presidente do Tribunal
de Contas (emenda ao Projeto de Lei flQ 2.077/94) -
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução n
2.257/94 - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Gilmar
Machado - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): 23 Fase: Questão de
ordem; chamada para recomposição de "quorum": inexistência



de número regimental para a continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêrnolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo
Brás - Elisa Alves - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - José Leandro - José
Renato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Dlivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Sebastião Costa , - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.

O Sr. Presidente (Deputado Ibraflini Jacob) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Geraldo Rezende, 1Q-Secretário "ao hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIO No 84/94

Belo Horizonte, 24 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V Exa. , para exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao
Projeto de Lei no 2.077/94, em tramitação nessa Casa, que
dispõe sobre a tabela de indices aplicáveis aos padrões de
vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal, inclusive
dos inativos, e dos integrantes do Quadro Especial do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.
A proposição em tela, com pleno fundamento legal quanto a
sua iniciativa, e aprovada pelos Senhores Conselheiros,
objetiva tratar de forma equánime os servidores que prestam
sua colaboração a esta Corte de Contas, conforme explicitado
na justificativa que a acompanha.



Cumpre esclarecer, por oportuno, que não se prevêem
alterações na composição do Quadro de Pessoal, considerando
o disposto no art. 104 do Projeto de Lei CompTementar flQ
03/90, que cuida da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, já
aprovado em redação final nessa augusta Casa.
Manifestando a V. Exa. a expressão do meu apreço. -
Fued José Dib, Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Emenda ao Projeto de Lei no 2.077194
Acrescente-se ao art. lQ do projeto de lei em epigrafe o

seguinte parágrafo:
# 3Q - Aplicado o disposto no parágrafo anterior, o

servidor integrante do Quadro Especial não poderá ter, em
relação ao servidor do Quadro de Pessoal do Tribunal de
Contas em idêntica situação funcional

- remuneração inferior, caso em que lhe será devida a
diferença, nos termos da lei;
ii - remuneração maior, caso em que a parcela denominada

vantagem pessoal deverá ser absorvida pelos aumentos
salariais posteriores.
Justificativa: Com a aplicação do previsto no 1Q.
constatou-se que 45 (Quarenta e cinco) servidores
integrantes do Quadro Especial de Pessoal passaram a ter
remuneração (= vencimento + gratificação + adicionais +
vantagem pessoal) inferior à remuneração (= vencimento +
gratificação + adicionais) recebida por servidor do Quadro
de Pessoal em idêntica situação ( cargo + promoção + tempo
de serviço).
Por outro lado, verifica-se que alguns servidores que
integram o Quadro Especial de Pessoal percebem remuneração
superior aos servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal em
idêntica situação funcional, observados os requisitos de
cargo ocupado, formação profissional e tempo de serviço.
Esta a situação que se pretende corrigir através da emenda

ora proposta.
- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 2.077/94.
* - Publicado de acordo como 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, é encaminhada à Mesa a seguinte

proposição:
PROJETO DE RESOLUÇÃO No 2.257194

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 Mimas Gerais aprova:
Art. 1Q - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto
no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas especificadas nos termos do Anexo único
desta resolução, observada a enumeração dos respectivos
beneficiários.
Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.



Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Comissão de Agropecuária e Politica Rural.
- 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.
- O Anexo único a que se refere o projeto consta no Parecer

sobre os Processos de Legitimação de Terras Devolutas a Que
Se Refere a Mensagem ng 505/94, publicado na edição de
26/11/94.

 

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

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias.
Após longos meses de espera, tivemos aprovado o relatório
da Comissão Especial criada para verificar a situação dos
conjuntos habitacionais construidos em Minas Gerais, a
partir de 1990, pelos programas COOPHAB, PAIH, PEP e
PROAREAS, financiados pela Caixa Econômica Federal, em
função do grande número de denúncias que nos foram
apresentadas.
Gostaria, aqui, primeiramente, de destacar algumas
irregularidades e a situação de alguns conjuntos
habitacionais no Estado, notadamente os de Coronel
Fabriciano, Uberaba e Uberlãndia, do ponto de vista da ação
negativa, e o de Capinópolis, que teve um programa e uma
implantação altamente positivos.
Um dos pontos investigados foi o superfaturamento. Em

Coronel Fabriciano, as unidades habitacionais dos conjuntos
Sylvio Pereira 1 e II foram construidos com tamanho inferior
ao previsto no contrato. Enquanto as casas foram feitas com
apenas 21m2, o contrato previa casas com 30m2. Onde foram
parar os 30% surrupiados? Em Uberlândia, no conjunto Santa
Mônica II, o acabamento foi executado com material inferior
e de baixa qualidade, mas o preço cobrado foi o do tipo de
material previsto no contrato.
A localização também é um problema grave. Há conjuntos

habitacionais que foram construidos com a evidente intenção
de valorizar terrenos contiguos, de propriedade do agente
procurador ou de pessoas de suas relações. Podem ser citados
05 conjuntos habitacionais Santa Mõnica 1 e II. em
Uberlãndia, e os conjuntos Uberaba 1 e II, em Uberaba.
Os de Uberlândia foram construidos em áreas distantes 15 Km
do centro da cidade, deixando enorme gleba vazia entre os
conjuntos e a malha urbana. E evidente q ue tal gleba ficou
valorizada por ter passado a possuir via de acesso,
transporte coletivo, rede elétrica, rede de água, etc.
Em Uberaba, a prefeitura levou a infra-estrutura urbana até

o conjunto Jardim Primavera, distante 7 Km do centro da
cidade. Posteriormente, em área cont-igua ao Jardim Primavera
foram construidos os conjuntos Uberaba 1 e II. Tal manobra
beneficiou as construtoras Rodrigues da Cunha Guaritã e
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Guimarães Castro Detalhe importante: as melhorias são
feitas com recursos públicos e do trabalhador (FGTS).
Aqui, quero fazer um breve comentário: por coincidência,
essas construtoras são de propriedade do atual Prefeito que,
à época, era o Secretário responsável pela liberação dessas
obras.
Também na prestação do imóvel, encontramos discrepâncias-
Em Uberlândia, no conjunto Santa Mônica II, feito pelo plano
PAIH, a prestação mensal era da ordem de Cr$7.000,00, em
novembro de 1993, para um imóvel de 23m2. Em Capinôpolis, no
conjunto habitacional Florêncio II, a prestação de um imóvel
de 46m2, ou seja: o dobro daquele de Uberlãndia era de pouco
menos de Cr$4.300,00. Isto se deu, também, em função de um
trabalho sério da Prefeitura Municipal de Capinõpolis, que
não se deixou levar pelo canto da sereia.
Feitas todas as apurações, e aprovado o relatório na

Comissão Especial, ai começou a grande enrolação com o povo
de Minas. E isso o que me traz a esta tribuna hoje. A
necessidade de discutirmos o comportamento que esta Casa vem
adotando diante de determinados encaminhamentos
legislativos O relatório da Comissão Especial criada para
verificar a situação dos conjuntos habitacionais, aprovado
na Comissão no dia 8 de março deste ano, foi, de maneira
astuta e anti-democrática, cozinhado em banho-maria através
da formação de uma outra comissão, que supostamente estaria
encarregada de estabelecer os limites de procedimento de uma
comissão especial.
Na verdade, tudo não passou de um ardil para adiar a

publicação do relatório, cuja autorização só saiu neste mês
de novembro, portanto, oito meses depois. A comissão
encarregada de discutir o alcance de uma comissão especial
reuniu-se somente uma vez, dando mostras claras de que tudo
não passou de uma manobra para adiar a publicação do
relatório e conseqüente instalação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito, para que pudéssemos ir a fundo nas
investigações. Notadamente, destaca-se que o relatório
continha denúncias seriissimas contra o ex-Presidente da
Caixa Económica Federal, o Deputado Federal eleito pelo
PSDB, Danilo de Castro
Nada justifica a atitude desta Casa. Nós não estamos aqui
para emperrar o andamento do processo legislativo, muito
menos para salvaguardar a imagem pública de determinadas
pessoas. Nós estamos aqui, ou pelo menos deveríamos estar,
para defender os interesses do povo de Minas. Os mutuários
do Sistema Financeiro da Habitação não merecem ser tratados
com descaso.
As irregularidades verificadas pela Comissão Especial, da
qual tive a satisfação de ser o relator, são sérias.
Encontramos fortes indícios de superfaturamento: utilização
de material inferior àquele previsto no contrato; valores
diferenciados de prestações, com mutuários de imóveis
maiores pagando menos que mutuários de imóveis menores, e
até cobrança em dobro pelos terrenos, com a Prefeitura, por
exemplo, doando o espaço fisico, e este sendo incluído no



valor do imóvel para nova cobrança dentro da prestação.
Enfim, são considerações fortes, que precisam ser melhor
apuradas, no sentido de conseguirmos atender às justas
reivindicações dos mutuários.
Por isso, acredito ser fundamental instalarmos já a CPI dos
conjuntos habitacionais. E preciso mostrar claramente como
são feitas essas coisas em nosso Estado. Não podemos mais
ficar alheios a uma função que é nossa. A Assembléia
Legislativa do Estado de Minas deve iniciar um processo de
investigação que, doa a quem doer, vá fundo e aponte não só
as irregularidades, mas também os responsáveis por elas,
encaminhando, posteriormente, ao Ministério Público todos os
resultados das investigações para que as providências legais
possam ser tomadas.
A responsabilidade é toda nossa. O tempo, nós o fazemos. O
tempo é mais que suficiente para que possamos instalar essa
CPI. mesmo que não a concluamos nesta legislatura. Poderemos
retomá-la na próxima, com toda força. Minas precisa dessa
resposta. Com um trabalho sério, é possivel reduzir as
prestações aviltantes que hoje são pagas, além de
moralizarmos o setor e conseguirmos construções melhores e
mais seguras para o povo mineiro. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
2a 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.
Não havendo matéria a ser apreciada na l fase, a
Presidência passa á 2 fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Hely Targuinio - Sr. Presidente, solicito, de

plano, o encerramento da reunião, por falta de "quorum".
O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria

constante na pauta, esta Presidência determina ao Sr
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição do número regimental.
O Sr. Secretário (Deputado Anderson Adauto) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados,
número insuficiente para a continuação dos trabalhos.

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

convoca os Deputados para as extraordinárias de logo mais,
às 20 horas, e de amanhã, dia 30. ás 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária,
também de amanhã, às 14 horas. com a seguinte ordem do dia:
(- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior-)- Levanta-se a reunião.

ATA DA 82a REUNIÃO ORDINÃRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER

rÃ



Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de
agosto de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Cóssirno Freitas, Francisco
Ramalho e Maria José Haueisen, membros da Comissão
supracitada, bem como o Deputado Roberto Carvalho. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Cõssimo Freitas.
declara abertos os trabalhos e solicita á Deputada Maria
José Haueisen que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Deputado Francisco Ramalho lê
correspondências enviadas pela Assembléia Legislativa do
Estado do Tocantins e pela Câmara Municipal de São Gotardo.
Encerrada a la parte do expediente, o Presidente passa à 2
parte da ordem do dia, com discussão e votação de
proposições sujeitas â apreciação do Plenário da Assembléia.
O Deputado Francisco Ramalho, relator do Projeto de Lei flQ
2.026/94, no ip turno, emite parecer pela aprovação da
proposição. Submetido á discussão e à votação, é o parecer
aprovado. Ato continuo, o Presidente passa à discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia, quando o Deputado Francisco Ramalho
emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.982/94,
no 2Q turno, o qual, apôs submetido a discussão e votação, é
aprovado. O Presidente determina a retirada de tramitação do
Requerimento nQ 752/91, em virtude de requerimento do autor,
e submete a discussão e votação os pareceres de redação
final dos Projetos de Lei ns 1.681. 1.684. 1.748, 1.785/93
e 1.933/94, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
convoca-os para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 29 de novembro de 1994.
Cõssimo Freitas, Presidente - Ambrõsio Pinto - Marcos

Helénio.
ATA DA 51g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
AS nove horas e quinze minutos do dia dezenove de outubro de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e Rely
Tarquinio, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa aos Deputados que se encontram sobre a
mesa avulsos relativos ao Projeto de Lei nQ 2.209/94, que
estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento de
Investimentos das Empresas Controladas pelo Estado para o
exercicio de 1995. Passa-se á 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia, O Deputado
Marcos Helénio emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nQ 1.620/93, no lQ turno, com as
Emendas ns 1, 2 e 3. Submetido a discussão e votação, é o



parecer aprovado. Tendo em vista Que O Projeto de Lei flQ
1.854/93 @ de autoria do Deputado Marcos h{elênio, este passa
a Presidência ao Deputado Márcio Miranda, Na condição de
relator, o Deputado Márcio Miranda procede á leitura do
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 1.854/93, mediante o Qual
conclui pela aprovação da matéria no lQ turno, na forma do
Substitutivo nQ 2, apresentado na Comissão de Administração
Pública. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado, O Deputado Marcos Helénio reassume a Presidência
e, nada mais havendo a ser tratado, agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de novembro de 1994.
Marcos Helénio. Presidente - Hely Tarquinio - Glycon Terra

Pinto.
ATA DA 79a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇAO_E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às Quatorze horas e Quarenta e cinco minutos do dia vinte e
cinco de outubro de mi) novecentos e noventa e Quatro,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho
Patrus (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por indicação
da Liderança do aRO), Geraldo Rezende, Péricles Ferreira
(substituindo este ao Deputado Antônio Pinheiro, por
indicação da Liderança do PSDB) e Célio de Oliveira, membros
da Comissão de Constituição e Justiça; Geraldo Rezende
(substituindo o Deputado Tarcisio HenriQues. por indicação
da Liderança do PMDB), Aílton Vilela (substituindo o
Deputado José Renato, por indicação da Liderança do aRO).
Alvaro Antônio e Jaime Martins (substituindo este ao
Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do
PFL), membros da Comissão de Administração Pública: eCélio
de Oliveira. Agostinho Patrus, Jaime Martins e Alvaro
Antônio (substituindo este ao Deputado José Renato, por
indicação da Liderança do aRO), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliyeira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Alvaro
Antônio Que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente informa Que a reunião se destina a apreciar o
parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para o 1Q turno do Projeto de Lei nQ 2.194/94,
de autoria do Governador do Estado, que reorganiza o
Departamento Estadual de Obras Públicas - DEOP - e dá outras
Providências. O Presidente informa, ainda, que os pareceres
das Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública foram aprovados na reunião anterior. Em decorrência
do pedido de vista formulado pelo Deputado Marcos Helênio na
reunião anterior, continua em discussão o parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não
havendo manifestação sobre a matéria, o Presidente encerra a
discussão e a submete a votação. E rejeitado o parecer. 0
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Presidente designa novo relator o De putado Agostinho Patrus.
Que, estando em condições de proferir seu parecer, passa a
fazê-lo, concluindo pela sua aprovação com as Emendas flQ5 1
a 3, da Comissão de Administração Pública, e 4 a 17 e
Subemenda ng 1 à Emenda no 2, que apresenta. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Marcos Helênio - Francisco
Ramalho - Ajalmar Silva - Jaime Martins - Roberto Amarai -
Dilzon Melo - Márcio Miranda.
ATA DA 123é REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia dezessete de novembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral, Marcos Helênio,
Márcio Miranda (substituindo este ao Deputado João Marques,
por indicação da Liderança do PP) e Antônio Júlio (em
substituição ao Deputado José Renato, por indicação da
Liderança do BRD), membros da supracitada Comissão. Na
ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Roberto
Amaral, assume a direção dos trabalhos; havendo número
regimental, ele 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. Logo após, lê o Oficio flg 83/94. do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, encaminhando
os relatórios de atividades desse órgão referentes aos
períodos de março a dezembro de 1993 e ao lQ trimestre de
1994 e a prestação de contas do exercício de 1993. Em
seguida, a Presidência passa á leitura de um abaixo-assinado
dos membros da Comissão de Representação da audiência
pública da macrorregião centro-oeste, realizada em Formiga,
o qual dispõe sobre proposta priorizada naquele evento.
Prosseguindo, comunica que o documento será encaminhado ao
relator da proposta orçamentária que está em tramitação
nesta Casa. A seguir, o Presidente informa que a reunião tem
por finalidade apreciar as matérias constantes na pauta e
redistribui ao Deputado Márcio Miranda o Projeto de Lei ng
2.030/94, do Deputado Alvaro António. para ser apreciado no
lg turno. Encerrada a 1 52 parte dos trabalhos, passa-se á 2
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 ng 684/92, no 2g turno, na forma do vencido no 1
turno.O Deputado Marcos Helénio apresenta parecer, mediante
o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 1.551/93,
no 2g turno, na forma do vencido no lo turno. O Deputado
Márcio Miranda emite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei no 2.030/94, no lQ turno, com a
Emenda nQ 1. 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 desta Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques -r Sebastião Costa

- Antônio Carlos Pereira - Jorge Eduardo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.130/94

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio. o projeto de lei em
epigrafe pretende criar linha intermunicipal de transporte
rodoviário coletivo, ligando os Municipios de Casa Grande,
Queluzito e Barbacena.
Publicada em 5/8/94, a proposição recebeu parecer da
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria. A seguir, o projeto foi distribuido a esta Comissão
para receber parecer quanto ao mérito, nos ternos
regimentais.

Fundamentação
A carência de linhas de transporte coletivo intermunicipais
tem causado grandes prejuizos sociais e económicos á
população do interior do Estado. Pode-se dizer que tal
precariedade é responsável pela desintegração de muitas
cidades, q ue, isoladas, não podem se expandir, se
desenvolver nem se intercomunicar.
A iniciativa do Poder Legislativo vem, pois, suprir as
falhas da administração pública, que não tem dado solução
adequada a este grave problema.
Nada mais justo do que oferecer á população dos referidos

municipios a possibilidade de se deslocar, pelo menos dois
dias na semana, de uma cidade para outra.
Isso posto, por ser medida de relevante interesse para as

cidades envolvidas e para que se atenda aos anseios da sua
comunidade local, é da maior conveniência e oportunidade a
aprovação do projeto em tela.
Todavia, observamos que a Emenda nQ 1, apresentada pela

Comissão de Constituição e Justiça, embora tenha contribuido
para o aperfeiçoamento da proposição, fere a
discricionariedade do Poder Executivo ao determinar que este
publique o edital para a concessão do serviço público no
Prazo de trinta dias. Além do mais, o texto da referida
emenda não especifica a data inicial para a contagem de tal
prazo. Por esse motivo, apresentamos a Subemenda nQ 1 à
Emenda no 1, ao final deste parecer.

Conclusão
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Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 2.130/94 com a
Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, na forma da Subemenda nQ 1, redigida a Seguir.

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 1
Dê-se ao art. 1g a seguinte redação:
"Art. lg - Fica autorizada a criação da linha de transporte

coletivo intermunicipal, com sede no Município de Casa
Grande, ligando as cidades de Casa Grande, Queluzito e
Bar bacena.
Parágrafo único - No edital de licitação para a concessão
de serviço público relativo à exploração da linha de
transporte de que trata este artigo, deverá constar o prazo
para o inicio do procedimento licitatôrio e que a prestação
de serviço se dará, no mínimo, 2 (duas) vezes por semana.".
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994-
Tarcisio Henriques, Presidente - Oilzon Meio, relator -
Jaime Martins - Marcos Helênio.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.143/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Romeu Queiroz,
objetiva declarar de utilidade pública o Hospital Vale do
Jequitinhonha - HVJ -' localizado no Município de Itaobim.
Publicado em 11/8/94, vem o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
O HVJ é uma associação civil sem fins lucrativos que
funciona há mais de dois anos. Sua diretoria é formada por
pessoas idóneas, que não recebem remuneração pelos cargos
que ocupam.
Verificamos, portanto, que o Hospital funciona em

consonância com o que determina a Lei ng 5-830. de 6/12/71,
que estabelece os requisitos para a declaração da utilidade
pública de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.143/94 na forma original.
Sala das Comissões. 13 de setembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

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

NO 2.217194
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Reiat6rio
De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe amplia o limite fixado para o Poder Executivo
realizar operações de crédito.
Publicado no 'Diário do Legislativo" de 25/10/94, o projeto
tramita em regime de urgência, em conformidade com o art. 69
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da Carta mineira é o art. 220 do Regimento Interno, e se
sujeita a apreciação em reunião conjunta das Comissões
supramencionadas, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem por objetivo acrescer de
R$338.000.000,00 (trezentos e trinta e oito milhões de
reais) o limite fixado no art. 10 da Lei nQ 11.356, de
28/12/93, para que o Poder Executivo possa realizar
operações de crédito destinadas ao giro da divida mobiliária
vencivel no exercício de 1994, observada a Resolução ng 11,
de 31/1/94, do Senado Federal.
A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado

membro prevista no art. 52, VII, da Constituição Federal, e
no art. 61, IV, da Carta Estadual.
Por outro lado, atende a proposição ao disposto no art. 66.
III, "i". da Constituição do Estado, que a vincula á
iniciativa do Chefe do Executivo.
Portanto, não há óbice á tramitação do projeto em questão.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.217/94.
Sala das Comissões, 8 de novembro de 1994.
Jorge Eduardo. Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Jaime Martins - Alvaro Antônio.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
aumenta o limite fixado em lei para o Poder Executivo
realizar operações de crédito.
Publicado em 25/10/94, o projeto deve ser examinado em
reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, em sua forma original, passamos,
agora, a analisar a proposição nos termos do art. 103, X,
d". do Regimento Interno.

Fundamentação
o projeto de lei em análise visa acrescentar
R$338.000.000,00 ao limite fixado em CR567.244.986.000,00
pelo art. 10 da Lei nQ 11.356. de 28/12/93. para a
realização de operações de crédito.
O cenário inflacionário que norteou a definição do limite

original estimou para o ano de 1994 uma inflação de 562%.
Sabe-se hoje que a inflação anual de 1994 se situará em
patamar bastante superior ao previsto, a despeito do plano
de estabilização monetária implantado em julho do corrente.
De fato, o descontrole inflacionário vigente no primeiro
semestre deste ano explica a insuficiência do limite
aprovado na mencionada lei.
Adicionalmente, deve-se observar que o endividamento

público, em geral, e a realização de operações de crédito
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pelo Governo estadual. em particular, estão balizados pelos
rígidos limites estabelecidos na Resolução nQ li. do Senado
Federal, de 31/1/94.
Dessa forma, a ampliação do limite de autorização para a
realização de operações de crédito visa tão-somente permitir
a correta administração da divida pública mobiliária, sem
implicações para o grau de endividamento do Estado.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 2.217/93 em sua forma original.
Sala das Comissões. 30 de novembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Jaime Martins, relator - José

Renato - António Carlos Pereira - João Marques.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 5.438/94

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De iniciativa do Deputado Mauro Lobo, o requerimento em
epigrafe tem por objetivo solicitar à Presidência da Casa
seja enviado oficio aos órgãos aos quais compete a
fiscalização das atividades potencialmente degradantes para
o meio ambiente, especialmente à Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM -. com vistas à apuração de denúncias, por
parte das comunidades dos Distritos de Tejuco, Município de
Brumadinho, e de Bom Jesus, Municipio de Ibirité, de que a
empresa Mineral do Brasil Ltda. vem cometendo infrações
relativamente à legislação de proteção ambiental.
Nos termos do art. 104. III, do Regimento Interno, compete

a esta Comissão apreciar conclusivamente a proposição.
Fundamentação

A mineradora em tela desenvolve suas atividades na Serra
Três Irmãos, na divisa dos Municípios de Brumadinho e
Ibirité, local onde centenas de pequenos hortigranjeiros se
estabeleceram, há décadas, objetivando o aproveitamento das
suas águas, de melhor qualidade.
De acordo com denúncias apresentadas, a empresa não vem

cumprindo as determinações legais no que diz respeito ás
normas que visam à proteção ambiental.
Tendo em vista que a mineração é atividade potencialmente
degradante para o meio ambiente e que a proteção deste é
competência atribuída ao Estado (art. 10, V. da Carta
mineira), consideramos de todo oportuno o acolhimento da
proposição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 5.438/94.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1994.
Marcelo Cecé, relator.



Belo Horizonte, sexta-feira, 2 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA 605a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens ns 542 a 547/94 (vetos às
Proposições de Lei ngs 12.455, 12.466. 12.457 e 12.458,
Projeto de Lei nq 2.258/94 e emenda ao Projeto de Lei nQ
2.147/94, respectivamente), do Governador do Estado -
Oficios flQ5 40/94. do Presidente em exercicio do Tribunal de
Justiça; 44 e 45/94, do Presidente em exercicio da
Procuradoria-Geral de Justiça - Oficios diversos -
Apresentação de Proposições: Requerimentos dos Deputados
Gilmar Machado e outros, José Braga e Dilzon Meio -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Márcio Miranda (2).
Simão Pedro Toledo e Geraldo da Costa Pereira - 2a PARTE
(ORDEM DO DIA): Ig Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Designação de comissões: Comissão Parlamentar de Inquérito
para, no Prazo de 60 Dias, Proceder à Investigação quanto à
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 Epoca 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 - Leitura de comunicações apresentadas-
Discussão e votação de pareceres; Parecer da Comissão
Especial sobre a Mensagem ng 531/94; aprovação -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Gilmar Machado e
outros; deferimento - Requerimentos dos Deputados José Braga
e Dilzon Melo; aprovação - 2a Fase: Discussão e votação de
proposições: Votação, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nQ 12.424; votação dos dispositivos com
parecer pela manutenção; chamada de votação secreta;
inexistência de "quorum"; anulação da votação - ENCERRAMENTO
- ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elniiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz

- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Côssirno
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
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Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Laviola -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil
Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra. o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Tarcisio Henriques, lQ-Secretário "ad hoc", lê

a seguinte correspondência:
"MENSAGEM NO 542/94

Belo Horizonte, 25 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90. inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto total á Proposição de Lei ng 12.455,
que torna obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de
mercadoria nas operações de compra efetivadas por desmontes
- ferros-velhos e sucatas.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu
elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei ng 12.455, que torna
obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada nas
operações de compra efetivadas por desmontes - ferros-velhos
e sucatas, sou conduzido, pelos motivos adiante expostos, a
recusar-lhe sanção.
Verifica-se, com efeito, que a obrigação relativa à emissão
de nota fiscal de compra já se acha compreendida no
parágrafo único do artigo 39 da Lei ng 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, modificada pela Lei ng 10.562, de 27 de
dezembro de 1991. segundo o qual a movimentação de bens ou
mercadorias, bem como a prestação de serviços de transporte
e comunicação, serão obrigatoriamente acobertadas por
documento fiscal.
Dispõe, ainda, o artigo 231 do RICMS, aprovado pelo Decreto

ng 32.535, de 18 de fevereiro de 1991, que os contribuintes
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q ue adquirirem bens ou mercadorias de particular ou de
pessoa isenta da emissão de documento fiscal têm a obrigação
de comprovar a operação respectiva por meio da emissão de
nota fiscal de entrada.
Essas normas se aplicam à hipótese de que trata a

proposição em exame, uma vez que alcançam os ferros-velhos e
lhes exigem a comprovação da cobertura fiscal para qualquer
mercadoria que estiver em suas dependências.
Constata-se, assim, que a proposição pretende instituir
disciplina fiscal para as operações que enuncia, já
contemplada na legislação em vigor, não se recomendando, por
isso mesmo, a sanção.

Além disso, as providências relacionadas com os dados da
nota fiscal e a destinação das vias desse documento têm
natureza regulamentar e podem, se necessárias, ser adotadas
por meio de decreto, sendo dispensado para esse fim
provimento legislativo especifico.
Esses são os motivos de interesse público que me levam a

opor veto total à Proposição de Lei nQ 12.455, que devolvo
ao reexame da egrégia Assembléia Legislativa do Estado.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de novembro

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

"MENSAGEM No 543/34'
Selo Horizonte, 25 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição q ue me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei ng 12.456,
que torna obrigatório o registro, na conta de consumo, do
percentual do aumento tarifário praticado por empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

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

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

Razões do Veto
Vem a mim, para sanção, a Proposição de Lei ng 12.456, que
"torna obrigatório o registro, na conta de consumo, do
percentual de aumento tarifário praticado por empresas
concessionárias e permissionárias de serviços públicos".
De seu exame verifico, porém, estar ela em desacordo com as
normas constitucionais vigentes, pelo que me sinto na
obrigação de negar-lhe assentimento.
E que os serviços públicos a que se destina a pretendida
lei, quais sejam os de fornecimento de água e de energia
elétrica, bem como os de telefonia, estão sujeitos
privativamente à legislação federal, em virtude do que
dispõe o art. 22, inciso IV, da Constituição da República.
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Por isso, muito embora reconheça legitima a preocupação do
autor do projeto de lei transformado na proposição em exame,
vejo-me, por preceituado no art. 70, ri, da Constituição do
Estado, no dever de negar-lhe sanção.
É de se esclarecer, entretanto, Que isso não priva o
usuário dos mencionados serviços de informação oportuna
sobre elevação de tarifa, eis que as contas expedidas pela
CEMIG. TELEMIG e COPASA, em obediência à legislação federal,
indicam, sempre que ocorre aumento tarifário, o documento
legal que o autorizou.
Essa é a razão pela qual oponho veto à Proposição de Lei ng
12.456, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para
reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de novembro

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

"MENSAGEM NQ 544/94*
Belo Horizonte, 25 de novembro de 1994.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
vrir, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto total á Proposição de Lei nQ 12.457,

que dispõe sobre o ingresso gratuito de pessoas com idade
superior a 65 (sessenta e cinco) anos nos estádios e praças
de esporte administrados pela Administração do Estadio de
Minas Gerais - ADEMG.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa.

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

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei no 12.457, que "dispõe

sobre o ingresso gratuito de pessoas com idade superior a 65
(sessenta e cinco) anos nos estádios e praças de esporte
administrados pela Administração de Estádios de Minas Gerais
- ADEMG" a mim encaminhada para sanção, vejo-me na
contingência de, por força do disposto no artigo 70, inciso
Ir, da Constituição do Estado, ter de vetá-la, pela
consideração de que ela contraria o interesse Público.
Na verdade contraria, porque, ao conceder o beneficio de
ingresso gratuito nos estádios e praças de esporte locados
pela ADEMG, ela está reduzindo a receita daquela autarquia,
que aluga tais estádios e praças de esportes, não a preço
fixo, mas por comissão calculada sobre a receita bruta do
esoetáculo. E o faz, isto é, reduz a receita da AOEMG, sem a
contrapartida de diminuir-lhe a despesa com a administração
dos mesmos estádios e praças de esporte e de seus próprios
serviços, que permanece inalterada.
Diante disso, ou seja, do desequilíbrio que causará nas
finanças da entidade pública em causa, deixo de sancionar a
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Proposição de Lei np 12.457, que devolvo à egrégia
Assembléia Legislativa, para reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 22 de novembro

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

MENSAGEM Ng 545/94*
Belo Horizonte, 28 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso Ir. da Constituição
do Estado, opus veto total à Proposição de Lei np 12.458,
que cria o Fundo Estadual de Alimentação Escolar - FEAE - e
dá outras Providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

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

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei ng 12.458, q ue cria o Fundo
Estadual de Alimentação Escolar - FEAE - e dá outras
providências, sou conduzido, pelas razões adiante expostas,
a negar-lhe sanção.
O FEAE tem por finalidade a compra de produtos alimenticios
para beneficiar programas de alimentação gratuita de alunos
matriculados em creches ou classes de pré-escola, do ensino
fundamental ou da educação especial, no Estado.
A proposta prevê a utilização, para esse fim, de recursos
de órgãos federais, especialmente os obtidos mediante
convênio com a Fundação de Assistência ao Estudante do
Ministério da Educação e do Desporto, bem como os
decorrentes de dotações originadas dos resultados líquidos
de jogos e apostas das loterias e dos concursos de
prognósticos estaduais.
Cabe dizer, a esse propósito, q ue os recursos que financiam

o programa de merenda escolar no Estado, provenientes do
Governo Federal, têm sido geridos de modo eficiente pela
Secretaria de Estado da Educação, mediante repasses
regulares desses recursos às entidades incumbidas da
execução do programa de alimentação junto a cada
estabelecimento de ensino oficia) do Estado.
Não há, assim, razão de ordem administrativa que justifique

o emprego de tais recursos para constituição de fundo
destinado a subsidiar programas, cujo cumprimento já se
insere na atribuição da Secretaria de Estado da Educação.
De igual modo, não me parece aconselhável a caracterização

da renda liquida anual da Loteria do Estado de Minas Gerais
como fonte de recursos do FEAE. E que a renda liquida gerada
pela exploração, pelo Estado, de jogos lotéricos e dos
concursos de prognósticos ê integralmente destinada à
realização de obras e serviços de assistência social,
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especialmente para o cumprimento de programas de assistência
ao menor, assistência médica, educação física e esporte
amador, e para promoção de natureza cultural.
A vinculação dessa renda ao FEAE, como se propõe,
desfalcaria o Estado de recursos que têm assegurado, com
repercussão benéfica, a execução de tais programas,
preservando destinação decorrente de legislação federal e
prevista no ordenamento estadual (Leis ns 6.266, de
18/12/73, 9.475, de 23/12/87 e 9.924, de 20/7/89).
Se não se justifica, assim, a criação de fundo para gerir
assuntos que já se incluem na área de atribuição da
Secretaria de Estado da Educação, certo é. também, que, sem
os recursos referidos neste veto, o fundo proposto só
poderia contar com fontes financeiras aleatórias, assim se
inviabilizando diante das exigências da Lei Complementar n
27, de 18 de janeiro de 1993.
Em face dessas razões, oponho veto total à Proposição de
Lei nQ 12.458, que devolvo à Assembléia Legislativa, para
reexame.
Palácio da Liberdade, em Selo Horizonte, aos 25 de novembro

de 1994.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais,'

A Comissão Especial,
$ - Publicado de acordo com o texto original.

'MENSAGEM NO 546194
Selo Horizonte, 29 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de passar ás mãos de Vossa Excelência,
solicitando submetê-lo à aprovação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, o incluso projeto de lei, que altera o valor da
pensão especial concedida à viúva do Or. José Guimarães
Alves, D. Leonizia Guimarães Alves.
A finalidade do projeto de lei ora encaminhado, como se
pode facilmente perceber, é reparar, pelo menos em parte, o
desgaste de valor sofrido pela pensão em causa desde sua
concessão, com o que se pretende respeitar o propósito da
lei cuja alteração se propõe.
Solicitando a Vossa Excelência que o projeto de lei seja

apreciado em regime de urgência, nos termos do artigo 69 da
Constituição do Estado, aproveito a oportunidade para
renovar-lhe minha expressão de grande apreço.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais,

PROJETO DE LEI NO 2.258/94
Altera a Lei nQ 10.892, de 29 de outubro de 1992.
Art. l - Passa a ser de seiscentos reais (R$600,00)
mensais a pensão especial concedida a Leonizia Guimarães
Alves pela Lei no 10.892. de 29 de outubro de 1992.
Art. 2 - Para atender à despesa decorrente da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar de quatrocentos reais (R$400,00), observado o
disposto no artigo 43 da Lei Federal ng 4.320, de 17 de
março de 1964.



;-fl
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação, retroagindo os seus efeitos a lQ de dezembro de
1994.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto ás 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 com o texto original.

"MENSAGEM No 547/94
Belo Horizonte, 29 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, em
aditamento á Mensagem no 502/94, de 9 de agosto de 1994,
para solicitar a inclusão no Projeto de Lei no 2.147/94, que
contém o Código Sanitário do Estado de Minas Gerais, de
artigo com a seguinte redação:
"Art ....- As disposições desta lei não abrangem nem

afetam o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMÃ - no que se
relacione com suas atividades especificas.".
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência as expressões de elevado apreço e distinta
consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ao Projeto de Lei 

no 
2.147/94.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"OFÍCIO No 40/94

Belo Horizonte, 11 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o r. despacho exarado pelo em. Relator
Desembargador José Guido de Andrade, nos autos do Processo
Crime Originário 29.926-5, fls. 21, em que figuram como
querelantes Antõnio Sandim e outro e como querelado o
Deputado Geraldo Gomes Rezende, solicito a VExa., nos
termos do lQ do art. 66 da Constituição Estadual, se digne
de adotar as providências cabiveis com vistas à concessão da
necessária licença prévia, por parte da augusta Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, para que o referido
Deputado Estadual possa ser processado criminalmente,
mediante instauração da competente ação criminal através
deste Tribunal de Justiça.
Para tanto, passo-lhe às mãos, através de cópias

autenticadas, as peças que instruem o referido processo.
Valho-me da oportunidade para renovar-lhe a expressão de

meu elevado apreço.
Paulo Tinõco, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais em exercicio."
- A Comissão de Constituição e Justiça, para os fins da

alinea 'a" do inciso II do art. 57 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFÍCIO Ng 44194'
Belo Horizonte, 22 de novembro de 1994.
Senhor Presidente,
Com minha cordial visita, solicito a Vossa Excelência a
especial atenção e fineza de determinar o envio a esta
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Procuradoria-Geral de Justiça de cópia dos autos de CPI
instaurada no ano de 1988, que objetivava apurar
irregularidades na compra de livros realizada entre a
Editora Lemi S.A. e a Secretaria da Administração.
Informo, outrossim, que os documentos ora solicitados visam

a instruir procedimento investigatório formalmente
instaurado, com base no art. 129, incisos 1 e VI, da
Constituição Federal, e registrado sob o número 17/94-PGJ,
em livro depositado na Assessoria Especial da Procuradoria-
Geral de Justiça.
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência meus sinceros
protestos de elevada estima e real consideração.
Américo Caixeta Santana, Procurador-Geral de Justiça em

exercicio.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIO NQ 45/94'
Senhor Presidente,
Com minha cordial visita, solicito a Vossa Excelência a
especial atenção e fineza de determinar o envio a esta
Procuradoria-Geral de Justiça cópia dos autos de CPI
instaurada no ano de 1987/1988, que objetivava apurar
irregularidades na administração da CEMIG.
Informo, outrossim, que os documentos ora solicitados visam
a instruir procedimento investigatório formalmente
instaurado, com base no art. 129, incisos 1 e VI. da
Constituição Federal, e registrado sob o número 17/94-PGJ,
em livro depositado na Assessoria Especial da Procuradoria-
Geral de Justiça.
Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência meus sinceros
protestos de elevada estima e real consideração.
Américo Caixeta Santana. Procurador-Geral de Justiça em

exercicio.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIaS
Do Sr. Hélio Pontes, Reitor da UEMG, reiterando pedido de
apresentação de emenda ao orçamento de 1995, com vistas á
destinação de recursos para as unidades optantes do
interior. (- A Comissão de Educação.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando a
inexistência, no cadastro do órgão, de dados sobre a
denominação do aeroporto de Patrocínio. e que consulta
respeitante ao assunto foi feita á Secretaria de Transportes
e Obras Públicas. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng
2.186/94.)
Do Sr. Carlos Aurélio Martins Pimentel, Secretário-Geral da
Companhia Força e Luz Cataguases Leopoldina, encaminhando
cópia do artigo "A Zona da Mata Não Pode Ser Esquecida", do
Diretor Presidente da companhia, publicado no "Diário do
Comércio" de 29/9/94. (- Agradecer.)
Do Sr- Roberto Simões, Diretor-Secretário da Federação da

Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - , prestando
informações acerca do convite feito por esta Casa ao
Presidente da entidade para que este prestasse
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esclarecimentos á comissão parlamentar de inquérito que
investiga a existência de escravidão na produção de carvão
vegetal no Norte de Minas. - Anexe-se ao processo da CRI -
Escravidão.
Do Sr. Paulo Sérgio Cardozo, Presidente do Sindicato dos

Servidores da Justiça de 2a Instância do Estado de Minas
Gerais - SINJUS-MG. encaminhando cópia das tabelas que
relacionam perdas e reajustes necessários dos trabalhadores
da Justiça de 22 Instância do Estado de Minas Gerais e
solicitando o apoio desta Casa para a derrubada do veto ao
art. 20 da Proposição de Lei nQ 12.414, buscando minorar as
perdas salariais dos funcionários daquele órgão. (- Anexe-se
à Proposição de Lei nQ 12.414.)
Do Sr. Braz Porphirio de Souza, Presidente do Núcleo

Regional de Voluntários de Combate ao Câncer - NRVCC -,
encaminhando o relatório das atividades e o balancete de
verificação do citado órgão para apreciação e análise desta
Casa. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Gil Nogueira, Presidente do Clube de Diretores

Lojistas de Belo Horizonte em exercicio, solicitando o apoio
desta Casa para a derrubada dos vetos ao parágrafo único do
art. lQ e aos incisos IV, V e VI do lQ do art. 2Q da
Proposição de Lei flQ 12.424, buscando impedir a redução dos
prazos e do número de parcelas para quitação de crédito
tributário. (- Anexe-se à Proposição de Lei nQ 12.424.)
Da Sra. Cristina Angélica Silveira, Chefe do Departamento

de Filosofia e Ciências Humanas das Faculdades integradas
Newton Paiva, encaminhando exemplar do terceiro número do
"Caderno de Filosofia e Ciências Humanas , produzido e
editado pelo seu Departamento e solicitando sua divulgação
nesta Casa. (- A Escola do Legislativo.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Marcos Helênio e outros, solicitando a
constituição de comissão parlamentar de inquérito para
apurar, no prazo de 120 dias, irregularidades apontadas pelo
Relatório da Comissão Especial sobre Conjuntos
Habitacionais. (- A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXV do art. 244 do Regimento
Interno.

Do Deputado José Braga, solicitando a inclusão na ordem do
dia do Projeto de Lei Complementar nQ 29/93, que dispõe
sobre a criação de municipios e dá outras providências.
Do Deputado Dilzon Melo, solicitando a convocação dos
Secretários de Planejamento e Coordenação Geral e da
Fazenda, para prestarem esclarecimentos em Plenário sobre a
compatibilização do Projeto de Lei ng 2.209/94 com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual para o
Quadriênio 92-95.
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COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Márcio Miranda (2), Simão Pedro Toledo e Geraldo da Costa
Pereira.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que determinou
arquivamento do Projeto de Lei ng 1.705/93, de autoria do
Deputado Tarcísio Henriques, de conformidade com o art. 129
do Regimento Interno, tendo em vista que recebeu parecer
pela rejeição das Comissões de Política Energética, de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, às Quais fora
distribuído.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Parlamentar de Inquérito, para, no Prazo de 60 dias,
Proceder à Investigação quanto à Veracidade da Afirmativa
Feita pelo Sr. Newton Cardoso, durante Reportagem Realizada
pela Rede de Televisão "SBI'", 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. Pelo BRO:
efetivos - Deputados Jorge Eduardo, Bernardo Rubinger,
Péricles Ferreira, Alvaro Antônio e Sebastião Costa;
suplentes - Deputados Mauri Torres, Ajalmar Silva, Antônio
Pinheiro, José Braga e Jorge Hannas; pelo PT; efetivo -
Deputado Marcos Helênio; suplente - Deputado Antônio Carlos
Pereira; pelo PP: efetivo - Deputado Ambrósia Pinto;
suplente - Deputado Antônio Genaro. Designo A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Márcio Miranda (2). - falecimento da Sra Maria Antonieta
Tamm Bias Fortes, em Barbacena, e da Sra. Elenir de
Carvalho, em Belo Horizonte; Simão Pedro Toledo -
falecimento do Sr. Benedito Oelfino Machado, em Cambui; e
Geraldo da Costa Pereira - falecimento do Sr Antônio
Pinheiro de Andrade, em Oivinópolis (Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial sobre a

Mensagem no 531/94, do Governador do Estado, indicando para
compor o Conselho Estadual de Educação os nomes dos Profs.
Plinio Salgado, Saulo Converso Lara, José Geraldo de Freitas
Orummond e Maria Gisele Jacob. O parecer conclui pela
aprovação dos nomes indicados. A Presidência vai submeter a
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matéria a votação, por escrutinio secreto, nos ternos do
inciso 1 do art. 264 do Regimento Interno. Convida para
atuar como escrutinadores os Deputados Dilzon Meio e
Francisco Ramalho. Com a palavra, o Sr. Secretário, Deputado
Tarcisio Henriques, para proceder á chamada dos Deputados.
o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Roberto Carvalho -

Amilcar Padovani - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Baidonedo
Napoleão - Bonifácio Mourão - Cl&jber Carneiro - Cóssimo
Freitas - Diizon Meio - Eduardo Brás - Francisco Ramalho -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - Jaime Martins -
Jorge Eduardo - Jorge 1-fannas - José Bonifácio - José Braga -
José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda
- Marcos Helénio - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Milton Salies - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam á abertura da urna e á conferência da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados. Foram encontradas

42 sobrecartas. Portanto, os números conferem. A Presidência
vai anunciar o resultado da votação: Prof. Plinio Salgado -
42 votos; Prof Saulo Converso Lara - 42 votos; Prof. José
Geraldo de Freitas Drummond: 42 votos; Profa. Maria Gisele
Jacob: 42 votos. Oficie-se ao Governador do Estado.

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado
e outros, em que solicitam, observado o disposto no art.
244. inciso XXV, c/c o art. 113 do Regimento Interno, a
constituição de comissão parlamentar de inquérito para, no
prazo de 120 dias, apurar a malversação de dinheiro público
e outras irregularidades apontadas no Relatório da Comissão
Especial sobre conjuntos habitacionais, o qual é parte
integrante desse requerimento. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXV do aru 244
do Regimento Interno,

Requerimento do Deputado José Braga em que, na forma
regimental, solicita a inclusão na ordem do dia do Projeto
de Lei ng 29/93, que dispõe sobre a criação de municipios e
dá outras providências. Em votação, o requerimento Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, (-
Pausa.) Aprovado.
Requerimento do Deputado Dílzon Meio, em que, na forma
regimental e com base no inciso XVI do aru 245, dc com o
art. 297, do Regimento Interno, solicita a convocação dos
Secretários de Estado do Planejamento e Coordenação Geral,
Prof, Paulo de Tarso Almeida Paiva, e da Fazenda, Dr, José
Afonso Bicalho Beltrão da Silva, para comparecerem ao
Plenário desta Assembléia, na reunião ordinária de 3a feira
próxima, dia 6, a fim de prestarem esclarecimentos sobre a
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compatibilização do Projeto de Lei flQ 2.209/94, que estima
as receitas e fixa as des pesas do orçamento fiscal e do
orçamento de investimento das empresas controladas pelo
Estado para o ano de 1995, com as Leis ns 11.546. de
27/7/94, que estabelece as diretrizes para o orçamento
fiscal e de investimento das empresas controladas pelo
Estado para o ano de 1995, e 10.578, de 30/12/91. quedispõe
sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 92/95 e dá outras
providências. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa á 2 fase da ordem do dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Parcial
á Proposição de Lei nQ 12.424, que dispõe sobre a quitação
de crédito tributário nos casos que menciona e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto ao parágrafo único do art. l, aos incisos TV, V e VI
do f lQ do art. 2Q e ao art. 9Q, e pela rejeição do veto ao
art. 16 e seus incisos.A Presidência vai submeter a matéria
à votação em dois escrutinios secretos, nos termos do art.
234 do Regimento Interno. Antes, porém, lembra ao Plenário
que os Deputados que desejarem aprová-lo votarão sim', e os
que desejarem rejeitá-lo votarão "não". A Presidência vai
submeter a votação, em primeiro lugar, os dispositivos cujo
parecer é pela manutenção. Com a palavra, o Deputado Roberto
Amaral para proceder a chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram 28 Deputados. Não existe
"quorum" para votação, portanto a Presidência a torna sem
efeito.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o veto se encontra na
faixa constitucional, provocando o sobrestamento das demais
matérias em pauta, a Presidência encerra a reunião e convoca
os Deputados para as extraordinárias de logo mais, ás 20
horas, e de amanhã, dia lg, ás 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 REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.336
As quatorze horas e quinze minutos do dia trinta de agosto
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Márcio Miranda (substituindo o
Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação da Liderança do
PP), Geraldo Rezende e José Renato (substituindo este ao
Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do BRO),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental.
o Presidente "ad hoc Deputado Geraldo Rezende, 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 José Renato para atuar como
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Geraldo Rezende e Roberto Amaral. O Presidente
eleito, Deputado Geraldo Rezende, agradece a escolha de seu
nome e designa como relator da matéria em pauta o Deputado
Márcio Miranda. Este emite parecer pela manutenção do Veto
Total é Proposição de Lei nQ 12.336. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, a Presidência
suspende a reunião por 10 minutos para a lavratura desta
ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de agosto de 1994.
Geraldo Rezende. Presidente - José Renato - Márcio Miranda,

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Np 12.343
Às quatorze horas e quinze minutos do dia trinta de agosto
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Rezende e José Renato
(substituindo, respectivamente. os Deputados Roberto Amaral
e Côssimo Freitas, por indicação da Liderança do BRD) e
Márcio Miranda, membros da Comissão supracitada, Havendo
número regimental, o Presidente ad hoc', Deputado Mârcio
Miranda, declara abertos os trabalhos e informa Que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e apreciar a matéria. A
seguir, o Presidente determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado José
Renato para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas,
verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Márcio Miranda e Roberto
Amaral. O Presidente eleito, Deputado Márcio Miranda,
agradece a escolha de seu nome e designa como relator da
matéria em pauta o Deputado José Renato, Que emite parecer
pela manutenção do Veto Total á Proposição de Lei nQ 12.343.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A
seguir, a Presidência suspende a reunião por 10 minutos para
a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida
e aprovada. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Mârcio Miranda, Presidente - José Renato - Geraldo Rezende
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER
SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 12.416
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de
novembro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Hely
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Tarquínio, Jaime Martins e Antônio Júlio (substituindo este
ao Deputado Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do
PMDB), membros da Comissão supracitada. Registra-se a
presença do Deputado Márcio Miranda. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc". Deputado Hely Tarquinio.
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Antônio
Júlio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que.
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria e passa a palavra ao relator, Deputado Jaime
Martins, que emite parecer pela rejeição do Veto Parcial à
Proposição de Lei ng 12.416. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. A Presidência suspende a
reunião por 10 minutos para a lavratura desta ata. Reabertos
os trabalhos, a ata é lida e aprovada. Logo apôs. a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.
Sala das Comissões. 9 de novembro de 1994.
Hely Tarquinio, Presidente - Jaime Martins - Ajalmar Silva

- Antônio Júlio.
ATA DA 99a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia vinte e três de novembro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas. Adelmo Carneiro Leão,
Wilson Pires e José Leandro. Encontra-se presente, também, o
Deputado Hely Tarquinio, Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência passa á
discussão e á votação de proposições de autoria da Comissão.
O Presidente submete a votação a seguinte correspondência
procedente das audiências públicas regionais: os
representantes do Município de Muriaé solicitam á Comissão
seja enviado oficio ao Secretário da Saúde com vistas à
concessão de subvenção social, através da atividade "Apoio à
Rede Fisica Assistencial", visando à ampliação do Pronto
Socorro do Hospital São Paulo. em Muriaé; os representantes
do Municipio de Caratinga solicitam à Comissão seja enviado
apoio à Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente a fim de que se viabilize a ampliação da rede da
APAE de Caratinga. seja formulado apelo ao Secretário da
Saúde com vistas à construção de uni centro de saúde para
atender a região de Caratinga e seja enviado ofício ao
Presidente do IPSEMG com vistas á viabilização de convénio
com hospital da região de Caratinga para o atendimento do
funcionalismo público estadual os representantes do
Municipio de Uberaba solicitam seja formulado apelo ao
Secretário da Saúde com vistas à construção de um centro de
saúde para atender a região de Uberaba, e seja enviado
oficio ao Presidente do IPSEMO, para que seja viabilizado
convênio com hospital da região do Triângulo para

atendimento do funcionalismo público estadual os
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representantes do Município de Paracatu solicitam â Comissão
seja enviado ofício ao Secretário da Saúde com vistas á
criação de um centro de recuperação para atender a criança
desnutrida, com apoio educacional, alimentar, odontológico,
social e psicológico, seja criado um programa de apoio a
gestantes pobres e lactantes e seja enviado oficio ao
Secretário do Trabalho com vistas a que se viabilize a
construção de albergue-centro de triagem com um anexo
denominado Terminal do Trabalhador, em Paracatu; os
representantes do Município de Diamantina solicitam seja
enviado apelo ao Secretário da Saúde a fim de que se
viabilize a implantação de um hospital de base, dotado de
aparelhos e equipamentos, com atendimento preventivo e
curativo, em Diamantina; os representantes do Municipio de
Patrocinio solicitam seja enviado oficio ao Secretário do
Trabalho com vistas á concessão de subvenção social para
construção da sede do Centro de Reabilitação da APÂE em
Coromandel e seja enviado oficio ao Secretário do Trabalho
com vistas à liberação de recursos destinados a
Manutenção e Ampliação de Unidades Regionais para criação e
implantação da Delegacia Regional da SETAS", em Patrocínio.
Submetidas a votação, são as propostas aprovadas e
encaminhadas á Mesa para trâmites regimentais. A seguir, a
Presidência passa à discussão e á votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia- O Deputado
Jorge Eduardo emite pareceres favoráveis á aprovação, no 2Q
turno, dos Projetos de Lei ns 1.467/93, na forma do vencido
no 1Q turno, e 1.925/94, com a Emenda nQ 1 ao vencido no lQ
turno; e. no lg turno, dos Projetos de Lei ns 1,839/93.
2.045, 2.102. 2.107, 2.118, 2.126, 2.116, 2.105 e
2.144/94, os três últimos com as emendas que receberam o n
1, e 2.159/94, com a Subemenda no 1 á Emenda nQ 1. O
Deputado Jorge Eduardo solicita sejam convertidos em
diligência ao autor os Projetos de Lei ns 790 e 829/92,
1.577/93 e 2.114/94, o que é deferido pela Presidência O
Deputado Wilson Pires emite pareceres favoráveis á
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei nQs 2.073, 2.143
e 2.115/94, este na forma do vencido no l Q turno: e, no l
turno, dos Projetos de Lei nQs 1.466, 1-816 e 1.817/93,
2086 e 2.104/94, 1.737, 1.840/93 e 2,158/94, os quatro
últimos com as emendas que receberam o ng 1. O Deputado
José Leandro solicita seja convertido em diligência ao autor
o Projeto de Lei ng 1.201/92, o que é deferido pela
Presidência, O Deputado Adelino Carneiro Leão emite
pareceres favoráveis á aprovação, no 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 1.980/94; e, no lQ turno,dos Projetos de Lei ngs
2.041. 2.066. 2.081, 2.119, 2.125, 2.127, 2.148. 2.150,
2.153 e 2.075/94, este com a Emenda nQ 1. O Deputado Adelmo
Carneiro Leão solicita seja convertido em diligência ao
autor o Projeto de Lei ng 1.719/93 e solicita seja
convertido em diligência ao Juiz de Direito da Comarca de
Itanogi o Projeto de Lei no 1.889/94, o q ue é deferido pela
Presidência. Em virtude de o Projeto de Lei ng 1.765/93 ser
de autoria do Deputado Jorge Hannas, este, na fase de
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votação, passa a Presidênciaao Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Colocado em votação, é o projeto aprovado. O Deputado
Jorge Hannas retoma os trabalhos e solicita ao Deputado
José Leandro que proceda á leitura do Requerimento flQ
5.449/94. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
Logo após, o Presidente submete a discussão evotação os
pareceres de redação final dos Projetos de Lei nQS 1.353,
1.694, 1.534, 1.691, 1.778. 1.795 e 1.820/93, 1.881, 2.018,
2.027, 2.039, 2.042, 2.043. 2.044, 2.046. 2.047, 2.051,
2.057, 2.070. 2.076 e 2.092/94. 05 Quais 50 aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 30 de novembro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Adeimo Carneiro Leão - Jorge
Eduardo - Márcio Miranda.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 861/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Anbrósio Pinto, a proposição em
análise dispõe sobre o regime de concessão de obras
públicas, de concessão e permissão de serviços públicos e dá
providências correlatas.
A Comissão de Constituição e Justiça, em 17/5/94,

manifestou-se pela constitucional idade, pela
antijuridicidade e pela ilegalidade do projeto -
A Comissão de Administração Pública, ao examinar o mérito

da matéria, manifestou-se pela sua rejeição.
Finalmente, o projeto vem a esta Comissão para o exame da
sua repercussão financeira, nos termos do art. 103. X, "d".
do Regimento Interno.

Fundamentação
O acúmulo de atribuições que recaiu sobre o Estado em nosso
Pais levou-o a uma grave crise de financiamento e á
deterioração das obras e dos serviços públicos por ele
administrados. Nesse contexto, a regulamentação do regime de
concessão da execução de obras e serviços é providência
urgente e indispensável.
As Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública, contudo, manifestaram-se pela rejeição da matéria.
com o fundamento de que o projeto em tela utilizou como
parãmetro o Decreto-Lei nQ 2.300/86, revogado pela Lei
Federal ng 8.666, de 21/6/93. A nova lei apresenta inúmeras
e substanciais alterações ao regime de contratação de
particulares pela administração pública, no qual está
inserida a espécie concessão de obras e serviços públicos.
Em função das alterações havidas no ordenamento juridico
nacional, ocorridas após a apresentação do projeto em
estudo, a aprovação da matéria por esta Casa poderia trazer
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enormes transtornos e prejuízos à administração pública e á
comunidade, em razão do constante risco de contestação
judicial dos contratos de concessão, instrumentos jurídicos
da delegação da execução das obras e serviços.
Em decorrência das previsíveis disputas jurídicas, es-taria

sob risco a execução de obras e serviços necessários ao bom
funcionamento da vida moderna, o que levaria a ulterior
intervenção do poder público. Nessas intervenções, a
administração pública assumiria a responsabilidade pela
gestão das obras e dos serviços e pelo ônus financeiro de
realizá-los no momento. Tal atividade e as despesas
decorrentes seriam ditadas não pela disponibilidade de
recursos públicos, mas pelo caráter de urgência relacionado
á continuidade da prestação dos serviços.
Dessa forma, ao elemento de incerteza jurídica estaria
associada a incerteza na programação financeira e
orçamentária do Governo do Estado, fato que se confronta com
os pressupostos de uma administração pública austera e
racional.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela rejeição do Projeto de

Lei nQ 867/92.
Sala das Comissões, lp de dezembro de 1994.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Antônio Carlos Pereira - João Marques.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.463193
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Jaime Martins, a proposição em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Dores do Indaiá.
Publicado, foi o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Recursos Humanos e Administração, que acusou o
seu recebimento e enviou expediente á Policia Militar, em
11/11/93, consultando-a sobre a utilização do imóvel em
questão. Entretanto, não obstante tais providências, até a
presente data não foi emitida opinião a respeito do assunto.
Encaminhada á Comissão de Constituição e Justiça, que não

se manifestou no prazo regimental, a proposição, a pedido do
autor, foi remetida a esta Comissão.

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição em comento foi doado ao
Estado em abril de 1948, com a finalidade, nunca cumprida,
de construção de dez casas destinadas ao alojamento do
destacamento policial local, conforme prova a escritura
pública de doação, em anexo.
O documento supracitado assinala claramente a existência de

cláusula de reversão, na qual se estabelece que os terrenos
doados reverterão ao património da doadora se não lhes for
dada a destinação prevista ou outra semelhante.
Ora, decorridos mais de quarenta anos e não tendo sido
cumprida a destinação prevista na lei municipal que
autorizou a doação, nada mais justo que a reversão do imóvel
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ao patrimônio do Municipio de Dores do Indaiá. Aliás, diga-
se de passagem, nem precisaria de uma lei estadual, corno a
pretendida, para concretizar a referida conversão. Bastaria
medida judicial proposta pela municipalidade para fazer
cumprir o dispositivo legal. Entretanto, a esta altura,
decorrido já algum tempo, nada mais correto que conceder a
autorização pleiteada, ainda mais quando a nova destinação -
a construção de um ginásio poliesportivo - irá beneficiar
toda a comunidade local, que colherá insuperáveis dividendos
socioeconõmicos.
Entretanto, visando ao aprimoramento e à uniformização da

clásula de reversão, apresentamos a Emenda ng 1.
A doação pretendida não representa nem consigna des pesa no

orçamento do Estado, portanto, não encontra óbice do ponto
de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação.

Conclusão
Emvista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei np 1.463/93 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.
EMENDA No 1

Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação:
"Art. 2g - O imóvel de que trata esta lei reverterá

automaticamente ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
3 (três) anos, não lhe tiver sido dada a destinação prevista
no artigo anterior.
Sala das Comissões, 1Q de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - João Marques, relator -

Sebastião Costa - Antônio Carlos Pereira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.630/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho. o projeto de lei
em exame visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Fundadores e Pioneiros do Bairro Jk, com
sede no Municipio de Contagem.
Publicado, foi o projeto distribuido à Comissão de

Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à tramitação
da matéria. Compete-nos, agora, deliberar conclusivamente
sobre a proposição no lg turno.

Fundamentação
A associação objeto da proposição em tela, fundada em
13/2/91, vem, desde essa época, prestando relevantes
serviços à comunidade local, visando á integração dos
moradores do Bairro JK. Constitui, ainda, importante canal
de ligação entre os moradores do bairro e as autoridades
constituidas, objetivando a realização de obras de infra-
estrutura necessárias á melhoria da qualidade de vida da
população.

Conc 1 usão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.630/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, lg de
Wilson Pires. relator.

PARECER PARA 0 lo

dezembro de 1994-

TURNO DO PROJETO DE LEI
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P49 1.913/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Martins, o projeto de lei em
tela autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio
de Dores de Indaiá.
Publicada em 5/3/94, a matéria passa a ser distribuida às

comissões competentes.
Oficiada, em 11/4/94, para informar a situação cadastral do
imóvel objeto da mencionada proposição, a Secretaria do
Estado de Recursos Humanos e Administração não prestou a
informação necessária.
Vencido o prazo regimental para o pronunciamento da
Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado, nos termos do art. 140 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição faz retornar ao patrimônio da Prefeitura
Municipal de Dores do Indaiá imóvel doado ao Estado em
9/3/62, com a finalidade de construção de uni posto de saúde.
Realizada a obra pelo Estado, aquela Prefeitura necessita

ampliá-la para atender a novas demandas, e, para tanto, a
doação pretendida torna-se requisito indispensável.
O projeto não encontra impedimento do ponto de vista
financeiro e orçamentário à sua aprovação.

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

Lei ng 1.913/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, lg de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - João Marques, relator -

Sebastião Costa - António Carlos Pereira.
PARECER PARA O 12 TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.025/94
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Roberto Carvalho,
propõe a criação do Programa Mineiro de Incentivo ao
Folclore e ao Artesanato - PRO-ARTE.
Encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem a matéria a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito, na forma regimental

Fundamentação
A formação e o aperfeiçoamento profissional de artistas e
artesãos, a ação educativa a fim de despertar a
sensibilidade das futuras gerações para as artes e a cultura
de seu povo, assim como o direcionamento da atividade
turistica para a divulgação da produção artistica e
artesanal são fatores da mais alta relevância na construção
do perfil cultural de um grupo social.
Assim, a criação de um programa de ãmbito estadual
destinado a oferecer apoio e a incentivar as atividades
ligadas ao artesanato e ao folclore é uma iniciativa que vem
preencher um importante espaço do ambiente cultural mineiro,
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pois no folclore e nas artes populares expressa-se a alma de
uma sociedade.
Reconhecemos, portanto, o mérito da proposição em apreço,
e, para aperfeiçoamento de sua forma técnica, apresentamos
emenda ao art. 2Q.

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

ng 2.026/94 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.
EMENDA NO 1

Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2g - Compete ao Poder Executivo, na administração e

no gerenciamento do PROARTE:
- apoiar a produção artesanal e a criação artística de

todos os géneros;
II - organizar e manter registro documental de artistas,

autores e artesãos, bem como das manifestações folclóricas
do povo mineiro;
III - promover cursos de formação e aperfeiçoamento de

artesãos;
IV - estimular, no âmbito das escolas públicas estaduais, o

desenvolvimento de conteúdos relacionados ao folclore e ao
artesanato mineiros;
V - orientar o turismo a fim de promover e divulgar a
produção artesanal das diversas regiões do Estado, bem como
incentivar a realização de festas comemorativas, feiras e
outros eventos;
VI - apoiar grupos folclóricos e organizações autônomas e
cooperativas de artesãos, incentivando suas iniciativas;
VII - criar o Museu Mineiro de Folclore e Artesanato;
VIII - celebrar convênios com entidades de direito público
ou privado para a efetiva implementação e o regular
desenvolvimento do Programa.".
Sala das Comissões. 16 de agosto de 1994.
Cóssimo Freitas, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Maria José Haueisen.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.840193
• Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Geraldo Rezende, tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Participação Popular e Desenvolvimento da Comunidade Negra
de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Aprovado no lg turno, com a Emenda ng 1, compete-nos,
agora, examinar a matéria para o 2g turno de deliberação
conclusiva e elaborar a redação do vencido, consoante dispõe
o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço faz jus ao título declaratõrio de
utilidade pública pelos relevantes serviços que presta à
comunidade negra, além de estar diretamente envolvida com a
defesa das tradições culturais de origem africana.
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Ratificamos, pois, a opinião exarada por esta Comissão

quando a matéria foi alvo de apreciação no lg turno.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 1.840/93, no 2g turno, na forma do vencido em l
turno, cuja redação segue anexa e é parte deste parecer.
Sala das Comissões, lg de dezembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI No 1.840/93

Declara de utilidade pública o Conselho de Participação
Popular e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Monte
Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Participação Popular e Desenvolvimento da Comunidade Negra
de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 2.045/94
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
o projeto de lei em apreço, da Deputada Maria Olivia,
objetiva declarar de utilidade pública o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais da Cidade de Campo Belo, com
sede no Municipio de Campo Belo.
Aprovado no lQ turno, sem emenda, o projeto retorna a esta

Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Cidade de
Campo Belo presta relevantes serviços á comunidade local,
notadamente no que diz respeito à representação dos
servidores municipais e na prestação de assistência à saúde
de seus associados.

Dessa forma, ratificamos o posicionamento desta Comissão no
lg turno.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.045/94.

Sala das Comissões, IQ de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.104/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Sociedade de
Proteção e Assistência à Infância, com sede no Município de
Carangol a.
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Aprovada a matéria no lQ turno, vem a esta Comissão para o
2Q turno de deliberação conclusiva-

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar tem importante
atuação na área social, dedicando-se á orientação
profissional e á assistência às crianças carentes, tendo em
vista a melhoria das condições de vida da comunidade a que
serve. Dessa forma, merece ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, do

Projeto de Lei nQ 2.104/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, lp de dezembro de 1994,
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.125194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de
Lei nQ 2.125/94 visa a declarar de utilidade pública a
Comissão Popular de Saúde e Ação Social, com sede no
Municipio de Novo Cruzeiro.
Aprovada no 1Q turno na forma proposta, volta a matéria a

ser objeto de deliberação conclusiva desta Comissão.
Fundamentação

A Comissão Popular de Saúde e Ação Social desenvolve um
trabalho reconhecido por toda a comunidade, organizando e
coordenando, juntamente com a população, as ações de saúde
do rnunicipio.
Por seu relevante trabalho e louváveis propósitos, a

entidade faz jus ao titulo pleiteado.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.125/94 no 2Q turno.
Sala das Comissões, lQ de dezembro de 1994-
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 2.144/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Obra Social Dom
Bosco - 05DB -, com sede no Municipio de Contagem.
Aprovado o projeto no lQ turno com a Emenda nQ 1, cabe-nos

emitir parecer para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A Obra Social Dom Bosco - 05DB - tem por finalidade a
formação de crianças e adolescentes carentes.
Para alcançar os seus objetivos, a entidade desenvolve

ações que possibilitam àqueles por ela atendidos a vivência
de situações que ensejem seu crescimento como cidadãos. Não
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há dúvida, pois, quanto à oportunidade da proposição ora em
exame.

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

2.144/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 1Q de dezembro de 1994
Jorge Eduardo. relator.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI No 2.1Z4/94

Declara de utilidade pública a Obra Social Dom Bosco - OSDB
-, com sede no Municipio de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Obra Social

Dom Bosco - OSDB - . com sede no Municipio de Contagem.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.158194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em tela, da Deputada Maria Olivia, tem por
escapo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros Unidos do Alto de Guaranésia - AMAG -,
com sede no Municipio de Guaranésia.
Aprovada no lQ turno, com a Emenda nQ 1, cabe-nos, agora,

apreciar a matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva
e elaborar a redação do vencido, nos termos regimentais.

Fundamentáção
Ratificamos a opinião exarada por esta Comissão -favorável
à aprovação da proposição - quando a matéria foi examinada
no lQ turno.
A entidade em apreço tem pautado sua atuação pela defesa

dos interesses da comunidade, contribuindo, destarte, para o
desenvolvimento social

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.158/94, no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno, cuja
redação segue anexa e é parte deste parecer.
Sala das Comissões, 1Q de dezembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 2.158/94

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos
Bairros Unidos do Alto de Guaranésia - AMAG -, com sede no
Municipio de Guaranésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores dos Bairros Unidos do Alto de Guaranésia -
AMAG -. com sede no Municipio de Guaranésia.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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No 2.048/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.048/94. de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que declara de utilidade pública a
Creche Providência Divina, com sede no Municipio de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 2.048/94
Declara de utilidade pública a Creche Providência Divina,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Providência Divina, comsede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Braga, relator - Francisco

Ramal ho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.049/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ro 2.049/94. de autoria da Deputada Maria
Elvira, que declara de utilidade pública o Conselho Central
de Santo Antõnio do Monte da Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Santo Antônio do Monte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 2.049/94
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Santo

Antônio do Monte da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Santo Antônio do Monte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Central de Santo Antônio do Monte da Sociedade São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Santo Antõnio do Monte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - José Braga, relator - Francisco

Ramal ho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 2.056/94
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei no 2.058/94, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconceilos, que declara de utilidade pública o
Hospital Divinense, com sede no Municipio de Divino, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § l , do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.058/94
Declara de utilidade pública o Hospital Divinense, com sede

no Municipio de Divino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Hospital

Divinense, com sede no Municipio de Divino.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Braga, relator - Francisco

Ramal ho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Nç 2.061/94
Comissão de Redação

D Projeto de Lei ng 2.061/94, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que declara de utilidade pública a
Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos, com sede no
Municipio 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, 5 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 2.061/94
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade das Senhoras

dos Rotarianos, com sede no Municipio de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Casa da
Amizade das Senhoras dos Rotarianos, com sede no Municipio
de Ponte Nova.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Braga, relator - Francisco

Ramalho.
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Belo Horizonte, sábado, 3 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA 606a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM ip DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei ng 2259/94 - Requerimentos ngs 5.465 a
5.470/94 - Requerimentos dos Deputados Tarcisio Henriques e
Geraldo Rezende - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Jaime Martins e Maria Olivia - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e Tarcisio
Henriques; deferimento - Requerimento do Deputado Geraldo
Rezende; aprovação - 2g Fase: Questão de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental
para a continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

- ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalrnar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Dlivia - Milton
Salles - Péricles Ferreira - Roberto Luiz Soares -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Avila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

13 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4Q-Secretário nas funções
de 2Q-Secretário. procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Geraldo Rezende, lg-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência: OFICIOS
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Da Sra. Heleni de Mello Fonseca Couto, Diretora-Geral do
DETEL-MG, encaminhando cópias dos convênios firmados entre
esse órgão, a Fundação Cultural e Educativa TV MINAS e
alguns municípios mineiros. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual
c/c o art. 101, inciso XV. do Regimento Interno.)
Do Sr. Celso Barbosa Freire, Diretor-Superintendente de

Bens Imóveis da Secretaria de Administração, informando que
a Secretaria da Educação concorda com a doação de imóvel ao
Município de Passos, de que trata o Projeto de Lei n
1.469/93. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.469/93.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 2.259194

Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE - de Elói Mendes, com sede no
Municipio de Elõi Mendes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Elôi Mendes,
com sede no Município de Elôi Mendes.
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.
Dilzon Melo
Justificação: A Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE - de Elói Mendes, com sede e foro no
Município de Elói Mendes, é uma entidade sem fins
lucrativos, de caráter filantrópico e assistencial.
responsável pela educação e pela reabilitação da criança
excepcional. Seus diretores e conselheiros não são
remunerados e não usufruem de vantagens ou de qualquer
benefício.
Todo resultado de suas atividades é empregado na
socialização do excepcional daquela cidade.
Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres

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

REQUERIMENTOS
Ng 5.465/94, da Comissão de Saúde e Ação Social,

solicitando seja formulado apelo à Coordenadoria de Apoio e
Assistência à Pessoa Deficiente com vistas á implantação da
sede da APAE de Caratinga.
NQ 5.466/94. da Comissão de Saúde e Ação Social,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Saúde com
vistas á concessão de subvenção social destinada á ampliação
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do Pronto-Socorro do Hospital São Paulo. no Município de
Muriaé.
NQ 5.467/94, da Comissão de Saúde e Ação Social,

solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com
vistas á implantação de uma delegacia regional de saúde no
Município de Conselheiro Lafaiete.
NQ 5.468/94, da Comissão de Saúde e Ação Social

solicitando seja formulado apelo ao Secretário do Trabalho,
com vistas á destinação de recursos orçamentários para a
implantação de delegacia regional da SETAS, no Município de
Patrocínio.
NQ 5.469/94, da Comissão de Saúde e Ação Social,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário do Trabalho
com vistas á concessão de subvenção social para a construção
da sede do centro de reabilitação da APAE, no Município de
Coromandel. (- Distribuídos á Comissão de Saúde e Ação
Social.)
NQ 5.470/94, do Deputado Romeu Queiroz, solicitando seja

consignado, nos anais da Assembléia, voto de congratulações
com o 'Estado de Minas" pela ampliação da cobertura
jornalistica do interior do Estado e pela implantação do
"Teli Service". (- A Comissão de Educação.)
Do Deputado Tarcísio Henriques, solicitando a inclusão em

ordem do dia do Projeto de Lei nQ 2.093/94. (- A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do
art. 244, c/c o art. 141, do Regimento Interno.)
Do Deputado Geraldo Rezende, solicitando tramitação em
regime de urgência ao pedido do Tribunal de Justiça de
licença para instaurar processo criminal contra o próprio
requerente. -

COMUNI CAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Jaime Martins e Maria Olivia.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Jaime Martins - falecimento do Sr. Cassimiro de Souza. em
Divinôpolis; e Maria Olivia - falecimento do Sr. Rui
Mendonça Júnior, em Igarapé. (Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, que solicita, na forma regimental, seja o Projeto de
Lei flQ 2.225/94, do Governador do Estado, anexado ao Projeto
de Lei nQ 2.088/94, da Comissão de Agropecuária e Política
Rural. A Presidência defere o requerimento, nos ternos do
inciso XIII do art. 244 do Regimento Interno, e determina a
anexação do Projeto de Lei nQ 2.225/94. do Governador do
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Estado, ao Projeto de Lei no 2.088/94, da Comissão de
Agropecuária e Política Rural, tornando sem efeito os
pareceres sobre o Projeto de Lei no 2.225/94, das Comissões
de Justiça, de Agropecuária e de Fiscalização Financeira,
publicados no "Diário do Legislativo" em 24/11/94.
Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques. que solicita,
na forma regimental, seja o Projeto de Lei nQ 2.093/94, de
sua autoria, incluído na ordem do dia, uma vez que a
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo
regimental para emitir parecer. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244
do Regimento Interno.
Requerimento do Deputado Geraldo Rezende, que solicita
regime de urgência para a tramitação da solicitação do
Presidente do Tribunal de Justiça a fim de se instaurar
processo criminal contra o requerente. 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 á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, solicito a
V. Exa. , em virtude da inexistência de 'quorum, O
encerramento, de plano, da reunião.
O Sr. Presidente - Tendo em vista a relevância na matéria
constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. lg-
Secretário Que proceda á chamada dos Deputados, para
recomposição de "quorum'.

O Sr. Secretário (Deputado Geraldo Rezende) - (- Faz a
chamada.)
D Sr. Presidente - Responderam á chamada 12 Deputados.

Portanto, 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 2, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 324a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 29 DE NOVEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Acordo de Lideranças - Decisão da Presidência -
Discussão e votação de proposições: Requerimento do Deputado
Wilson Pires (alteração da pauta); aprovação - Votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei no 12.416;
Questão de ordem; discursos dos Deputados Hely Tarquinio,
Wilson Pires e Jaime Martins; chamada para votação secreta:
manutenção - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei no 12.424; encerramento da discussão;
questão de ordem; chamada para recomposição do 'quorum";
inexistência de número regimental para prosseguimento dos
trabalhos - ENCERRAMENTO.
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ABERTURA
- Às 20h12min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Cléuber Carneiro - Cóssimo
Freitas - Dilzon Meio - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo
José - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henri q ues - Wanderley
Avila - 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.

la PARTE
Ata

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

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

Presidência passa à 2è parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.
- Vem á Mesa:

Acordo de Lideranças
Os Deputados abaixo assinados, Lideres de bancadas com
assento nesta Casa, acordam em prorrogar, para o dia 7 de
dezembro do corrente, 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 exercício de 1995. Sala das Reuniões, 29 de
novembro de 1994. Romeu Queiroz. Lidar do Governo, Roberto
Amaral, Líder do PTB. Hely Tarquinio, Líder do PP, Adelmo
Carneiro Leão, Líder do PT, Milton Salles, Líder do PFL.
Ailton Vilela, Líder do PPR, Maria Elvira, Líder da Maioria,
Agostinho Patrus. Líder do BRD, Bonifácio Mourão, Líder do
PMDB. Paulo Pettersen, Líder da Minoria.

Decisão da Presidência
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A Presidência acolhe o acordo e decide prorrogar, para o
dia 7 de dezembro do corrente, 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 exercicio de 1995. Sala das
Reuniões, 29 de novembro de 1994. José Ferraz, Presidente,

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do ilustre
Deputado Wilson Pires, que, na forma regimental, solicita
alteração da pauta, de modo que a Proposta de Emenda
Constitucional nQ 41/94, de autoria do Deputado Cóssimo
Freitas. seja apreciada em último lugar. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de
Lei nQ 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 - Solicito recomposição de
"quorum".
O Sr. Presidente - Esta Presidência verifica, de plano, a

existência de número regimental para votação.
Votação, em turno único, do Veto Parcial á Proposição de
Lei flQ 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. Em votação. Para
encaminhar, com a palavra, o Deputado Hely Tarquinio.
O Deputado Hely Tarquinio t - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, venho a essa tribuna para dar uma explicação
sobre esta minha insistência e também para fazer um alerta a
respeito do que vem a ser o consórcio intermunicipal de
saúde. Ele seria uma conquista da vontade politica de
prefeituras de diferentes regiões de Minas Gerais, A
politica de saúde adotada pelo Governo da União está
proposta pela Lei ng 8.080. que é a lei do SUS. Como toda
lei, ela é uma regra de ética quase divina, em que está
consagrado o direito ã saúde e à vida. Entretanto, não temos
recursos financeiros para bancar essa promessa de vida. Na
lei está prevista a constituição de consórcios
intermunicipais de saúde. Assim, teriamos uma formulação de
politicas de saúde para atender ás diferentes regiões,
apontadas até pela geografia. Através desses consórcios,
teriamos a formulação de uma regional, através dos segmentos
da própria sociedade e de um conselho gestor, com um
presidente que executaria essa politica e receberia as
verbas diferenciadas na conta de cada consórcio. Essa
politica seria formulada pela população de cada região. Essa
é a nossa preocupação. Assim, aconteceria a descentralização
das ações de saúde, atendendo ás realidades de cada região,
evitando o conta-gotas na liberação de verbas através de
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secretários de Saúde, prática usada durante os últimos
quatro anos. E uma forma de dar autonomia às ações de saúde
de cada região. Por isso, estamos insistindo nessa
prioridade. A palavra prioridade pode ser vaga, mas,
colocada no texto da lei, dará o direito da gestão das ações
de saúde a cada região. Esse é um pedido feito pelo próprio
povo, por diversos segmentos da população. Quero lembrar que
há alguém lutando pela descentralização da saúde em Minas
Gerais. Espero que todos os Deputados se sensibilizem e
tomem uma atitude voltada para a dignidade, para a vida e
para a saúde dos cidadãos das diferentes regiões do Estado,
derrubando o veto do Sr. Governador. Assim, daremos melhores
condições de vida ao nosso povo. Teremos, também, melhores
condições de exercer pressão política sobre o Governo do
Estado, pois é necessário que pelo menos um percentual de
10% seja destinado à saúde. Ficam, aqui, meus
agradecimentos.
O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o
Deputado Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Quero congratular-me com o ilustre companheiro desta Casa,
Sr. Hely Tarquinio, no que diz respeito a esse magnifico
projeto, de sua autoria, que cria os consórcios
intermunicipais, previstos na Constituição, que
possibilitariam às populações de baixa renda e de menor
poder aquisitivo um atendimento mais qualificadona área de
saúde. Essa é a grande esperança de todo o povo das regiões
menos favorecidas do Estado. Venho a esta tribuna protestar
veementemente e de maneira formal contra o procedimento do
Deputado Federal Jackson Pereira (PSDB-Ceará). que, como
relator da CPI do INAMPS, publicou recentemente suas
conclusões, segundo as quais determinados hospitais mineiros
teriam sido considerados, como suspeitos de prática de
fraudes. Sem incorrer em igual precipitação, procuramos
indagar, através da Associação dos Hospitais de Minas
Gerais, se tais hospitais nominados haviam sido ouvidos pela
mencionada CPI, sendo por eles informados de que em nenhum
momento foram convidados a prestar esclarecimentos. Não
podemos aceitar que diante do caos em que se encontra a
saúde, por responsabilidade do Governo, coloquem-se para
execração pública pessoas físicas e jurídicas das mais
conceituadas, sem a indispensável e rigorosa apuração,
comprometendo inclusive a imagem do Poder Legislativo
Federal. Colocam-se todos os hospitais e profissionais
médicos em vala comum, chegando-se ao desplante de
desmerecer a iniciativa privada, aproveitando-se de erros e
escândalos, superfaturamento para uma minoria que envergonha
a maioria da classe a que pertence, que se pauta pelos
melhores princípios da ética, da honradez, da cultura e da
moral. Faz-se um pré-julgamento, um mau juizo de uma classe
por manchetes espetaculares e sensacionalistas de hospitais
e médicos, que são responsáveis pelo bem-estar social e pela
paz da comunidade brasileira, pela sua segurança e pela sua
proteção.
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Querer desconhecer esses fatos será perverter em sua base
todo o sistema de saúde brasileiro. Esse sistema, SUS, é
corrupto e corruptor. Talvez aceitar a realidade e procurar
corrigi-la seja melhor do que tentar colocar a culpa nos
profissionais e nos hospitais, que em vão procuram corrigir
falhas do sistema e de um Governo que tenta colocá-los como
vilões. Colocá-los como marginais ou vilões é a solução?
Quem será mais marginal ou vilão, quem compra serviços por
preço vil ou quem presta serviços por preço vil? Sem
julgamento, sem defesa, não podemos condenar ninguém nem
tentar desmoralizar hospitais e médicos que cumprem os seus
deveres, que estão na linha de frente com sacrificios. Jogá-
los contra a opinião pública, como se eles fossem os
responsáveis diretos pelo caos do sistema de saúde
brasileiro, é tentar justificar uma politica de saúde sem
planejamento e sem caminhos. A precipitação do Deputado
Federal Jackson Pereira, relator da CPI do INAMPS, merece o
repúdio e medidas judiciais que o assunto pode vir a
recomendar por parte dos hospitais e dos profissionais
médicos pré-julgados de Minas Gerais. Era o que eu tinha a
dizer. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o
Deputado Jaime Martins.
O Deputado Jaime Martins - Sr. Presidente, meus
companheiros, gostaria de antecipar o meu voto, declarando
que votarei contra a manutenção do veto, pois todos sabemos
a situação em que se encontra a saúde, não apenas em nosso
Estado, mas em todo o Pais. O sistema de saúde encontra-se
em decadência. Diariamente, presenciamos a morte de pessoas
nas filas do INPS sem que sejam tomadas medidas efetivas
para sanar esse grave problema. Penso que a criação dos
consórcios irá resolver esses problemas, principalmente no
interior, dando melhores condições de sobrevivência à
população interiorana, desafogando o sistema de atendimento
das grandes cidades, principalmente da Capital. Resolvendo-
se o problema do interior, certamente o belo-horizontino
terá também melhor atendimento na área da saúde. Em Moema,
existe um consórcio que agrega várias cidades da região e
que funciona muito bem. Sem esse consórcio. Moema não teria
condição de ter um hospital com CTI e um atendimento médico
de primeira, com a participação de professores da UFMG e
especialistas de Belo Horizonte. Por esses motivos, faço um
apelo no sentido de que os companheiros votem pela derrubada
do veto do Governador. Certamente S. Exa. deve ter sido mal
orientado a respeito desse projeto, que é da maior
importância para o nosso interior e também para a Capital.
Deixo registrado o meu voto e o meu apelo para que os
colegas derrubem o veto do Governador, o que possibilitará á
Po

p
ulação de Minas uma melhor assistência médica. Muito

obrigado.
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a

votação por escrutinio secreto, nos termos do art. 234 do
Regimento Interno. Antes, porém, lembra ao Plenário q ue os
Deputados que desejarem manter o veto votarão sim", e os
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que desejarem rejeitá-lo votarão 'não'. Resumindo: 'sim"
mantém o veto, "não' rejeita o veto. Antes, porém, esta
Presidência convida para atuarem como escrutinadores os
Deputados Bernardo Rubingere Côssimo Freitas. Solicito ao
Sr. Secretário que proceda á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Ajalmar Silva) - (- Faz a
chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Adelrro
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Âilton Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antãnio - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio
Mourão - Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Marques -
Jorge Eduardo - José Laviola - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé
- Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro
Lobo - Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro
Toledo - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à verificação da coincidência do
número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 40 Deputados. Foram encontradas
na urna 40 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
recomenda aos escrutinadores que procedam á apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem á apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 20 Deputados; votaram
"não" 19 Deputados. Houve 1 voto em branco. Está, portanto,
mantido o Veto Parcial à Proposição de Lei ng 12.416.
Oficie-se ao Governador do Estado.
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de
Lei nQ 12.424, que dispõe sobre a quitação de crédito
tributário nos casos que menciona e dá outras providências.
A Comissão Especial opina pela manutenção do veto ao
parágrafo único do art. lQ, aos incisos IV, V e VI dof lQ
do art. 2Q e ao art. 9Q, e pela rejeição do veto ao art. 16
e a seus incisos. Em discussão, o veto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Gostaria de deixar claro que
fiz minha colocação antes de o veto ser posto em votação.
Acredito que apenas 40 Deputados votaram. Alguns já se
retiraram. Acredito que não vamos ter "quorum" para a
votação desse veto. Gostaria que a Presidência procedesse á
recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Esta Presidência
pede ao Sr. Secretário que proceda à chamada para
recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Bernardo Rubinger) - (- Faz a

chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados.
Portanto, não há"quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos -

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

convoca os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia
30, às 9 e ás 20 horas, nos termos do edital de convocação,
e para a ordinãria, também de amanhã, às 14 horas, com a
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião-
* - Sem revisão do orador,

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Ng 12.299
As quatorze horas do dia trinta de agosto de mil novecentos
e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Rezende, José Renato (substituindo o
Deputado Roberto Amaral, por indicação da Liderança do SRD)
e Márcio Miranda, membros da Comissão Supracitada, Havendo
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Geraldo
Rezende, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
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 José
Renato para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas,
verifica-se que foram eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Geraldo Rezende e Francisco
Ramalho. O Deputado Geraldo Rezende agradece a escolha de
seu nome e designa como relator da matéria em pauta o
Deputado José Renato, que emite parecer pela manutenção do
veto parcial oposto á Proposição de Lei ng 12.299. Submetido
a discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, a
Presidência suspende a reunião por 15 minutos. Reabertos os
trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de agosto de 1994.
Geraldo Rezende, Presidente - José Renato - Márcio Miranda

ATA DA 5 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÓES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE DEFESA SOCIAL E 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 Geraldo Rezende, Célio de Oliveira,
Alvaro Antônio, Agostinho Patrus e Ajalnar Silva
(substituindo os três últimos, respectivamente, aos
Deputados Antônio Júlio, Antônio Pinheiro e Emano Batista,
por indicação da Liderança do BRD), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Francisco Ramalho, Geraldo Rezende
(substituindo este ao Deputado Cóssimo Freitas, por
indicação da Liderança do PMDB) e Agostinho Patrus, membros
da Comissão de Defesa Social; Célio de Oliveira, Jaime
Martins, Alvaro Antônio (substituindo este ao Deputado José
Renato, por indicação da Liderança do BRD) e Péricles
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Ferreira (substituindo o Deputado Baldonedo Napoleão, por
indicação da Liderança do PSDB). Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Francisco Ramalho, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos parlamentares presentes A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar os Pareceres
para o lQ Turno dos Projetos de Lei nos 2.198/94, de autoria
do Governador do Estado, que dispõe sobre a instituição do
adicional que menciona para o servidor em efetivo exercicio
em estabelecimento penitenciário e dá outras providências; e
2.193/94, do mesmo autor, que dispõe sobre o valor do soldo
da Policia Militar, altera os simbolos dos cargos de
provimento em comissão de direção superior e dá outras
providências. Em seguida, a Presidência suspende a reunião
para que seja finalizada a reunião da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Reabertos os
trabalhos, o Presidente, Deputado Francisco Ramalho, concede
a palavra ao Deputado Geraldo Rezende, que emite parecer
pela constitucionalidade da matéria e lhe apresenta as
Emendas ns 1 a S. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Na ausência dos relatores anteriormente
designados no âmbito das Comissões de Defesa Social e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Presidente
redistribui a matéria aos Deputados Agostinho Patrus e
Alvaro Antônio, respectivamente. Com a palavra o Deputado
Agostinho Patrus, relator na Comissão de Defesa Social,
emite parecer no qual conclui pela aprovação da matéria com
as Emendas ns 1 a 5, apresentados pela Comissão de
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Alvaro
António, relator na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, emite parecer no qual conclui pela aprovação
da matéria com as Emenda nos 1 a 5, da Comissão de
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. O Presidente suspende a reunião.
Reabertos os trabalhos e verificada a falta de "quorum', o
Presidente determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, lo de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho. Presidente - Sebastião Costa - João

Marques - Antônio Júlio - Cêlio de Oliveira - Antônio Carlos
Pereira - Ivo José.
ATA DA Soa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e
três de novembro de mil novecentos e noventa e quatro,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tarcisio
Henriques (substituindo o Deputado Antônio Júlio, por
indicação da Liderança do PMDB), Ajalmar Silva (substituindo
o Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do
BRD). Francisco Ramalho (substituindo o Deputado Antônio
Pinheiro, por indicação da Liderança do PSDB), Marcos
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Helénio (substituindo o Deputado Ivo José, por indicação da
Liderança do PT) e Roberto Amaral (substituindo o Deputado
Célio de Oliveira, por indicação da Liderança do PTB),
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Tarcísio
Henriques, Dilzon Meio, Jaime Martins e Ajalmar Silva
(substituindo este ao Deputado Álvaro Antônio. por indicação
da Liderança do PDT), membros da Comissão de Administração
Pública; Roberto Amaral, Dilzon Meio (substituindo este ao
Deputado Agostinho Patrus, por indicação da Liderança do
PTB), Márcio Miranda (substituindo o Deputado João Marques,
por indicação da Liderança do PP) e Jaime Martins, membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tarcisio
Henriques, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Roberto Amara] Que proceda á leitura da ata da
reunião anterior. que, lida e aprovada, é subscrita pelos
parlamentares presentes. D Presidente informa Que a reunião
se destina a apreciar, no 1Q turno, os pareceres sobre os
Projetos de Lei ns 1.291/93. do Deputado Antônio Fuzatto,
que dispõe sobre a isenção do pagamento de tarifa, em caso
de falta de troco, nos serviços de transporte coletivo
intermunicipal, e 2.219/94, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonrla - CDDEVALE - e dá outras providências. O
Presidente esclarece que, em decorrência do pedido de vista
formulado pelo Deputado Raul Messias, em reunião anterior,
continua em discussão o parecer da Comissão de Constituição
e Justiça, emitido pelo Deputado Milton Salles, que concluiu
pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
injuridicidade da matéria. -Nesta fase, o Deputado Marcos
Helênio faz uso da palavra. O Presidente encerra a discussão
e submete o parecer a votação, o qual é aprovado. O
Presidentedá cumprimento ao art. 189 do Regimento Interno.
Passa-se â apreciação do Projeto de Lei nQ 2.219/94. Na
ausência dos relatores anteriormente designados, o
Presidente redistribui a matéria aos Deputados Roberto
Amaral, Ajalmar Silva e Dilzon Melo, respectivamente, das
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Com  a
palavra, o Deputado Roberto Amaral, relator da Comissão de
Constituição e Justiça, emite seu parecer, no qual conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Ajalmar Silva.
relator da Comissão de Administração Pública, emite seu
parecer, que conclui pela aprovação da matéria. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com  a palavra, o
Deputado Dilzon Melo, relator da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, emite seu parecer, que conclui
pela aprovação da matéria com a Emenda no 1. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos-
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Sala das Comissões, 30 de novembro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Geraldo Rezende - Marcos

Helênio - Alvaro Antônio - Jaime Martins - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOS!ÇÔES

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.066/92

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, f l , do Regimento
Interno)

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, o projeto de
lei em epigrafe dispõe sobre a promoção da saúde e da
reintegração social das pessoas portadoras de sofrimento
mental e dá outras providências.
Aprovado o projeto no 1Q turno, na forma do Substitutivo ng
2. retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

Vários fatos têm deixado patente a falência do modelo de
atendimento ao portador de sofrimento mental.
o sistema se baseia, no momento, na assistência hospitalar,
com conseqüências indesejáveis para o paciente, como a
cronificação de seu quadro clinico, bem como para a
sociedade, porque tende a segregar os indivíduos,
dificultando a sua reinserção na coletividade.
A proposta em tela propõe radical mudança no quadro atual
de assistência, uma vez que cria formas alternativas de
atendimento ao atual modelo, oferecendo ao portador de
sofrimento mental a possibilidade de tratar-se próximo á sua
família, no seio da comunidade.
Ademais, visa-se á substituição de práticas terapêuticas
sabidamente ineficazes por outros tratamentos embasados no
Que preconizam os organismos internacionais que se ocupam da
saúde mental. Sabemos que já existem, em vários paises,
experiências bem sucedidas com tratamentos alternativos.
O projeto em exame, pela abrangência de seus dispositivos,
se transformado em norma jurídica, dotará Minas Gerais de
uma das legislações mais modernas sobre o tema.
A proposição recebeu o apoio formal da Secretaria de Estado
da Saúde, que sugere a substituição gradativa do tratamento
em hospitais psiquiátricos por outras formas de atendimento,
uma vez que cinco anos talvez não sejam suficientes para a
abolição do modelo hospitalocêntrico e para a instalação de
novos serviços.
Aperfeiçoam, ainda, a matéria, outras sugestões daquele
órgão, no que se refere á descentralização dos serviços e à
aplicação de sanções, motivo pelo qual apresentamos as
Emendas ngs 1 a 4, as quais, sem introduzir matéria nova,
permitirão melhor aplicação da política desejável de saúde
mental



;fl
Assim, acreditamos

 

 que as modificações introduzidas
facilitam a aproximação da realidade à situação ideal.

Conclusão
Pelo exposto, sonos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.066/92 na forma do vencido no lg turno, com as emendas
redigidas a seguir.

EMENDA Np 1
Dê-se ao art. 17 a seguinte redação:
"Art. 17 - Os hospitais psiquiátricos e similares serão

reavaliados, no prazo de 5 (cinco) anos contados da
publicação desta lei, visando a aferir sua adequação ao
modelo de assistência instituído por esta lei, como
requisito para a renovação do respectivo alvará de
funcionamento, sem prejuízo das vistorias e de outros
procedimentos legais de rotina.".

EMENDA No 2
Substituam-se, no "ca put" do art. 19, os termos "poder
público estadual" por "poder público".

EMENDA No 3
Dê-se ao "caput" do art. 28 a seguinte redação:
"Art. 28 - O descumprimento desta lei, consideradas a

gravidade da infração e a natureza jurídica do infrator,
sujeitará os profissionais e os estabelecimentos de saúde ao
seguinte, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei
ng 6.437, de 1977:",

EMENDA NQ 4
Acrescente-se à alínea "b" do parágrafo único do art. 10:
"b) ....ou de sua família".
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Ademo Carneiro Leão, relator -

Márcio Miranda - Jorge Eduardo.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 1.066/92
Dispõe sobre a promoção da saúde e da reintegração social

do portador de sofrimento mental; determina a implantação de
ações e serviços de saúde mental substitutivos aos hospitais
psiquiátricos e sua extinção progressiva; regulamenta as
internações, especialmente a involuntária, e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Toda pessoa portadora de sofrimento mental terá

direito a tratamento constante de procedimentos
terapêuticos, cujo objetivo seja a manutenção e a
recuperação de sua integridade flsica e mental, da
identidade e da dignidade, da vida familiar, comunitária e
do trabalho-
Art. 2g - Os poderes públicos estadual e municipais, de
acordo com os princípios constitucionais que regem os
direitos individuais, coletivos e sociais, garantirão e
implementarão a prevenção, o tratamento, a reabilitação e a
inserção social plena das pessoas portadoras de sofrimento
mental, sem discriminação de qualquer tipo que impeça ou
dificulte o usufruto desses direitos.
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Art. 3g - Os poderes públicos estadual e municipais, em
seus níveis de atribuição, estabelecerão a planificação
necessária para a instalação e o funcionamento de recursos
alternativos aos hospitais psiquiátricos, que garantam a
manutenção da pessoa portadora de sofrimento mental no
tratamento e sua inserção na família, no trabalho e na
comunidade, tais como:
1 - ambulatórios;
II - serviços de emergências psiquiátricas em pronto-

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

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

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

- indicação absoluta, sem que existam procedimentos de
maior ou igual eficácia;
II - utilização, esgotadas as demais possibilidades

terapêuticas. em ambiente hospitalar especializado;
III - existência de risco de vida iminente decorrente do

sofrimento mental
IV - consentimento do paciente, caso o quadro clínico

permita, e também de seus familiares, após o conhecimento do
prognóstico e dos possíveis efeitos colaterais decorrentes
da administração da terapêutica;
V - consulta aos membros da equipe de saúde mental do
estabelecimento, com manifestação por escrito e assinatura
dos seus membros:
VI - exame e consentimento, por escrito, de uma equipe de
médicos, sendo um do estabelecimento, um indicado pela
autoridade sanitária estadual e um indicado pela autoridade
sanitária municipal.
Art. 5o - Fica vedado o uso de celas-fortes, camisas-de-
força e outros procedimentos violentos e desumanos em
qualquer estabelecimento de saúde, público ou privado.
ArU l - Ficam proibidas as psicocirurgias, assim como
quaisquer procedimentos que produzam efeitos orgãnicos
irreversíveis, a titulo de tratamento de enfermidade mental-
Art. 8 - Será permitida a construção de unidades
psiquiátricas em hospitais gerais, de acordo com as demandas
locais ou regionais, a partir de projeto a ser avaliado e



autorizado pelas secretarias e administrações e pelos
conselhos municipais de saúde, seguido de parecer final da
Secretaria e do Conselho Estadual de Saúde.
Parágrafo único - Essas unidades psiquiátricas deverão

contar com área e equipamentos de serviços básicos comuns ao
hospital geral, com estrutura tísica e pessoal adequados ao
tratamento de portadores de sofrimento psiquico, e as
instalações referidas no caput" deste artigo não poderão
ultrapassar 10% (dez por cento) da capacidade instalada, até
o limite de 30 (trinta) leitos por unidade operacional
Art. 9 - A internação psiquiátrica será utilizada como o

último recurso terapêutico, esgotadas todas as outras formas
e possibilidades terapêuticas prévias, e deverá objetivar a
mais breve recuperação, suficiente para determinar a
imediata ressocialização da pessoa portadora de sofrimento
mental

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

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

conter:

- descrição minuciosa das condições do paciente que
ensejem a sua internação:
II - consentimento expresso do paciente:
III - previsões de tempo mínimo e máximo de duração da

internação.

Art. li - A internação psiquiátrica de menores de idade e
aquela que não obtiver o consentimento expresso do internado
será caracterizada pelo médico autor do laudo como
internação involuntária.
Art. 12 - O documento referido nos arts. 10 e 11 será
remetido pelo estabelecimento que realizar a internação ao
representante local da autoridade sanitária e do Ministério
Público, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a
contar da internação.
Art. 13 - Em qualquer caso, a autoridade sanitária local e
o Ministério Público poderão requisitar complementos e
informações do autor do laudo e da direção do
estabelecimento, ouvir o internado, seus familiares e quem
mais julgarem conveniente, inclusive outros especialistas
autorizados a examinar o internado, para efeito de
oferecerem parecer escrito.

l Q - A autoridade sanitária local ou, supletivamente, a
regional criará junta técnica revisional de caráter
multidisciplinar, que procederá à confirmação ou á suspensão
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da internação psiquiátrica involuntária, num prazo de até 72
(setenta e duas) horas após sua comunicação obrigatória pelo
estabelecimento de saúde mental.

2 - A junta técnica revisional mencionada neste artigo
efetuará, a partir do i5 (décimo quinto) dia de internação,
a revisão técnica da internação psiquiátrica, emitindo, em
24 (vinte e quatro) horas, laudo confirmando ou suspendendo
o regime de tratamento adotado e remetendo cópia ao
Ministério Público no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Art. 14 - Dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da
regulamentação desta lei, os hospitais gerais e
psiquiátricos que mantenham pessoas internadas antes da data
de vigência desta lei encaminharão á Secretaria de Estado da
Saúde a relação desses nomes, juntamente com cópia de toda a
documentação de cada paciente, informando tratar-se de
internação voluntária ou não.
Art. 15 - Ficam proibidas, no território do Estado de Minas
Gerais, a construção e a ampliação de hospitais
psiquiátricos e similares, públicos ou privados, bem como a
contratação e o financiamento pelo setor público de novos
leitos nesses estabelecimentos.
Art. 16 - Ficam vedados a criação e o funcionamento de
espaços físicos ou serviços especializados que impliquem
segregação, destinados a pessoas portadoras de sofrimento
mental, em quaisquer estabelecimentos educacionais, públicos
ou privados, garantindo-se prioritariamente o acesso dessas
pessoas à educação em classes comuns, em qualquer faixa
etária, com a assistência e o apoio integrados dos serviços
de saúde e educação-
Art. 17 - Ficam desautorizados a funcionar, no território
estadual, todos os hospitais psiquiátricos ou similares
existentes, após 5 (cinco) anos da data de promulgação desta
lei.
Art. 18 - Os Conselhos Estadual e Municipais de Saúde, bem

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

- As políticas sociais intersetoriais a serem adotadas
deverão propiciar a desinstitucionalização de todos os
pacientes referidos no 'caput' deste artigo, no prazo de 3
(três) anos após a publicação desta lei, por meio.
especialmente, de:

- criação de lares abrigados ou similares, fora dos
limites físicos do hospital psiquiátrico;
II - reinserção do paciente na família de origem, mediante

o restabelecimento dos vínculos familiares;
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III - adoção do paciente por famílias que demonstreçr
interesse e tenham condições econômicas e afetivas de se
tornarem famílias substitutas.
$ 2 - As políticas sociais intersetoriais adotadas deverãc

criar condições para a autonomia social e econômica dos
pacientes referidos no "caput" deste artigo, por meio,
especialmente, de:

- regularização da Situação previdenciária do paciente,
prestando-se assessoria na administração de seus bens;
II - garantia de um salário mínimo mensal àquele que,

comprovadamente, não possua meios de prover a própria
subsistência;
III - facilitação da inserção do paciente no processo

produtivo formal ou no cooperativo, sendo proibida qualquer
forma de discriminação ou de desvalorização do seu trabalho;
IV - inserção do paciente no processo educacional do

sistema de ensino:
V - atenção integral à sua saúde-
Ar',. 20 - Compete ás instâncias de fiscalização, controle e
avaliação dos serviços públicos de saúde proceder á
vistoria, no mínimo anual dos estabelecimentos de saúde
mental, tomando-se as providências cabíveis nos casos de
irregularidades apuradas.
Art. 21 - Os Conselhos Estadual e Municipais de Saúde
constituirão Comissões de Reforma Psiquiátrica no âmbito das
Secretarias de Estado e Municipais de Saúde, com vistas ao
acompanhamento das medidas de implantação do modelo de
atenção à saúde mental previsto nesta lei, bem como do
processo de desativação gradual dos atuais hospitais
psiquiátricos existentes no Estado.
Parágrafo único - As Comissões de Reforma Psiquiátrica a
que se refere o "caput" deste artigo serão compostas por
representantes dos trabalhadores de saúde mental
autoridades sanitárias, prestadores e usuários dos serviços,
familiares, representantes da Ordem dos Advogados do Brasil
- Seção Minas Gerais - e da comunidade científica.
Art. 22 - Os poderes públicos estadual e municipais, dentro
de sua esfera de atuação, disporão de 1 (um) ano, contado a
partir da publicação desta lei, para passar a executar o
planejamento e o cronograma de implantação dos novos
recursos técnicos de atendimentos apresentados pelas
Comissões de Reforma Psiquiátrica e aprovados pelos
respectivos Conselhos de Saúde.
Art. 23 - A implantação do modelo de atenção à saúde mental
alternativo de que trata esta lei se dará por meio da
reorientação progressiva dos investimentos financeiros,
orçamentários e programáticos utilizados na manutenção da
assistência psiquiátrica centrada nos leitos psiquiátricos e
nas instituições fechadas.
Art. 24 - O poder público destinará verba orçamentária para
campanhas de divulgação e de informação periódica de
esclarecimentos dos pressupostos da reforma psiquiátrica
dispostos nesta lei, junto a todos os meios de comunicação.
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Art. 25 - Os serviços públicos de saúde deverão identificar
e controlar as condições ambientais e organizacionais
relacionadas com a ocorrência de sofrimento mental nos
locais de trabalho, especialmente mediante ações referentes
á vigilância sanitária e epideniológica.
Art. 26 - Todo estabelecimento de saúde deverá afixar esta
lei em lugar destacado e visível aos usuários dos serviços.
Art. 27 - O cumprimento desta lei cabe a todos os
estabelecimentos públicos ou privados, bem como aos
profissionais que exerçam atividade autônoma, que se
caracterizem pelo tratamento de pessoas portadoras de
sofrimento mental ou que, de alguma forma, estejam ligados á
prevenção, ao tratamento ou á reabilitação dessas pessoas.
Aru 28 - O descumprimento desta lei, consideradas a
gravidade da infração e a natureza jurídica do infrator,
sujeitará os profissionais e os estabelecimentos de saúde ás
seguintes sanções:

- advertência;
II - inquérito administrativo;
TU - suspensão do pagamento dos serviços prestados;
IV - aplicação de multas no valor de 1 (um) a 100 (cem)

salários mínimos:
V - cassação da licença e do alvará de funcionamento.
Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.158/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de
lei em epigrafe dispõe sobre a política estadual de
saneamento básico e dá outras providências.
Aprovada no lg turno na forma do Substitutivo ng 1, com a

Emenda nQ 1, vem agora a proposição a esta Comissão para que
sejam elaborados o parecer para o 2g turno e a redação do
vencido, que dele é parte.

Fundamentação
O Projeto de Lei ng 1.158/92 busca estabelecer princípios e
diretrizes para a política estadual de saneamento básico, de
forma a possibilitar que a população de nosso Estado viva em
ambientes de maior salubridade.
No que concerne ao orçamento, entendemos que a proposição
não encontra óbice, na medida em que não implica nenhum
gasto; antes, visa a dar aos gastos públicos com o setor de
saneamento básico maior coerência, inserindo-os em uma
programação mais ampla
Quanto ao aspecto financeiro, entendemos que o projeto deve
acarretar um maior retorno, pois possibilita Que melhores
resultados venham a ser alcançados com a aplicação de um
mesmo montante de recursos. Isso será possível com a
implantação, no setor. de um sistema de planejamento
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eficiente, o que esperamos seja obtido com o Plano Estadual
de Saneamento Básico - PESB.
Destacamos, finalmente, a necessidade de que o projeto de

organização do Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESB
- seja enviado a esta Casa o mais rápido possível. para não
frustrar o enorme esforço realizado na elaboração da
proposição que ora examinamos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1-158/92, no 2g turno, na forma do vencido no 1Q
turno.
Sala das Comissões, lQ de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Sebastião Costa, relator -

Antõnio Carlos Pereira - João Marques
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI NO 1.158/92
Dispõe sobre a política estadual de saneamento básico e dá

outras providências.
Capitulo

Da Política Estadual de Saneamento Básico
Seção 1

Das Disposições Preliminares
Art. l Q - A política estadual de saneamento básico visa a
assegurar a proteção da saúde da população e a salubridade
ambiental urbana e rural
Art. 2g - Para efeitos desta lei, considera-se:
- salubridade ambiental como o conjunto de condições

propicias à saúde da população urbana e rural, no que se
refere á existência de meios capazes de prevenir a
ocorrência de doenças veiculadas pelo meio ambiente, bem
como a promoção de condições mesolõgicas favoráveis ao pleno
gozo da saúde e do bem-estar;
II - saneamento básico como o conjunto de ações, serviços e

obras que visam a alcançar níveis crescentes de salubridade
ambienta] por meio de:
a) abastecimento de água em quantidade suficiente para
assegurar a higiene adequada e o conforto, com qualidade
compatível com os padrões de potabilidade;
b) coleta e disposição adequada dos esgotos sanitários;
c) coleta, reciclagem e disposição adequada dos resíduos

sólidos:
d) drenagem de águas pluviais;
e) controle de roedores, de insetos, de helmintos, de

outros vetores e de reservatórios de doenças transmissíveis.
Art. 3 - A execução da política estadual de saneamento
básico, disciplinada nesta lei, condiciona-se aos preceitos
consagrados pela Constituição do Estado e atenderá aos
seguintes princípios:

- direito de todos ao saneamento básico;
II - autonomia do município no que se refere á organização

e à prestação de serviços de saneamento básico, nos termos
do art. 30, V, da Constituição Federal;
III - participação efetiva da sociedade, por meio de suas

entidades representativas, na formulação das políticas, na
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definição de estratégias e na fiscalização e no controle das
ações de saneamento básico;
IV - subordinação das ações de saneamento básico ao
interesse público, de forma a cumprir sua função social.

Seção II
Das Diretrizes Gerais

Art. 4ç - A política estadual de saneamento básico será
elaborada e executada com a participação efetiva dos órgãos
públicos e da sociedade, levando-se em conta, especialmente:

- a coordenação e a integração das politicas, dos planos,
dos programas e das ações governamentais de saneamento
básico, saúde, meio ambiente, recursos hidricos,
desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do
solo;
II - a atuação integrada dos órgãos públicos municipais,

estaduais e federais do setor de saneamento básico;

 

III - as exigências e as características locais, a
organização social e as demandas socioeconõmicas da
população:
IV - a preservação e a melhoria da qualidade da água, com
adoção das bacias hidrográficas como unidades de
Planejamento;
V - a adoção de mecanismos que propiciem á população de
baixa renda o acesso aos serviços de saneamento básico;
VI - o incentivo ao desenvolvimento cientifico, á

capacitação tecnológica e á formação de recursos humanos na
área de saneamento, assim como a busca de alternativas
adaptadas ás condições de cada local
VII - a promoção de programas de educação ambiental e
sanitária, com ênfase em saneamento básico;
VIII - a adoção do processo de planejamento como requisito
para as ações de saneamento básico;
IX - a adoção de indicadores e parâmetros sanitários,

epideniolõgicos e do nível de vida da população como
norteadores das ações de saneamento básico;
X - a implantação prévia de serviços adequados de
saneamento básico em áreas de assentamento populacional
XI - a solução dos problemas de saneamento básico em áreas
urbanas faveladas e em outras de urbanização irregular;
XII - a adequação dos sistemas de saneamento básico já
implantados ou em implantação às normas de preservação do
meio ambiente;
XIII - a implantação de ações permanentes de avaliação,
proteção, melhoria e recuperação dos sistemas de saneamento
básico;
XIV - a solução das questões relativas á disposição

sanitária adequada dos esgotos e demais resíduos urbanos;
XV - o incentivo à coleta seletiva dos resíduos sólidos

urbanos;
XVI - a realização de pesquisa e a divulgação sistemática
de estudo para a solução dos problemas de saneamento básico.
Art. Sg - D Estado realizará programas conjuntos com os
municípios, mediante convênios de mútua cooperação, de
assistência técnica e de apoio institucional, com vistas a:
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- assegurar a implantação, a ampliação e a administração

eficientes dos serviços de saneamento básico de interesse
local e de competência do municipio;
II - implantar progressivamente o modelo gerencial

descentralizado, capacitando as administrações municipais
para a gestão de suas ações, por meio, prioritariamente, do
treinamento e da formação de recursos humanos;
III - promover a organização, o planejamento e a execução

das funções públicas de saneamento básico de interesse comum
nas regiões metropolitanas, nas aglomerações urbanas ou em
outras regiões onde a ação comum se fizer necessária,
resguardada a autonomia do municipio.
Art. Bg - O Estado assegurará condições para a implantação,
a operação e a administração dos serviços de saneamento
básico prestados por seus órgãos competentes-
Art. 7 - Os agentes prestadores de serviço de saneamento
básico ficam obrigados a divulgar as planilhas de custos dos
serviços e de composição tarifária.

Capitulo It
Do Sistema de Saneamento Básico

Art. SQ - A politica estadual de saneamento básico contará.
para a execução das ações dela decorrentes, com o Sistema
Estadual de Saneamento Básico.
Art. 9g - O Sistema Estadual de Saneamento Básico é o
conjunto de agentes institucionais que, no âmbito de suas
competências, atribuições, prerrogativas e funções, se
integram, de modo articulado e cooperativo, para a
formulação das politicas, para a definição de estratégias e
para a execução das ações de saneamento básico.
Art. 10 - Fica instituido o Plano Estadual de Saneamento
Básico - PESB -, destinado a articular, integrar e coordenar
recursos tecnológicos, humanos, econõmicos e financeiros.
Parágrafo único - O PESB é o instrumento hábil para

orientar a aplicação dos recursos financeiros do Estado em
saneamento básico.
Art. 11 - O PESB será quadrienal e conterá, entre outros,

os seguintes elementos:
- avaliação e caracterização da situação da salubridade

ambiental no Estado por meio de indicadores sanitários,
epidemiolõgicos e ambientais;
Ir - objetivos e diretrizes gerais, definidos mediante

planejamento integrado, baseado em outros planos setoriais e
regionais;
III - metas de curto e médio prazos;
IV - identificação dos obstáculos de natureza politico-
institucional, legal, econômico-financeira, administrativa,
cultural e tecnológica que se interponham á consecução dos
objetivos e das metas propostas;
V - estratégias e diretrizes para a superação dos

obstáculos identificados;
vr - caracterização e quantificação dos recursos humanos,
materiais, tecnológicos, institucionais e administrativos
necessários á execução das ações propostas;
VII - cronograma de execução das ações formuladas;
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VIII - definição dos recursos financeiros necessários, das
fontes de financiamento e do cronograma de aplicação.
Art. 12 - O PESB será atualizado anualmente, com base no

seguinte:
- avaliação dos quadros sanitário e epiderniolõgico do

Estado;
II - avaliação do cumprimento dos programas previstos.
6 lg - As avaliações serão elaboradas a partir das regiões

ou sub-regiões em que o Estado for dividido para fins de
saneamento e publicadas pelo Conselho Estadual de Saneamento
Básico - CESB - até o dia 30 de abril de cada ano.

- A atualização de que trata o °ca put° deste artigo
será realizada com vistas a possiveis ajustes dos programas,
dos cronogramas de obras e de serviços e das previsões
financeiras e orçamentárias.
Art. 13 - 0 projeto de lei relativo ao PESB, ouvido o CESB,
será encaminhado á Assembléia Legislativa pelo Governador do
Estado até o dia 30 de junho do primeiro ano de seu mandato.

Capitulo III
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 14 - Projeto de lei especifico disporá sobre o CESB,
órgão colegiado de nivel estratégico superior do Sistema
Estadual de Saneamento Básico.
Art. 15 - Lei especifica disporá sobre o Fundo Estadual de
Saneamento Básico - FESB -, que tem por objetivo financiar
exclusivamente, isolada ou complementarmente, as ações de
saneamento básico.
Art. 16 - Os órgãos e as entidades estaduais da área de
saneamento básico serão reorganizados para atender ao
disposto nesta lei-
Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias a contar 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.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NOS 1 A 11, APRESENTADAS
EM PLENÁRIO, AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

NO 24/93
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei complementar sobre o Qual incidem as
supracitadas emendas organiza a Procuradoria da Fazenda
Estadual e dá outras providências.
Após sua aprovação no lQ turno, com a Subemenda nQ 1 á
Emenda ng 1 com as Emendas ngs 2 a E e com a Subemenda ng 1
à Emenda ng 6. a proposição recebeu parecer favorável no 2g
turno, na forma do vencido no lg turno, da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Por conseguinte, a matéria foi submetida a exame do
Plenário, ocasião em que recebeu as Emendas nQs 1 a 9, de
autoria do Chefe do Poder Executivo, que as enviou por meio
da Mensagem ng 529/94. e as Emendas nos 10 e 11, de autoria
dos Deputados José Militão e Tarcisio Henriques,
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respectivamente, Retorna, assim, o projeto a esta Comissão
para receber parecer sobre as referidas emendas.

Fundamentação
Tendo em vista o reexame da matéria realizado pela
Secretaria de Estado da Fazenda, o Governador do Estado
concluiu pela necessidade de se introduzirem algumas
alterações na proposição em tela, apresentando, assim, as
Emendas ns 1 a 9.
Incidem as Emendas ngs 1, 2, 3, 4 e 8 sobre dispositivos

que 'tratam de atribuições especificas dos órgãos e dos
cargos componentes da estrutura da Procuradoria-Geral da
Fazenda Estadual, Tais emendas procuram evitar haja
coincidência de competências entre a dita Procuradoria e as
demais unidades administrativas que integram a Secretaria de
Estado da Fazenda. Somos, pois, pela aprovação das
supracitadas emendas,
A Emenda nQ 5, por sua vez, trata dos estágios
profissionais a serem exercidos por acadêmicos de Direito,
05 Quais serão recrutados por aquela Instituição, na forma
da lei. Opinamos, também, pela aprovação da medida proposta.
As Emendas ngs 6 e 7 introduzem os arts. 75 e 76 e
parágrafos no projeto. O primeiro prevê o rateio dos
honorários de sucumbência entre os Procuradores Fazendários,
em consonância com as diretrizes do novo Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil - OAB -, instituido pela Lei n
8.906. de 4/6/94. O segundo relaciona-se com a carreira de
Defensor Público, suprindo omissão do Decreto flQ 21.453, de
1118/81, baixado por força da delegação de competência
prevista no art. 59 da Lei nQ 7.900. de 23/12/80. Somos,
portanto, pela aprovação das Emendas ns 6 e 7, que
introduzem esses indispensáveis e relevantes dispositivos.
Em virtude de já termos antecipado nossa opinião acerca da
Emenda nQ 8, a qual obteve parecer favorável, passamos,
então, á Emenda ng 9, que suprime o art. 45 da proposição
que se discute. Ao pretender extinguir a vantagem prevista
no citado artigo, a proposição passa a dispensar aos
Procuradores Fazendários o mesmo tratamento conferido aos
demais servidores públicos civis do Poder Executivo. Trata-
se de medida justa e conveniente, merecendo a nossa
aprovação.
A Emenda ng 10, de autoria do Deputado José Militão, propõe

que se estendam os mesmos critérios empregados para a
concessão de pensões no caso de falecimento de Procuradores
da Fazenda Estadual aos pensionistas dos servidores do
Quadro de Fiscal de Tributos Estaduais, de Agente Fiscal de
Tributos Estaduais e de Assistente Técnico e Fazendário. Tal
proposta, por gerar despesas, no momento imensuráveis,
merece um estudo sério e aprofundado, uma vez que não se
conhecem os efeitos de sua aplicação. Além do mais,
contraria o art. 68, 1. da Constituição Estadual, o q ue nos
leva a opinar pela sua rejeição.
Por fim, a Emenda nQ 11, de autoria do Deputado Tarcisio
Henriques. dispõe sobre o rateio dos honorários dos
Procuradores Fazendários, autorizando, inclusive, que o
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regulamento preveja que este se faça de maneira diferenciada
entre os ocupantes dos referidos cargos.
A matéria é semelhante àquela contida na Emenda no 6, já
analisada neste parecer. Todavia, a expressão "honorários
advocaticios", contida na emenda do nobre parlamentar, foi
empregada inapropriadamerite, uma vez que estes profissionais
advogam exclusivamente no exercido de suas atribuições
institucionais, nos termos do art. 128, 3, da
Constituição Estadual, fazendo jus tão-somente à percepção
da remuneração inerente a tais funções e aos honorários de
sucumbência. Além disso, a distribuição paritária dos
honorários de sucumbência entre os Procuradores é a medida
mais acertada e justa, razão pela qual opinamos pela
rejeição da Emenda nQ 11.

Conclusão
Opinamos pela aprovação das Emendas ns 1 a 9 e pela
rejeição das Emendas nQs 10 e 11.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Dílzon Meio, relator -

Marcos Helênio - Jaime Martins.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.012/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.012/92, de autoria do Deputado José
Militão, que declara de utilidade pública a Associação
Filantrópica Arifrisio Coelho, com sede no Município de
Porteininha, 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 Ng 1.012/92
Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica

Anfrisio Coelho, com sede no Município de Porteininha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Filantrópica Anfrisio Coelho, com sede no Município de
Porteirinha.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de setembro de 1994-
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.277/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.277/93, de autoria do Deputado Ermano
Batista, que dá a denominação de Escola Estadual Professora
Dioguina Augusta Santana à escola estadual do Povoado de
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Nova Belém. no Municipio de Mantena. foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.277/93
Dá a denominação de Escola Estadual Professora Dioguina

Augusta Santana à escola estadual do Povoado de Nova Belém,
localizada no Municipio de Mantena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Professora
Dioguina Augusta Santana a escola estadual do Povoado de
Nova Belém, localizada no Municipio de Mantena.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - José Maria Pinto, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 1.527/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.527/93, de autoria do Deputado
Roberto Amara]. que dá a denominação de Escola Estadual
Clemência Rodrigues de Jesus á Escola Estadual Capim Branco,
localizada no Municipio de São Francisco, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo

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

PROJETO DE LEI No 1.527/93
Dá a denominação de Escola Estadual clemência Rodrigues de
Jesus á Escola Estadual Capim Branco, localizada no
Municipio de São Francisco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Passa a denominar-se Escola Estadual demência
Rodrigues de Jesus a Escola Estadual Capim Branco,
localizada no Municipio de São Francisco.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994-
Maria Olivia. Presidente - José Maria Pinto, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.535/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.535/93, de autoria do Deputado
Agostinho Patrus, que declara de utilidade pública a
Associação Educacional Comunitária de Raul Soares - ASSECRAS

Li
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-, com sede no Município de
turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta
segundo a técnica legislativa,
adequada, nos termos do art.
Interno.

Raul Soares, foi aprovado nos

Comissão, a fim de que,
seja dada á matéria a forma
270, l, do Regimento

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.535193
Declara de utilidade pública a Associação Educacional
Comunitária de Raul Soares - ASSECRAS -, com sede no
Município de Raul Soares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. I Q - Fica declarada de utilidade pública a

Associação Educacional Comunitária de Raul Soares - ASSECRAS
-, com sede no Município de Raul Soares.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.665/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.665/93, de autoria do Deputado Milton
Salles. que dá a denominação de Escola Estadual Prefeito
Luiz Chiaradia Canjani á Escola Estadual Tiradentes,
localizada no Município de Córrego do Bom Jesus, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.665193
Dá a denominação de Escola Estadual Prefeito Luiz Chiaradia
Canjani á Escola Estadual Tiradentes, localizada no
Município de Córrego do Bom Jesus.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Passa a denominar-se Escola Estadual Prefeito
Luiz Chiaradia Canjani a Escola Estadual Tiradentes,
localizada no Município de Córrego do Bom Jesus.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.877/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.877/94, de autoria do Deputado José
Leandro, que declara de utilidade pública o Centro Espirita
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Cabocla Jurema, com sede no Municipio de Conselheiro
Lafaiete, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NO 1.877/94
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Cabocla

Jurema, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Espírita Cabocla Jurema. com sede no Municipio de
Conselheiro Lafaiete.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contràrio
Sala das Comissões. 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Maria Pinto, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.943194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.943/94, de autoria do Deputado
Ajainar Silva, que declara de utilidade pública a Academia
de Letras e Artes de Araguari, com sede no Municipio de
Araguari, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no
l Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 1.943194
Declara de utilidade pública a Academia de Letras e Artes

de Araguari, com sede no Municipio de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Academia de
Letras e Artes de Araguari, com sede no Municipio de
Araguari.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

José Maria Pinto.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.944/94
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 1.944/94, de autoria do Deputado
Geraldo da Costa Pereira, q ue declara de utilidade pública o
Grupo de Jovens Unidos da Vila Bemge Chácara Santo Antônio,
com sede no Municipio de Detim, 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, § l , do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.944/94
Declara de utilidade pública o Grupo de Jovens Unidos da

Vila Bemge Chácara Santo Antônio, com sede no Municipio de
Bet i m.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Jovens Unidos da Vila Bemge Chácara Santo Antônio, com sede
noMunicipio de Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.967/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.967/94, de autoria do Deputado José
Leandro, que declara de utilidade pública o Esporte Clube
Rosário - E.C.R. -, com sede no Municipio de Ouro Preto, foi
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, f lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.967/94
Declara de utilidade pública o Esporte Clube Rosário -

E.C.R. -, com sede no Municipio de Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Esporte
Clube Rosário - E.C.R. -, com sede no Município de Ouro
Preto.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Cóssimo Freitas. relator -
Baldonedo Napoleão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.970194

Comissão ce Redação
O Projeto de Lei no 1.970/94, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, que declara de utilidade pública a
Associação Comunitária do Bairro Alto Caiçara (União e
Trabalho), com sede no Municipio 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, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.970/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Alto Calçara (União e Trabalho), com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Alto Calçara (União e Trabalho), com
sede no Municipio 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 Comissões. 6 de setembro de 1994.
Maria Olívia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.982/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.982/94, de autoria do Deputado
Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública a Casa de
Candomblé Oxum. Apará, com sede no Município de Vespasiano,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 1.982/94
Declara de utilidade pública a Casa de Candomblé Oxum

Apará, com sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Casa de

Candomblé Oxum Apará, com sede no Municipio de Vespasiano.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 6 de setembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Maria Pinto,
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Selo Horizonte, terça-feira, 6 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Tarcisio Henriques
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum

COMPARECIMENTO
- Ás 9h15nin, comparecem os Deputados:
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus, Ailton Vilela - Ambrôsio Pinto - Sonifâcio Mourão -
Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Maria José Haueisen -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira e Tarcisio Henriques

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Tarcisto Henriques) - 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 5, ás 20 horas.

ATA DA 325 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Chamada para verificação de "quorum'; inexistência de
número regimental - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Benê Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cêlio de
Oliveira - Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Elisa Alves - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
- José Braga - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helénio - Maria
Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Mílton Sanes - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado Bemé 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
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Palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

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

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

Presidência passa á 2a parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. Como esta exige
"quorum" qualificado, a Presidência vai determinar que seja
feita a chamada para verificação de número regimental - Com a
palavra, a Deputada Maria Elvira para proceder a chamada.
A Sra. Secretária - (- Faz a chamadaj
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 37 Deputados. Não

há' quorum" para continuação dos trabalhos.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada, bem como para a
extraordinária de hoje, ás 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA SOa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E 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 das
Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Jaime Martins,
Péricles Ferreira e Jorge Eduardo (substituindo os Deputados
Antônio Júlio, Clêuber Carneiro, Antônio Pinheiro e Cêlio de
Oliveira, respectivamente, por indicação da Liderança do
BRD), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Marcos
Helênio, Jaime Martins, Péricles Ferreira e Alvaro Antônio
(substituindo este ao Deputado Roberto Amaral. por indicação
da Liderança do BRD), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Na ausência dos Presidentes e
Vice-Presidentes dessas Comissões, o Deputado Jorge Eduardo
assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Alvaro
Antônio que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes A
Presidência informa que a reunião tem por finalidade
apreciar a matéria constante na Pauta. Logo após, distribui
aos Deputados Alvaro Antônio. relator na Comissão de
Constituição e Justiça, e Jaime Martins, relator na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Projeto de Lei
ng 2.212/94, do Governador do Estado e no 1Q turno, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao
patrimônio do Municipio de São Roque de Minas. Em seguida,
redistribui ao Deputado Péricles Ferreira, relator na
Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Lei n
2.217/94, também de autoria do Governador do Estado e no lQ
turno. Encerrada a ia parte dos trabalhos, passa-se á
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fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de
proposição da Comissão. O Deputado Marcos Helênio apresenta
requerimento solicitando o comparecimento do Secretário da
Fazenda para prestar esclarecimentos sobre o Projeto de Lei
nQ 2217/94. Colocado em votação, é o requerimento aprovado
Encerrada essa fase, passa-se á 2a fase da Ordem do Dia, com
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a
palavra, o Deputado Alvaro Antônio emite parecer mediante o
qual conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 2212/94, no l
turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado
pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça. O
Deputado Jaime Martins, relator da matéria na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma
proposta. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado pelos membros desta Comissão Em seguida, o
Deputado Péricles Ferreira emite parecer mediante o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei nQ 2217/94, no lQ turno.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado pelos
membros da Comissão de Constituição e Justiça. O Deputado
Jaime Martins, relator na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, solicita prazo regimental para
emitir seu parecer sobre o referido projeto. A Presidência
defere o pedido. Cumprida a finalidade da reunião, o
Deputado Jorge Eduardo agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros dessas Comissões para a
próxima reunião conjunta, a se realizar no dia 9/11/94, ás
15 horas, na Saia das Comissões, com a finalidade de se
apreciar o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para o lQ turno do Projeto de Lei ng 2.217/94,
de autoria do Governador do Estado, determina que se lavre a
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - João Marques - Jaime Martins -

Antônio Carlos Pereira - José Renato.
ATA DA 124a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de
novembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Roberto Amara], João
Marques, Sebastião Costa, Jorge Eduardo (substituindo este
ao Deputado José Renato, por indicação da Liderança do URO)
e Antônio Carlos Pereira (substituindo o Deputado Marcos
Helênio, por indicação da Liderança do PT), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental e verificada
a ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado
Roberto Amara], assume a presidência, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado João Marques que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e a provada, é
subscrita pelos membros presentes. Logo após, informa ter a
reunião a finalidade de apreciar a pauta e passa à leitura
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da correspondência que consta do acordo de Lideranças e da
decisão da Presidência que prorrogam o prazo de apresentação
de emendas ao Projeto de Lei ng 2209/95, 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; dos Oficios OF/PGB/0169, da Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF -,
que dispõe sobre convénios firmados entre esse órgão e a
Escola Estadual Dr. José Pacheco Pimenta, em Brasilândia e
em João Pinheiro; Interveniência do Núcleo de Tecnologia e
Ciências Agrárias, em Montes Claros; Escola Superior de
Agricultura de Lavras - ESAL -,em Lavras; e Universidade
Federal de Viçosa, em Viçosa; Ia 5RJ/CT,043/94, do mesmo
órgão, que dispõe sobre convênios firmados entre a CODEVASF
e a Fundação Educacional de Montes Claros, o Colégio
Biotécnico Ltda. , a Sociedade Educacional Irmãos Muniz Ltda.
(Colégio Indyu); Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES -, de Montes Claros, e a Escola Estadual Or. José
Pacheco Pimenta, em Brasilândia; 12 SRJ/CT.044/94, da
CODEVASF, que dispõe sobre convênios firmados com a
Sociedade Educacional Mendonça e Silva, mantenedora do
Colégio Opção, de Montes Claros; Universidade Federal de
Viçosa, de Viçosa; e com a Escola Superior de Agricultura de
Lavras - ESAL -, de Lavras; la SR/SRJ/CT.NQ 058/94, do mesmo
órgão, que dispõe sobre convênios firmados com a Sociedade
Educativa de Montes Claros - Colégio São Norberto -; Escola
Estadual Plínio Ribeiro de lQ e 2g Graus; e com a
Universidade Federal de Minas Gerais, com interveniência do
Núcleo de Ciências Agrárias, de Montes Claros; ia SRJ/CT.NQ
061/94, da CODEVASF, que dispõe sobre convênio firmado com a
Escola Superior de Agricultura de Lavras - ESAL -, de
Lavras; ia SRJ/CT.NQ 072/94, do mesmo órgão, que dispõe
sobre convênio firmado com a Escola Estadual Professor
Alcides de Carvalho de lg e 2Q Graus, de Montes Claros;
OF/PGB/Ng 0539, também da CODEVASF, que dispõe sobre
convênios firmados com a Universidade Federal de Minas
Gerais, com interveniência do Núcleo de Ciências Agrárias,
de Montes Claros; SUDENE-RE 14587/93, daquele órgão, que
dispõe sobre convênio firmado entre a SUDENE e o Estado de
Minas Gerais; SUDENE-RE 15208/94, que dispõe sobre convênio
celebrado entre a União Federal, por meio do Ministério da
Integração Regional e da Sudene, e o Governo do Estado de
Minas Gerais; SUDENE-RE 19599/94, que dispõe sobre convênio
firmado com o Governo do Estado de Minas Gerais; OF.148/SAG-
MIR. 151/SAG-MIR, 228/SAG-MIR. 427/SAG-MIR e 1235/SAG-MIR.
do Ministério da Integração Regional, que dispõe sobre
convênio firmado entre aquele Orgão e o Governo do Estado de
Minas Gerais; OF.131/SAG-MIR, do Ministério da Integração
Regional, referente a convênio firmado entre esse órgão e a

2

	

	Furnas Centrais Elétricas S.A.; OF/CGFNC/SAC/MINC.086/94, do
Ministério da Cultura, referente a convénio celebrado entre
aquele órgão e o Instituto Estadual do Património
Histórico e Artistico de Minas Gerais; OF.GAE.D.G.080/94,
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que dispõe sobre convênio firmado entre o Estado de Minas
Gerais, o Ministério das Comunicações, a TELEMIG e o DETEL-
MG; OF.251/93, da Superintendência Estadual da LBA-MG, que
dispõe sobre convênio firmado entre o Serviço Voluntário de
Assistência Social - SERVAS - a Fundação Legião Brasileira
de Assistência; Oficios nos CBIA/ESUF/MG/134/93,
CBIA/ESUF/MG/160/94 e CBIA/ESLJF/MG/173, da Unidade Federada
de Minas Gerais da Fundação Centro Brasileiro para a
Infância e Adolescência, que dispõem sobre os convênios nos
004/11/93. 005/11/93, 006/11/93, 007/11/93, 008/11/93,
009/11/93, 010/11/93. 011/11/93 e 012/11/93; 001/11/94,
002/11/94, 003/11/94, 004/11/94, 005/11/94, 006/11/94
007/11/94, 008/11/94, 009/11/94, 010/11/94, 011/11/94,
012/11/94, 013/11/94, 014/11/94, 015/11/94, ,016/11/94,
017/11/94 e 018/11/94, firmados entre esse órg ão e as
entidades; OF/CBIA/ESUF/MG/223/94. da Unidade Federada de
Minas Gerais da Fundação Centro Brasileiro para a Infância e
Adolescência, Que dispõe sobre o Termo Aditivo ao convênio
flQ 001/11/94 e os convénios nQs 021/11194, 022/11/94,
023/11/94. 024/11/94 e 25/11/94; OF/GIDEL/EXT-261/93. da
Companhia vale do Rio Doce, que dispõe sobre contrato
celebrado entre essa entidade e a Companhia Energética de
Minas Gerais - CEMIG -; Dficios ns 035 e 635/93, do
Ministério da Educação e do Desporto, Fundação de
Assistência ao Estudante, Que dispõem sobre Termos Aditivos
a convênios firmados entre aquele órgão e o Governo do
Estado de Minas Gerais; OF/SEIC/GAB/AJ/910 e 997/93, da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio de Minas
Gerais, que dispõem sobre convênios firmados entre aquele
órgão e as Prefeituras Municipais de Ponte Nova e Patos de
Minas, respectivamente; OF/SAG/MINC/318/93. da Secretaria de
Administração Geral do Ministério da Cultura, que encaminha
cópias da Portaria nQ 290/93, daquele órgão, e do Plano de
Aplicação firmado entre o Ministério da Cultura e a
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; e Oficio n
2.093/94, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
que encaminha cópia de notas taquigráficas referentes à
sessão plenária realizada no dia 25/5/94, para apreciar os
autos nQ 9.9734-0. A Presidência informa que as matérias
acima mencionadas, referentes a convênios, vêm a esta
Comissão em cumprimento ao disposto no art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV, do
Regimento Interno. Em seguida, designa o Deputado João
Marques para estudá-las. O Deputado Roberto Amaral
redistribui os Projetos de Lei flQ5 852/92. no 2Q turno, ao
Deputado Jorge Eduardo; 1.705/93. no lç turno, ao Deputado
Antônio Carlos Pereira; e 1.871/94, no lQ turno, ao Deputado
Sebastião Costa. Encerrada a lçà 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. A Presidência passa a palavra aos
relatores, que, cada um por sua vez, emitem pareceres,
concluindo pela aprovação do Projeto de Lei nQ 852/92, no 2
turno, na forma do vencido no lQ turno, com as Emendas ns 1
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a 4; pela rejeição do Projeto de Lei ng 1,705/93, no lg
turno; pela aprovação do Projeto de Lei ng 1.871/94, no lg
turno, na forma do Substitutivo no 1. Colocados em discussão
e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
O Deputado João Marques, relator do Projeto de Lei n
2.000/94, no lç turno, emite parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares
e convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária. Determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, lg de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Sebastião Costa - João

Marques - Antônio Carlos Pereira.

ERRATA

ATA DA 3149 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE OUTUBRO DE 1994

Na publicação da referida ata, verificada na edição de
28/10/94, na fala do Sr. Presidente, pág. 40, col. 2, da 2
á 4a linhas, onde se lê:
"a Emenda ng 1, do Governador do Estado, e Emenda nQ 2, do

Deputado José Militão, e a Emenda nQ 3, do Deputado Tarcisio
Henriques. ". leia-se:
"as Emendas ns 1 a 9, do Governador do Estado, a Emenda no

10, do Deputado José Militão, e a Emenda ng 11, do Deputado
Tarcisio Henriques.
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Belo Horizonte, quarta-feira, 7 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 5 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência da Deputada Maria Elvira

SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Ás 20h16min. comparecem os Deputados:
José Ferraz - Agostinho Patrus - Ambrósio Pinto - Bonifácio

Mourão - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Gilmar Machado
- Hely Tarquinio - Homero Duarte - Jaime Martins - João
Marques - José Laviola - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauri
Torres - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz - Tarcísio
Henr i ques

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Marta Elvira) - 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
extraordinária de amanhã, dia 6, ás 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária, também de amanhã.
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada pela Sra. Presidente é a publicada na edição
anterior.).

ATA DA 326a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 30 DE NOVEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM 00
DIA): Chamada para verificação de "quorum"; existência de
número regimental - Votação, em turno único, do Veto Parcial
à Proposição de Lei no 12.424: votação do veto aos
dispositivos com parecer pela manutenção; manutenção;
votação do veto aos dispositivos com parecer pela rejeição;
chamada para votação secreta: não-coincidência do número de
votantes com o de sobrecartas; anulação da votação -
Questões de ordem - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2o-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Baldonedo Napoleão, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa á 2 parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. Tendo em vista que a
matéria exige "quorum" qualificado para sua votação, esta
Presidência vai determinar ao Sr. Secretário que faça a
chamada prévia dos Deputados, para a verificação do
" quorum " Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder á
chamada dos Deputados,
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 46 Deputados.

Portanto, há" quorum" para votação da matéria.
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial

á Proposição de Lei ng 12.424, que dispõe sobre a quitação
de crédito tributário nos casos que menciona e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto ao parágrafo único do art. lg, aos incisos IV, V e vi
do lg do art. 2g e ao art. 9Q, e pela rejeição do veto ao
art. 16 e seus incisos. A Presidência vai submeter a matéria
a dois escrutinios secretos. Primeiro, o veto ao parágrafo
único do art. lg, aos incisos IV, V e VI do 6 lg do art. 2
e ao art. 9Q da proposição, que recebeu parecer pela
manutenção. A matéria será submetida a votação por
escrutinio secreto, nos termos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, a Presidência 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
Bernardo Ruflinger e Dilzon Meio. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Sebastião
Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Cássimo Freitas - Dilzon Meio - Francisco Ramalho
- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte -
ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - José Braga - José Leandro - José Maria Pinto
- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro-
0 Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam á abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes-
- Os escrutinadores procedem á conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 49 Deputados: foram encontradas
na urna 49 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
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solicita aos escrutinadores Que procedam á apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem á apuração dos votos.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 32 Deputados: votaram
"não" 17 Deputados. Está, portanto, mantido o veto ao
parágrafo único do art. lQ, aos incisos IV, V e VI do art.
2g e ao art. So. Oficie-se ao Governador do Estado.
Votação do veto ao art. 16 e seus incisos, que recebeu
parecer pela rejeição. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder à chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram 44 Deputados.Esta Presidência
solicita aos escrutinadores que procedam à abertura da urna
e á verificação da coincidência do número de sobrecartas com
o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 44 Deputados; foram encontradas
na urna 47 sobrecartas. Os números não conferem. A
Presidência torna a votação sem efeito.

Questões de Ordem
O Deputado Romeu Queiroz - Gostaria que V. Exa. me desse
uma explicação: o número de Deputados chamados coincidiu com
o número de sobrecartas?
O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem do
ilustre Deputado Romeu Queiroz. esta Presidência esclarece
Que votaram 44 Deputados e foram encontradas 47 sobrecartas.
razão pela qual está anulada a votação.
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, ficou público
e notório que, em função da pressa, houve confusão entre a
primeira e a segunda votação. Se me permite o nobre
companheiro Deputado Baldonedo Napoleão, devo dizer que
houve um equivoco com relação aos Deputados que votaram na
primeira e na segunda votação. Gostaria que o Presidente
anunciasse o resultado da votação.
O Sr. Presidente - Esta Presidência tem a informar ao
ilustre Deputado que, em razão da não-coincidência dos
números, esta votação ficou sem efeito.
O Deputado Anderson Adauto - Quantos votos foram

encontrados na urna?
O Sr. Presidente - Foram encontradas 47 sobrecartas.
O Deputado Anderson Adauto - Dos 47 encontrados, qual foi o
resultado apurado?
o Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado q ue os
votos não foram apurados devido à não-coincidência entre o
número de votantes e o das sobrecartas encontradas na urna-
0 Deputado Anderson Adauto - Mas como, Sr. Presidente, se

eu estava perto de V. Exa. quando o resultado foi anunciado?
Estou concordando em que os números não coincidiram. Já
entendi tudo o que aconteceu aqui neste momento. Só gostaria
de conhecer o resultado. Estava presente quando foi
anunciado.
O Sr. Presidente - Se a votação foi anulada, não há
resultado a ser anunciado, nobre Deputado.
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O Deputado Anderson Adauto - Não, os números apenas não

bateram.

O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo à questão
de ordem do Deputado Anderson Adauto, volta a informar que,
tendo em vista que a votação foi anulada, não há resultado a
ser anunciado. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à
chamada para nova votação.
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de

obter um esclarecimento. Pelo conhecimento que tenho do
Regimento Interno, durante o periodo de votação, não se pode
permitir questão de ordem, e V. Exa. a concedeu antes de
tornar a votação sem efeito. Gostaria de saber se isso vai
se tornar uma prática.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo á questão
de ordem do Deputado Gilmar Machado, tem a informar que
tornou sem efeito a votação antes de conceder a palavra,
Pela ordem, ao Deputado Romeu Queiroz.
o Deputado Antônio Júlio - Tendo sido levantada essa
polêmica na última votação, gostaria de solicitar da
Presidência a anulação das duas votações. Apesar de o
resultado ter sido considerado normal, sentimos que houve a
mesma polêmica na primeira votação, por erro na chamada e no
número de votos. Para que continuemos com nosso regime
democrático, gostaria que fosse anulada toda a votação e
tudo fosse feito novamente.
O Sr. Presidente - Esta Presidência, respondendo à questão

de ordem do Deputada Antônio Júlio, tem a dizer que quanto à
primeira votação, trata-se de matéria vencida. Portanto, não
há que se falar em anulação neste momento.
O Deputado Andersori Adauto - Gostaria apenas de fazer coro

ás palavras do Deputado Antônio Júlio. No meu entendimento,
houve confusão por parte do Deputado que fez a chamada,
quanto aos companheiros que votaram na primeira e na segunda
votação. Por esse motivo, gostaria de solicitar a V. Exa.
que considerasse sem efeito também a primeira votação,
porque acho que foi exatamente isso que provocou toda a
confusão.
O Sr. Presidente - Esta Presidência já respondeu à questão
de ordem do Deputado Antônio Júlio, que é idêntica á
anterior. Trata-se de matéria vencida. Portanto, vamos
proceder à segunda votação. Solicitamos ao Sr. Secretário.
Deputado Baldonedo Napoleão, que proceda à chamada dos
Deputados.

O Deputado Anderson Adauto - Apenas para encerrar, gostaria
de comunicar aos companheiros que, pelo interesse que tinha
na matéria, estava junto à Mesa e pude perceber que tivemos
42 votos "não" e 3 votos "sim". Gostaria de convocar os
mesmos companheiros que aqui vieram e perceberam a injustiça
da votação do veto do Governador para a reunião
extraordinária de amanhã, às 9 horas, para podermos repetir
a mesma votação que tivemos hoje.
O Sr. Presidente - Esta Presidência determina ao Sr.
Secretário que proceda á chamada dos Deputados para a
recomposição do quorum
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Com a palavra, pela ordem, o Deputado Anderson Adauto.
O Deputado AndersOn Adauto - Sr. Presidente, acredito que.

de plano, podemos encerrar a reunião, por falta de "quorum"
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 a
extraordinária de amanhã, ás 9 horas, nos termos do edital
de convocação, bem como para a ordinária, também de amanhã,
ás 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 327g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM ip DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em turno único, dos Projetos de Lei ns
2.212 e 2.213/94; aprovação - Prosseguimento da votação, em
turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.424;
questão de ordem; chamada para recomposição de 'quorum";
inexistência de número regimental para a continuação dos
trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené Guedes -

Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cõssimo
Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José braga - José
Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Milton
Sal les - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias
- Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

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

2a_ PARTE (ORDEM DO DIA)
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O Sr. Presidente - Nos termos do edital de Convocação, a
Presidência passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, na forma
regimental, os Projetos de Lei nos 2.212/94, do Governador
do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel ao patrimônio do Municipio de São Roque de Minas; e
2.213/94, do Governador do Estado, que dá nova redação ao
art. 2Q da Lei nQ 11.050, de 19/1/93, que cria a Imprensa
Oficial do Estado, altera a estrutura orgânica de
secretarias e dá outras providências. A sanção.
o Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.424, que
dispõe sobrea quitação de crédito tributário nos casos que
menciona e dá outras providências. A Comissão Especial opina
pela manutenção do veto ao parágrafo único do art. lQ, aos
incisos IV, V e VI do 6 lQ do art. 2Q e ao art. 9g, e pela
rejeição do veto ao art. 16 e seus incisos.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, solicito seja

feita a chamada para recomposição de "quorum'.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido do ilustre
Deputado Anderson Adauto. Esta Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para
recomposição de "quorum'.
O Sr. Secretário (Deputado Benã Guedes) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados.
Portanto, 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.

ATA DA 114a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de
setembro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo
Rezende, Antônio Pinheiro e Ailton Vilela (substituindo este
ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do
BRD). membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ailton Vilela
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Passa-se à
2a parte da reunião, com a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende procede à leitura do parecer do Deputado Ermano
Batista sobre o Projeto de Lei no 2.130/94, no qual o
relator conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e
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pela juridicidade da matéria e lhe apresenta a Emenda nQ 1.
Posto em discussão e votação é o parecer aprovado. Com a
palavra, o Deputado Ailton Vilela procede à leitura do
parecer do Deputado Célio de Oliveira sobre o Projeto de Lei
nQ 2.111/94, no qual o relator conclui pela
antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade da matéria. Posto em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Passa-se à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite
pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei nps 2.129, 2.137 e
2.150/94. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os pareceres aprovados. Com a palavra o Deputado
Antônio Pinheiro emite pareceres pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs
1.812/93, 2.126, 2.158 e 2.139/94 e apresenta aos dois
últimos emendas que receberam o ng 1. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede à leitura
do parecer do Deputado Clêuber Carneiro sobre o Projeto de
Lei nQ 1.889/94, no qual o relator conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, em dia e horário já
estabelecidos, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Sebastião
Costa - Antônio Carlos Pereira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.466/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o projeto de lei em
exame tem por escopo dar a denominação de Dr. Liberato
Miranda ao centro de saúde do Municipio de Rio Espera.
Publicado em 17/6/93. foi o projeto encaminhado a esta
Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, consoante o
disposto no art. 195. c/c o art. 103, V. "a", do Regimento
Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior,
passamos a fundamentar o parecer na forma a seguir.

Fundamentação
A Assembléia Legislativa compete, nos termos do art. 61,

XIV. da Constituição Estadual, dispor sobre bens de dominio
público, matéria objeto do projeto de lei em exame.
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Verifica-se que o centro de saúde do Municipio de Rio
Espera, conforme informação oriunda da Secretaria de Estado
da Administração, não possui denominação oficial, não se
opondo esse órgão à proposta de atribuir-lhe o nome do Dr.
Liberato Miranda, médico e eminente cidadão rio-esperense.
Quanto à legalidade da matéria, constata-se que o projeto
de lei está em conformidade com as determinações da Lei nç
5.378 (estadual), de 3/12/69, alterada pela Lei nQ 7.621, de
13/12/79, que disciplina a denominação de próprios públicos.

Conclusão
Em razão do exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionafldade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.466/93.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Ajalmar Silva - Jaime Martins - Antônio Pinheiro.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.466/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei nQ 1.466/93, do Deputado Hely Tarquinio,

objetiva dar a denominação de Dr. Liberato Miranda ao centro
de saúde do Municipio de Rio Espera.
Aprovada no lg turno, sem emenda, a matéria retorna a esta

Comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A figura humana e politica do Dr. Liberato Miranda está
sempre associada à assistência médica da população de Rio
Espera. Pelos relevantes trabalhos prestados àquela
comunidade, julgamos oportuna e meritória a homenagem que
ora se deseja prestar a ele.
Nesse sentido, ratificamos o posicionamento desta Comissão

no lg turno.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.466/93. no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 1.557/93

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado Reinaldo Lima, o projeto de lei
analisado pretende declarar de utilidade pública a
Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga - ASPARPI
-, com sede no Municipio de Ponte Nova.
Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2Q turno.
Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o art.

196, lg, do Regimento Interno, a qual segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
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A Associação dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga -
ASPARPI - tem por finalidade promover ações que visem à

preservação e à recuperação do rio Piranga e de seus
afluentes.
Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.667/93 no 2g turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Ronaldo vasconcellos, relator.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI No 1.557/93

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores e
Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -, com sede no Município de
Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -, com sede
no Município de Ponte Nova.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.816/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em
epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Associação dos Congados Terno Branco, com sede no Município
de Monte Alegre de Minas.
O projeto foi aprovado em sua forma original no lg turno;
cabendo a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O cunho social e filantrópico das atividades desenvolvidas
pela Associação dos Congados Terno Branco, que tem prestado
inestimáveis serviços à comunidade, perpetuando tradições
locais e difundindo a música e a dança -folclóricas,
justifica a concessão do titulo declaratório de utilidade
pública à entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei 
no 

1.816/93 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.817/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, a proposição em
análise tem por finalidade declarar de utilidade pública o
Movimento de Participação Popular da Comunidade Negra
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Montealegrense, com sede no Município de
Minas.
Aprovado no lQ turno, sem emenda, retorna
Comissão para o 2Q turno de deliberação
termos regimentais.

Monte Alegre de

o projeto a esta
conclusiva, nos

Fundamentação
O Movimento de Participação Popular da Comunidade Negra

Montealegrense é uma entidade civil sem fins lucrativos que
tem por finalidade despertar a consciência negra,
desenvolvendo e divulgando valores que caracterizam a raça.
As atividades filantrópicas, culturais e sociais da
entidade têm sido tão expressivas em toda a região que não
hesitamos julgá-la merecedora do titulo de utilidade
pública.

Conclusão
Em virtude do exposto somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 1.817/93, no 2Q turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.066/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto em tela, do Deputado Antônio Pinheiro, pretende
seja declarada de utilidade pública a Congregação
Redentorista, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lQ turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2Q turno, na
forma regimental.

Fundamentação
Entidade civil com personalidade jurídica de direito
privado, a Congregação Redentorista é inspirada nos
principias cristãos e tem por fim a promoção integral do ser
humano. Fundada em 1942, vem, desde então, atuando nas áreas
de educação, de cultura e de assistência social, com
relevantes beneficias em prol da coletividade.
A entidade merece, pois, ter reconhecida sua utilidade

pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 2.066/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.119/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Romeu Queiroz, tem por
escopo declarar de utilidade pública a Fundação Social e
Educacional da Criança e do Adolescente de Coromandel -
FUCAC -, com sede no Município de Coromandel.
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.
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Fundamentação
A Fundação Social e Educacional da Criança e do Adolescente
de Coromandel - FUCAC - é una entidade civil sem fins
lucrativos que, ao longo de sua existência e por todos os
meios a seu alcance, tem desenvolvido dignificante trabalho
de educação e de integração social de crianças e
adolescentes, cumprindo plenamente suas finalidades e
tornando-se merecedora do titulo de utilidade pública.

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

Lei ng 2.119/94, no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.086194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Romeu Queiroz,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro São Paulo - ASCOBASP -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no IQ turno, sem emenda, cabe-nos
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno, de
acordo com os trâmites regimentais.

Fundamentação
A Associação Comunitária do Bairro São Paulo é uma entidade
civil com personalidade jurídica e sem fins lucrativos. Tem
por finalidade organizar e promover campanhas, cursos e
mutirões na localidade onde atua, bem como colaborar na
fundação de creches e escolas.
Por esse meritório trabalho, a entidade merece ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n
2.086/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.189194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

o projeto em tela, do Deputado Elmiro Nascimento, objetiva
declarar de utilidade pública o Instituto Mineiro de
Homeopatia - rMH -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 16/9/94, o projeto vem a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 103, V, "a", do
Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
o Instituto Mineiro de Homeopatia é uma sociedade civil sem
fins lucrativos, funciona há mais de dois anos e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercicio das suas funções. Estão
atendidos, portanto, os requisitos da Lei ng 5.830, de
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6/12/71, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública
de entidades.

Conclusão
Diante do exposto. concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
2189/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Sebastião Costa - Antônio Carlos Pereira.
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Belo Horizonte, quinta-feira. 8 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA SOla REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento
e Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - lá PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Oficio ng 85/94, do Presidente do Tribunal
de Contas - Oficios - Apresentação de Proposições: Projeto
de Lei ng 2.260/94 - Requerimentos ns 5.471 a 5.481/94 -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e dos
Deputados José Braga, Geraldo da Costa Pereira e Antônio
Pinheiro T Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Wanderley Ávila, Antônio Pinheiro e Raul Messias - Za PARTE
(ORDEM DO DIA): la Fase: Designação de comissões: Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar
a Malversação de Dinheiro Público e Outras Irregularidades
Apontadas no Relatório da Comissão Especial sobre Conjuntos
Habitacionais - Comissões Especiais para emitirem pareceres
sobre os vetos às Proposições de Lei ngs 12.455 a 12.458 -
Leitura de comunicações apresentadas - 2a Fase: Chamada para
verificação de "quorum": existência de número regimental
para continuação dos trabalhos - Discussão e votação de
proposições: Prosseguimento da votação, em turno único, do
Veto Parcial á Proposição de Lei ng 12.424; questões de
ordem; chamada de votação secreta: inexistência de "quorum"
para votação; anulação da votação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ajlton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Anibrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas -
Dílzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Leandro
- José Renato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Maria
Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto
Amara] - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Casta - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila.
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O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura das
atas das 3 reuniões anteriores.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- O Deputado Wanderley Ávila, 2Q-Secretário "ad hoc',
procede à leitura das atas das três reuniões anteriores, Que
são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Ibrahim Jacob, 1Q-Secretário "ad hoc". lê a

seguinte correspondência:
'OFÍCIO No 85/94'

Belo Horizonte, 25 de novembro de 1994.
Senhor Presidente.
Reportando-me ao oficio 1.800/94/SOM, de 23 de setembro p.

passado, dessa Presidência, comunico a Vossa Excelência que
esta Corte de Contas enaltece a auspiciosa realização por
esse Legislativo das audiências Públicas, cujos beneficios
democráticos a toda população do Estado são incomensuráveis.
Mister se faz esclarecer, no entanto, que este órgão, por
força de suas atribuições legais, não deve participar da
elaboração da Lei de Meios. Compete-lhe, senão, fiscalizar a
execução orçamentária dos órgãos integrantes da
Administração Pública,

Pelos motivos expostos, solicito de Vossa Excelência
laborar no sentido de fazer a exclusão do parágrafo sexto do
texto do Projeto de Emenda á Constituição ng 12/91.
Nesta oportunidade, reitero a Vossa Excelência protestos de

elevado apreço e distinta consideração.
Conselheiro Fued Dib, Presidente."
- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição ng 12/91.
* - Publicado de acordo com o texto originaL

OFÍCIOS
Do Sr. Antônio Augusto Junho Anastasia. Secretário de

Administração, comunicando que recebeu expediente relativo
ao Projeto de Lei ng 2.203/94, do Deputado José Renato, e
recomendou o exame da matéria e a adoção das providências
cabiveis.

Do Sr. Sebastião Pereira de Faria, Presidente da Câmara
Municipal de Tarumirin, solicitando instruções quanto aos
procedimentos legislativos referentes a projetos de lei para
declaração de utilidade pública de entidades.
Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RIJRALMINAS,
informando, em atenção a oficio em que se solicita seja
providenciada a assinatura da viúva de José Ferreira dos
Santos, que o documento pedido acha-se às fls. 28 e 29 do
processo anexo:

Do Sr. José Elcio Santos Monteze. Vice-Diretor-Geral do
DER-MO, informando, em atenção a oficio relativo ao Projeto
de Lei no 2.175/94, que a rodovia que liga o Distrito de
Macaia aos Municipios de Bom Sucesso e Ijaci ainda não
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possui denominação oficial. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
2.175/94.)
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 2.260/94

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Palméia. com sede no Municipio de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Palméia, com sede no
Municipio de Muzambinho.
Art. 2g - 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.
Cássimo Freitas
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Palméia é uma sociedade civil, de caráter filantrópico, sem
fins lucrativos, com sede na comunidade rural da Palméia, no
Municipio de Muzambinho.
Trata-se de uma comunidade de pequenos proprietários
rurais, há algumas décadas instalada no bairro da Palméïa,
que possui escola rural e luta com dificuldades para
melhorar as condições socioeconõmicas de seus habitantes.
As finalidades do Projeto Palmêia e as atividades
desenvolvidas, descritas no estatuto do referido conselho
(arts. 4Q e So), justificam seja a entidade declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicito aos meus
ilustres pares a aprovação dessa proposição.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.471/94, da Comissão de Saúde e Ação Social,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Saúde, com
vistas á implantação de hospital de base, para atendimento
preventivo e curativo, no Municipio de Diamantina.
NQ 5.472/94, da Comissão de Saúde e Ação Social,
solicitando se j a formulado apelo ao Secretário da Saúde, com
vistas á construção de centro de saúde na região do vale do
Rio Doce.
NQ 5.473/94, da Comissão de Saúde e Ação Social

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Saúde, com
vistas à construção de centro de saúde na região do
Triângulo.
NQ 5.474/94. da Comissão de Saúde e Ação Social,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Saúde, com
vistas à criação de centro de recuperação para a criança
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desnutrida e de programa de apoio ás gestantes e lactantes,
na região Noroeste de Minas.
NQ 5.475/94, da Comissão de Saúde e Ação Social,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário do Trabalho,
com vistas á destinação de recursos aos Conselhos da Criança
e do Adolescente dos municipios da região Central -
Bar bacena.
Ng 5.476/94, da Comissão de Saúde e Ação Social,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário do Trabalho,
com vistas á construção de um albergue - centro de triagem
na região Noroeste de Minas.
NQ 5.477/94. da Comissão de Saúde e Ação Social,

solicitando seja formulado apelo ao Presidente do IPSEMG,
com vistas á viabilização de convénio com hospital da região
do vale do rio Doce, para atendimento do funcionalismo
público estadual.
NQ 5.478/94. da Comissão de Saúde e Ação Social.

solicitando seja formulado apelo ao Presidente do IPSEMG,
com vistas à viabilização de convênio com hospital da região
do Triângulo, para atender os servidores estaduais. (-
Distribuidos à Comissão de Saúde e Ação Social.)
NQ 5.479/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da Policia Militar do
Estado, com vistas á instalação de um posto policial no
Bairro Jardim Felicidade, nesta Capital. (- A Comissão de
Defesa Social.)
No 5.480/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
formulado apelo á Diretora-Geral do DETEL-MG, com vistas à
implantação de telefonia rural nos Distritos de Sarreiros,
Campestre, Cachoeira, Sesmaria, Peixotos, Machados, Costas e
Vil Aparecida, no Municipio de Crucilândïa. (- A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 5.481/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Sr. Carlos Eugênio Thibau, pelo recebimento de medalha de
mérito concedida pela Associação de Ex-Alunos da
Universidade Federal de Viçosa. (- A Comissão de Educação.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão

de Educação e dos Deputados José Braga, Geraldo da Costa
Pereira e Antônio Pinheiro.

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley

Avi la.
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais membros

da Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, nós, representante
da comunidade piraporense, não poderiamos deixar que nossa
voz se calasse. Precisávamos utilizar desta tribuna para
fazer ecoar por toda Minas Gerais o protesto da população
piraporense diante do descaso da atual administração pública
daquele municipio. Na tarde de ontem, aquela comunidade se
reuniu em protesto, em uma manifestação que contou com
aproximadamente 5 mil habitantes, e todo o comércio cerrou
suas portas para o Dia Municipal do Protesto. 'Isso é um
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Prefeito ou um destruidor?!! dizem os panfletos distribuídos
pela cidade.
E triste, mas é verdade: Pirapora está sendo vítima da pior
administração da sua história. Até aqueles q ue se deixaram
iludir pelas promessas demagogas do Sr. Wallyd Abdalla estão
horrorizados com tamanho descalabro administrativo.
Quando se "apossou" da Prefeitura, o Sr. Wallyd Abdalla fez
uma série de acusações á administração anterior: disse ter
encontrado os cofres vazios e dividas que inviabilizariam
sua administração. Tudo mentira. O Prefeito José Raimundo
Gitirana realizou um trabalho que lhe valeu uma aceitação
popular de 93,7%. Ele informatizou os serviços da
Prefeitura, realizou concurso público previsto pela
Constituição, supriu as escolas municipais de material e
merenda escolar, além de transformar a cidade num canteiro
de obras. A Prefeitura foi entregue ao Sr. Wallyd Abdalla
com um saldo de realizações invejável. O salário do servidor
público em dia, armazém para uso dos funcionários, que
dispunham, ainda, de assistência médica e dentária. A vaca
mecânica e a padaria comunitária eram responsáveis pela
distribuição de leite e pão a crianças e creches, escolas
municipais e aos mais necessitados.
Mas o atual Prefeito, tão logo tomou posse, não só bradou
aos quatro cantos que recebia uma Prefeitura repleta de
problemas, já preparando, com certeza, uma justificativa
para a bagunça generalizada que iria aprontar, como tratou
de aumentá-los: admitiu sem concurso público mais de mil
pessoas, atrasou o pagamento dos funcionários, encerrou o
contrato para atendimento médico e fechou o armazém dos
servidores. A merenda escolar sumiu das escolas públicas, o
hospital foi fechado, e as creches que ainda funcionam o
fazem precariamente. Pasmem os senhores e as senhoras: os
funcionários da Prefeitura de Pirapora, muitos deles depois
de já terem descontado de seu pagamento valor referente a
seguro por mais de 20 anos, perderam o direito ao beneficio.
Em 24 de agosto deste ano. a MinasBrasil Seguradora cancelou
seu contrato com a Prefeitura de Pirapora, alegando que a
última fatura, emitida em lg/12/93, não tinha sido paga até
àqueladata. Em resumo: além de amargar atraso de salário,
que só conseguem receber depois de 30 dias, mesmo assim com
ameaça de greve ou paralisação de alguns dias, os servidores
públicos sofrem as conseqüências de uma administração
totalmente irresponsável.
Em contrapartida, o Prefeito Wallyd Abdalla comprou sem
licitação, em 1993, 297 mil cadernos ao preço atual de
R$102.634.34. Uma média de seis cadernos para cada habitante
de Pirapora. Estranhamente, para uma parte desses cadernos
foi emitida uma nota fiscal de serviços. Só em quatro
restaurantes da cidade, a Prefeitura gastou mais de
RS21.000,00, enquanto nas creches e nas escolas faltava
comida para as crianças. Também em 1993. o Sr. Wallyd
Abdalia recebeu 216 diárias, consumindo para esse fim
R$34.805,53. Se excluirmos sábados e domingos, que somam 91
dias, sobraram menos de 46 dias úteis de possível
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permanência do Prefeito para administrar de fato os
interesses do povo que o elegeu.
Mas, se tudo isso que acabo de relatar mostrava ao
funcionalismo público de Pirapora Quem era o verdadeiro
Wallyd Abdalla, a população ainda esperava pelo cumprimento
de suas promessas, feitas em campanha. Entretanto, como era
de se esperar, essas promessas só ficaram na fala macia de
um administrador que não reside em Pirapora, não gosta de
Pirapora e usou a cidade para vingar-se de seus adversários
politicos, grupo em que estou orgulhosamente incluido, e
Para iniciar uma carreira com que visa tão somente desfrutar
de prestigio no meio politico fora de Pirapora.
Depois que o atual Prefeito assumiu a administração,
Pirapora não é mais a mesma. Com a chegada das chuvas, a
cidade transformou-se num chiqueiro, pois as obras de
pavimentação asfáltica feitas pelas administrações
anteriores foram destruidas por única e total falta de
responsabilidade da Prefeitura. O resultado é uma cidade
feia, cheia de buracos, situação que revolta os moradores,
cidadãos que pagam seus impostos e não conseguem perceber de
que forma é gasto o dinheiro que a Prefeitura arrecada.
Não sei se o Sr. Wallyd Abdalla conseguiu atingir seu
objetivo. Só sei que os meios por ele utilizados
transformaram a cidade num verdadeiro caos administrativo. A
situação de Pirapora é tão trágica que, pouco a pouco,
muitos dos antigos seguidores e amigos do atual Prefeito
estão abandonando o barco. Alguns dos Vereadores que o
apoiavam também estão se conscientizando de q ue, ficando ao
lado de tal administrador, estão traindo a confiança
daqueles que os escolheram como seus representantes.
Mas não se iluda 'quem pensa que o Sr. Wallyd Abdalia vai
conseguir acabar com a nossa Pirapora. A população da
cidade, depois de tanto tempo enganada, já não agüenta mais
ver o património público ser tratado com tamanho descaso e
tem demonstrado sua insatisfação em manifestações públicas,
que, atualmente, são constantes na cidade.
O povo de Pirapora quer o afastamento do Prefeito que
Prometeu criar uma universidade no município, mas não
distribui merenda e material didático ás escolas municipais
e não tem a minima consideração pelos professores,
atrasando-lhes o pagamento.
O povo de Pirapora, a exemplo do que a população brasileira
fez há dois anos, está indo para as ruas vestindo luto,
pintando a cara e exigindo o afastamento de um homem que,
ironicamente, está convocando seus vizinhos e amigos a
sairem às ruas vestidos de branco, para uma " passeata da
paz".
A história se repete, agora em nivei municipal, mas nem por
isso menos importante. Conscientes de sua importância como
cidadãos, os piraporenses reúnem todas as suas forças para
retirar do poder aquele que traiu a confiança do povo e está
transformando a Capital morena do São Francisco numa
verdadeira calamidade pública.
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Desde o ano passado, várias manifestações grevistas
ocorreram em Pirapora, coisa que nunca aconteceu antes. Os
funcionários públicos. unidos pela força do seu sindicato,
reivindicam não apenas reajuste salarial, mas o pagamento em
dia, o direito à assistência médica cortado pela Prefeitura,
além da reativação do armazém do servidor, direitos
adquiridos e que foram sumariamente "tomados" dos
trabalhadores municipais pelo atual Prefeito. A luta, legal
e justa, é apoiada por diversos segmentos da sociedade
piraporense, indignados com o tratamento dado pela
Administração Pirapora Agora aos servidores. Aliás, é bom
ressaltar que esse "slogan" vem sendo modificado por aqueles
que conhecem a realidade do município por "Pirapora Agora
Acaba".
O Sr. Wallyd Abdalla usou de todos os artifícios para
difamar meu nome e o nome do meu sucessor na Prefeitura de
Pirapora, José Raimundo Gitirana. Mas, se a mentira tem
pernas curtas, como dizem os entendidos, o atual Prefeito
não pode mais correr da verdade. Sua administração é um
fiasco. Sua carreira política, mal iniciada, está prestes a
chegar ao fim. O povo de Pirapora quer fora da Prefeitura o
homem que está sempre fora da cidade, apesar de ostentar o
titulo de seu administrador. E eu, como representante
legitimo dos piraporenses, e para o bem da nossa cidade,
endosso a vontade popular. "Impeachment" no Sr. Wallyd
Abdalia. "desprefeito" de Pirapora!
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado António

Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - (- Lê comunicação relativa ao
falecimento do Sr. José Carlos dos Santos, dia 5 do
corrente, nesta Capital, e a justificação q ue se segue):
"Justificação: O Sr. José Carlos dos Santos faleceu

vitimado pelo cãncer. Foi um dos precursores da associação
de sua classe, que hoje congrega a quase totalidade dos
catadores de papel de Belo Horizonte. Seu espirito
comunitário foi, com certeza, um dos fatores que
viabilizaram a criação e a consolidação da Cooperativa dos
Catadores de Papel, da qual era Diretor-Tesoureiro. O seu
desaparecimento, tão repentino quanto prematuro, em plena
prática das atividades comunitárias, deixa em todos nós a
certeza de que ele cumpriu o seu dever, e de que o seu
exemplo de trabalhador humilde e solidário há de permanecer
como modelo para muitos. Ele ajudou a transformar a imagem
de sua categoria profissional."
Esse cidadão, Sr. Presidente, foi um homem digno de todo o
nosso apreço, pelo seu compromisso de libertação com um povo
excluído: os catadores de papel. Há mais de dez anos,
convivendo com homens que, há 10, 20, 30 anos, moram pelas
ruas de Belo Horizonte, José Carlos convenceu seus
companheiros de seus direitos humanos: direito de trabalhar
e de servir à comunidade. Hoje sua organização e conhecida
nacionalmente e permite a todos vender o papel para a
fábrica, se assim o desejarem. Hoje, portanto, os catadores
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de papel não estão presos aos depósitos que nem sempre
pagavam o preço justo.
São criaturas como essas que nos dão esperança, nos fazem

acreditar que o Brasil é um país viável, capaz de libertar
32 milhões de cidadãos da miséria, desde que oportunidades
lhes sejam dadas. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Messias.
O Deputado Raul Messias* - Sr-Presidente, Srs. Deputados.

demais presentes na Assembléia, Sra. Deputada, dois assuntos
me trazem hoje a esta tribuna. O primeiro é registrar com
muita alegria a presença de duas representantes de urna
instituição existente na Westfalia, no Norte da Alemanha,
que nos convidou, em junho, para uma exposição
internacional, na cidade de Essen, da qual participamos
representando esta Assembléia. Agora, eles vêm aqui
retribuir nossa visita, através da Dra. Helen e da Dra.
Andréa. Portanto, é uma alegria tê-las nesta Assembléia.
O segundo assunto. Sr. Presidente, é sobre alguns

comentários que têm sido veiculados pela imprensa a respeito
da votação do orçamento do próximo ano. Sabemos que em todos
os países civilizados do mundo, em todas as democracias
reais existentes no planeta, o orçamento funciona como uma
peça de controle, de programação de governo. Infelizmente,
nos últimos oito amos em que participei desta Assembléia, vi
Simplesmente ser votado, nesta Casa, uma farsa, muito mais
um ornamento do que um orçamento. Nenhuma das emendas, ou
raríssimas emendas apresentadas, não apenas por mim, mas
pela maioria dos Deputados desta Casa, foram executadas. A
votação do orçamento tem sido uma farsa, mas esperamos q ue o
próximo Governo, pelo menos, sem a desculpa da inflação,
cumpra o que for aprovado por esta Assembléia. Por quê? Por
que que até hoje o orçamento não tem sido uma peça de
programação de governo, não tendo servido ao controle
popular das ações do Governo do Estado? Por quê? Porque, com
a desculpa da inflação e das tais suplenentações
Orçamentárias, aquilo que aprovamos, em todo final de ano,
não é cumprido pelo Poder Executivo. Esperamos q ue o movo
governo, que se diz novo, e esperamos que seja novo e
diferente do atual, atue comum maior respeito, não pelos
Deputados da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, mas
pelo povo de Minas que aqui representamos.
Portanto, Sr. Presidente, gostaríamos que aquele expediente

um pouco escuso de acertos e de combinações entre Deputados.
de apresentarem as famosas "janelinhas orçamentárias", não
continue, agora. Essas "janelinhas orçamentárias" sempre
tiveram como pressuposto, e argumento a favor, a inflação.
Como agora vivemos, pelo menos, em um país com inflação mais
controlada, não se justificam essas "janelas orçamemtárias",
ou seja, não se justifica o Deputado apresentar emenda de
oitocentos mil reais, para construir ponte ou estrada, ao

2 passo que precisamos discutir nesta Casa quanto custa a obra
pública, quanto custa uma estrada ou quanto custa uma
escola, e quem vai ser beneficiado. Se vai ser beneficiada a
população da cidade, da região, ou a empreiteira que
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construirá a obra? Assim, apenas com os valores reais.
constantes no orçamento, conseguiremos esse controle, pois,
com o expediente das "janelas orçamentárias", não chegaremos
a lugar nenhum. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
lg Fase

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar
a Malversação de Dinheiro Público e Outras Irregularidades
Apontadas no Relatório da Comissão Especial sobre Conjuntos
Habitacionais. Pelo BRO: efetivos - Deputados Anderson
Adauto, Ajalmar Silva, Péricles Ferreira, Ermano Batista e
Cléuber Carneiro; suplentes - Deputados Geraldo Rezende,
Bernardo Rubinger, Baldonedo Napoleão. Ronaldo Vasconcel los
e Jorge Hannas; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar Machado;
suplente - Deputado Marcos Helénio; pelo PP: efetivo -
Deputado Wilson Pires; suplente - Deputado Márcio Miranda.
Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei ng 12.455, originada do Projeto de Lei
ng 1.327/93. Pelo BRD: efetivos - Deputados Jorge Eduardo,
Maria Olivia, José Braga e Sebastião Costa; suplentes -
Deputados José Renato, Roberto Amaral, Reinaldo Lima e Jaime
Martins; pelo PP: efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto:
suplente - Deputado José Maria Pinto. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei nQ 12.456, originada do Projeto de Lei
nQ 1.655/93. Pelo BRD: efetivos - Deputados Geraldo Rezende,
Dilzon Meio, Sebastião Costa e Ailton Vilela; suplentes -
Deputados Tarcisio Henriques, Cêlio de Oliveira. Clêuber
Carneiro e Roberto Luiz Soares: pelo PP: efetivo - Deputado
Antônio Genaro; suplente - Deputado João Marques. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei ng 12.457, originada doProjeto de Lei n
1.833/93. Pelo BRO: efetivos - Deputados Cóssimo Freitas,
Bernardo Rubinger, João Batista e Jorge Hannas; suplentes -
Deputados Kemil Kumaira, Simão Pedro Toledo, José braga e
Sebastião Costa; pelo PP: efetivo - Deputado João Marques:
suplente - Deputado ÂrnbrÕsio Pinto. Designo. A Gerência-
Geral de Comissões.
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei ng 12.458, originada do Projeto de Lei
ng 1.760/93. Pelo BRD: efetivos - Deputados Geraldo da Costa
Pereira, Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho e Alvaro Antônio;
suplentes - Deputados José Laviola, Marcelo Cecê. Eduardo
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Brás e João Batistã; pelo PP: efetivo - Deputado Antônio
Genaro; suplente - Deputado Wilson Pires. Designo. A
Gerência-Geral de Apoio às Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação, na 83a Reunião Ordinária, dos Projetos
de Lei ngs 2.024/94, do Deputado Alvaro Antônio; 2050/94,
do Deputado Milton Sailes; e 2.062/94, do Deputado Eené
Guedes; e dos Requerimentos ngs 5.433/94, do Deputado
Antônio Fuzatto, e 5.452/94, do Deputado Gilmar Machado
(Ciente. Publique-se.); pelos Deputados José Braga -
falecimento da Sra. Regina Bastos Pereira de Freitas, em
Brasilia de Minas; Geraldo da Costa Pereira - falecimento da
Sra. Maria da Conceição Silva, em Divinôpolis; e Antônio
Pinheiro - falecimento do Sr. José Carlos dos Santos, nesta
Capital (Ciente. Oficie-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta. Corno há
matéria de relevância, a Presidência determina ao Sr.
Secretário que proceda â chamada para verificação de
"quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Simão Pedro Toledo) - (- Procede

á chamada.)
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Responderam
á chamada 33 Deputados, e se encontram nas comissões 9
Deputados, perfazendo um total de 42 Deputados. Rã" quorum"
para votação.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno
único, do Veto Parcial á Proposição de Lei ng 12.424, que
dispõe sobre a quitação de crédito tributário nos casos que
menciona e dá outras providências. A Comissão Especial opina
Pela manutenção do veto ao parágrafo único do art. l Q, aos
incisos IV. V e VI do lQ do art. 2Q e ao art. gg, e pela
rejeição do veto ao art. 16 e seus incisos. A Presidência
vai submeter a votação o veto ao art. 16, que recebeu
parecer pela rejeição, uma vez que o veto com parecer pela
manutenção foi apreciado na reunião extraordinária noturna
do dia 30 de novembro.

Questões de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Gostaria de saber quantos

Deputados responderam à chamada-
0 Sr. Presidente - Responderam á chamada 33 Deputados.
O Deputado Anderson Adauto - Então, não temos "quorum" para

votação.

O Sr. Presidente - Nas comissões encontram-se 9 Deputados,
Perfazendo um total de 42 Deputados.
O Deputado Anderson Adauto - Gostaria que fosse feita uma

nova chamada, pois muitos que responderam já se retiraram-
0 Sr. Presidente - Informo ao Deputado que vamos fazer a
chamada para a votação secreta, na qual será configurado o
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"quorum". A Presidência vai submeter a matéria a votação por
escrutinio secreto, nos ternos do art. 234 do Regimento
Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
desejarem manter o veto deverão votar "sim", e os Deputados
que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo,
"sim" mantém o veto e "não" rejeita o veto. Convido para
atuarem como escrutinadores o Deputado Anderson Adauto e a
Deputada Maria Olivia. Com a palavra, o lg-Secretário para
proceder a chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram 5 Deputados. Não há" quorum"

para votação nem para continuação dos trabalhos, motivo pelo
qual torno sem efeito a votação do veto.

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

convoca os Deputados para as extraordinárias de logo mais às
20 horas, de amanhã, dia 7, às 9 e às 20 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a ordinária, também
de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 5a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSõES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, MEIO AMBIENTE E FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e dois de setembro de mil
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Maria José Haueisen.
Célio de Oliveira e Jaime Martins (substituindo este ao
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do
PFL), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel
Barbosa, Antônio Júlio e Maria José Haueisen (substituindo
esta ao Deputado Ivo José, por indicação da Liderança do
PT), membros da Comissão de Meio Ambiente; e Célio de
Oliveira, Dilzon Melo, Sebastião Costa e Márcio Miranda
(substituindo este ao Deputado José Renato, por indicação da
Liderança do SRD), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente suspende a
reunião por 15 minutos. As 101h15min são reabertos os
trabalhos, com a mesma composição de "quorum". A Presidência
comunica que a finalidade da reunião é apreciar, em lQ
turno, o Projeto de Lei nQ 1.562/93. de autoria do Deputado
Elmiro Nascimento, que altera a Lei nQ 1.562/93, de
27/11/92, e dá outras providências. A Presidência, na
ausência do Deputado Geraldo Rezende, designado
anteriormente relator pela Comissão de Constituição e
Justiça, redistribui o projeto ao Deputado Antônio Júlio.
Continuando, informa que somente os membros atuantes na
Comissão de Constituição e Justiça poderão votar a
preliminar, assim como os membros atuantes em cada uma das
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comissões de mérito votarão os pareceres relativos à sua
comissão. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado
Antônio Júlio que procede à leitura do seu parecer,
concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juricidade da matéria, com a Emenda nQ 1. Logo após, o
Presidente abre a discussão. Não havendo quem queira
discutir, o Presidente coloca o parecer em votação, que é
aprovado. Prosseguindo os trabalhos, a Presidência passa a
palavra ao Deputado Miguel Barbosa, que faz a leitura do seu
parecer, o qual conclui pela aprovação da matéria com a
emenda apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A
seguir, passa a palavra ao Deputado Sebastião Costa, relator
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o
qual conclui pela aprovação da proposição com a emenda
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por
unanimidade. Cumprido o objetivo da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1993.
Antônio Júlio, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Márcio
Miranda - Emano Batista - Roberto Amaral - Antônio Carlos
Pereira - Geraldo Rezende - Francisco Ramalho.
ATA DA 94a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às quinze horas e cinco minutos do dia dezesseis de novembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados José Braga. Márcio Miranda
(substituindo este ao Deputado José Maria Pinto, por
indicação da Liderança do PP) e Jaime Martins (substituindo
o Deputado Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do
BRD), membros da Comissão supracitada, Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado José Braga, 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. O Presidente
distribui a matéria em pauta. Passa-se à 2a fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de matéria sujeita a
apreciação do Plenário. O Deputado Márcio Miranda emite
Parecer sobre o Projeto de Lei ng 2.218/94, 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, 24 de novembro de 1994
Maria Olivia, Presidente - José Braga - Francisco Ramalho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 753/92

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Paulo Carvalho, o projeto de lei em
exame visa á alteração do inciso III do art. 70 da Lei flQ
9.938, de 26/7/89.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 27/3/92, foi a

proposição encaniirrlada, nos termos do art. 195. c/c os arts.
103 e 201, do Regimento Interno, a esta Comissão, para ser
submetida a exame preliminar, no que tange aos aspectos de
constitucionalidade, juridicidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição visa á alteração da Lei no 9.938, de 26/7/89,

que introduziu modificações nas Leis nQs 7.109, de 13/10/77,
e 9.381, de 10/12/86, referentes ao Estatuto do Pessoal do
Magistério.
Na legislação pertinente ao servidor público, espécie do
gênero agente público, verifica-se que a iniciativa é.
'ratione rnateriae', reservada ao Chefe do Executivo
Estadual
No uso dessa atribuição privativa, o Governador encaminhou,
por meio da Mensagem nQ 555/89, o projeto de lei
transformado na Lei nQ 7.109. de 1977, que contém o Estatuto
do Pessoal do Magistério Público do Estado.
Em 3/5/89. a Mensagem nQ 924/89 acompanhou o projeto de lei
que visava a alterar essa legislação e o Projeto de Lei n
9.381/86, que instituía o Quadro de Pessoal das Unidades
Estaduais de Ensino. Outras providências foram reguladas
nessas leis, como a sistemática de controle dos claros de
lotação do referido quadro e a mudança de critério para
concessão e gozo de férias anuais. Disciplinou-se, ainda, o
aproveitamento do servidor da área do magistério,
garantindo-se-lhe condições de natureza profissional.
E cediço que na função normativa das Casas Legislativas e
na atividade executiva dos Governadores de Estado reside a
marca distintiva entre uma e outra. Em outras palavras, o
Legislativo prevê "in genere". e o Executivo, "in specie,
e. por meio de leis de sua competência, o Legislativo aprova
normas gerais da administração, sem chegar á prática
administrativa. Suprimindo atribuições do Governador, a
Assembléia praticará irregularidade reprimivel por via
judicial, consoante têm decidido o Supremo Tribunal Federal
e algumas Cortes estaduais (STF RT 200/606; RTJ 72/186 e
85/831; RDA 106/228; TJMG RT 200/394, etc).
Justificam-se tais considerações porque o Governador é o
único agente capacitado a decidir sobre a oportunidade e a
conveniência da iniciativa de normas que versem sobre
assunto de natureza similar á da proposição analisada.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 753/92.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1994.
Antõnio Júlio. Presidente - Ermano Batista, relator -
Sebastião Costa - Geraldo Rezende - Antõnio Carlos Pereira.

PARECER PARA O iO TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.167/94

Comissão de Constituição e Justiça



Relatório
A proposição em epígrafe, do Deputado Antônio Genaro.
pretende seja declarada de utilidade pública a MÂCUSOC -
Missão Artística, Cultural e Social -, com sede no Município
de Contagem.

Publicada em 16/9/94, vem a matéria a esta Comissão, para
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
O exame dos documentos anexados ao projeto comprova que a
MACUSOC - Missão Artística, Cultural e Social - é uma
entidade civil, de personalidade jurídica e de caráter
filantrópico, funciona regulamente há mais de dois anos, e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
percebem qualquer remuneração pelo trabalho desempenhado.
Foram, portanto, satisfeitos os requisitos estabelecidos
pela Lei ng 5.830. de 6/12/71. que dispõe sobre a matéria -

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.187/94 em sua forma original.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Geraldo Rezende - Sebastião Costa - Antônio Carlos Pereira.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.188/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em pauta, do Deputado Wanderley Ávila,
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Simbólica
Harmonia ng 26, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicada em 16/9/92, vem a matéria a esta Comissão, para

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

Fundamentação
O exame da documentação juntada ao projeto confirma que a
Loja Simbólica Harmonia ng 26 é uma entidade civil de cunho
beneficente, funciona regularmente há mais de dois anos _e
tem diretoria constituída de pessoas idôneas, não
remuneradas pelo trabalho que executam. Foram, portanto,
cumpridas as normas estabelecidas pela Lei ng 5.830. de
6/12/71, que dispõe sobre a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.188/94 em sua forma original.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -
Sebastião Costa - Geraldo Rezende - Antônio Carlos Pereira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.189/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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o Projeto de Lei no 2.189/94. do Deputado Elmiro
Nascimento, visa a declarar de utilidade pública o instituto
Mineiro de Homeopatia - IMH -, com sede no Niunicipio de Selo
Horizonte.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

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

Fundamentação
A entidade que ora se pretende beneficiar realiza
importante trabalho na sua área de conhecimento.
incentivando o desenvolvimento da pesquisa e da filosofia
homeopática.
Dessa forma, o Instituto Mineiro de Homeopatia faz jus ao

titulo declaratório de utilidade pública-
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei nQ 2.189/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.204/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende. o Projeto de Lei n
2.204/94 objetiva declarar de utilidade pública a Tenda de
Umbanda Pai Xangõ de Alafim, com sede no Município de
Uber 1 ãnd ia.
Publicada em 22/9/94, vem a proposição a esta Comissão para

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

Fundamentação
A proposição trata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830.
de 16/12/71, que estabelece os critérios para a declaração
de utilidade pública de entidades.
o exame

 

 da documentação apresentada demonstra que a
entidade cumpre todas as exigências da referida lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.204/94.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Antônio Carlos Pereira - Sebastião Costa - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 2.210/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em destaque, de autoria do Deputado João
Batista Rodrigues. tem por escopo declarar de utilidade
pública a Comunidade de Empenho em Recuperação de Vidas -
CERV -, com sede no Município de Uberaba.



Publicada em 7/10/94, a proposição foi encaminhada a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c.
o art. 103. V, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
No tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais
pertinentes á matéria, verificamos que o projeto atende ao
que determina a Lei no 5.830. de 6/12/71, que estabelece os
requisitos para declaração de utilidade pública.
As exigências da referida lei estão atendidas pela
entidade, conforme demonstra a documentação anexada ao
processo, não se vislumbrando óbice á norma] tramitação do
projeto.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
2.210/94.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Antônio Carlos Pereira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 2.241/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Governador do Estado o projeto de lei em

epigrafe autoriza o Banco do Estado de Minas Gerais S. A. -
BEMGE - a constituir as empresas que menciona.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 19/11/94, o

projeto, que tramita em regime de urgência nos termos do
art. 69 da Carta mineira, foi encaminhado ás Comissões
su pracitadas para, em reunião conjunta, receber parecer.
consoante o disposto no art. 222 do Regimento Interno.
Encarregados de analisar os aspectos juridicos,

constitucionais e legais da matéria, passamos a fundamentã-
la na forma que se segue.

Fundamentação
O projeto de lei em exame autoriza o BEMGE a constituir uma
unidade externa, sob a modalidade da Instituición Financeira
Externa - IFE - e a participar do respectivo capital social,
visando, principalmente, à prática de operações de comércio
exterior. Autoriza-o, ainda, a constituir uma empresa, sob a
forma de sociedade ar.õnima e a participar do respectivo
capital social, objetivando, sobretudo, a prática de
operações de arrendamento mercantil - "leasing" - em todas
as suas modalidades.
Por fim, a proposição autoriza o referido Banco a

constituir uma empresa, sob a forma de sociedade por quotas
de responsabilidade limitada, e a participar do resoectivo
capital social, sendo seu objeto principal a administração
de cartão de crédito.
A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado
membro, já que se trata de alteração na sua estrutura
administrativa, e observa o disposto no art. 37, XX, da
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Constituição da República. Do mesmo modo, atende o disposto
no art. 66, III, "e" da Constituição do Estado, que reserva
a iniciativa do assunto ao Chefe do Executivo.
Não há. assim, nenhum óbice á livre tramitação da

proposição nesta Casa.
Conclusão

Ante o exposto, concluimos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
2.241/94.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Jaime Martins, Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório -
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epigrafe

autoriza o Banco do Estado de Minas Gerais 5.A. - BEMGE - a
constituir as empresas que menciona.
Inicialmente a Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Cabe agora a esta Comissão emitir o seu parecer.

Fundamentação
o projeto autoriza a criação, pelo BEMGE, de três
estabelecimentos: instituição financeira externa, com sede
no Uruguai; uma sociedade de arrendamento mercantil
denominada BEMGE Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil e una
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com o
objetivo principal de administrar cartão de crédito.
As empresas a serem constituidas têm o seu campo de atuação
no mercado monetário nacional, intermediando o crédito entre
poupadores e investidores - áreas em que, há muito, Bancos
privados investem com sucesso, o que as torna fonte bastante
segura para investimento do Banco estadual.
A criação de uma unidade externa em Montevidéu. Uruguai,
tem como justificativa maior o inicio da vigência do chamado
MERCOSUL, cujo mercado promissor poderá representar um
grande incremento à economia mineira.
A sociedade de arrendamento mercantil tem o intuito de

oferecer mais uma opção de crédito às empresas mineiras, no
tocante á aquisição de bens do ativo permanente, com
condições de financiamento em longo prazo.
Finalmente, a administradorade cartão de crédito
representará mais um produto à disposição do cliente do
BEMGE. Com a estabilização econômica, decorrente do Plano
Real, houve um expressivo crescimento no mercado de cartões
de crédito, representando comodidade para o cliente e
lucratividade para o Banco.
Ressaltamos que, além da autorização legislativa, a

abertura de tais empresas dependerá de autorização do Banco
Central do Brasil, que, como órgão normativo do sistema
financeiro nacional, regulamenta a matéria.

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

Lei nQ 2.241/94 na forma proposta.
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Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Jaime Martins, Presidente - Roberto Amaral, relator -

Márcio Miranda - Antônio Carlos Pereira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI

NO 2.242/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
autoriza a abertura de crédito especial para o fim que
menciona.

Publicado em 23/11/94, foi o projeto encaminhado a esta
Comissão para análise, nos termos do art. 216, c/c O art.
220, do Regimento Interno.

Fundamentação
O referido projeto de lei não encontra óbice, do ponto de

vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação-
0 crédito especial soliditado visa a atender a despesas
decorrentes de aumento de capital do Estado na Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais - EMATER-MG - e será destinado ao desenvolvimento das
atividades da empresa relacionadas com o fomento agricola no
Estado.
o referido crédito é limitado a R$23.415.568,00 (vinte e
três milhões quatrocentos e quinze mil quinhentos e sessenta
e oito reais).
O art. 2g do projeto prevê que os recursos serão
provenientes do excesso de arrecadação da receita estadual e
de anulações de dotações orçamentárias não comprometidas da
EMATER-MG e faz referência a que seja observado o disposto
no art. 43 da Lei ng 4.320 (federal), de 17/3/64.
Portanto, a matéria está de acordo com a legislação

vigente.
Estamos apresentando a Emenda ng 1, que visa a autorizar a
abertura de crédito especial em favor da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, para atender a
despesas relativas a transferências a municipios e auxílios
para despesas de capital.

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

no 2.242/94 com a Emenda no 1, a seguir redigida.
EMENDA No 1

Acrescentem-se onde convier:

Art. .... - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito especial até o limite de R$1.895.063,21 (um milhão
oitocentos e noventa e cinco mil sessenta e três reais vinte
e um centavos), em favor da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, para atender a despesas relativas a
transferências a municipios e auxilios para despesas de
capital
Parágrafo único - A despesa prevista neste artigo será

classificada nas subcategorias econômicas e nos subelementos
de despesa abaixo discriminados, observados os valores
fixados:
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- na subcategoria "transferências de capital, no
subelemento de des pesas "transferências a rnunic$pios", o
valor de R$151.730.80 (cento e cinqüenta e um mil setecentos
e trinta reais oitenta centavos) e no subelemento de despesa
"auxilias para despesa de capital, o valor de
R$1.743.332,41 (um milhão setecentos e quarenta e três mil
trezentos e trinta e dois reais quarenta e um centavos).
Art - ---- - Para atender ao disposto no artigo anterior,
serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial
das dotações orçamentárias 1011.01814862.178 - 3231 - 30, no
valor de R$1.747.673.64 (um milhão setecentos e quarenta e
sete mil seiscentos e setenta e três reais sessenta e quatro
centavos) e 1011.01814662.178 - 3223 - 30, no valor de
R$147389.57 (cento e quarenta e sete mil trezentos e
oitenta e nove reais cinqüenta e sete centavos), da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Jorge Hannas. Presidente - Roberto Amaral, relator -

Antônio Carlos Pereira (abstenção de voto) - Márcio Miranda
- Arnaldo Canarinho - Francisco Ramalho - Jaime Martins.



Belo Horizonte, sábado, 10 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA 608? REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz. Sebastião
Helvécio, Roberto Amaral e Baldonedo Napoleão

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Requerimento nQ 5.482/94 -
Requerimento do Deputado Cõssimo Freitas - Comunicações:
Comunicações da Deputada Maria Elvira (2) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral, Geraldo
Rezende e Gilmar Machado - Interrupção da reunião -
Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente - Palavras
do Sr. Mário Vargas Llosa - Entrega de livro - Reabertura da
reunião - 2? PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ns 2.169, 2.197, 2.198 e 2.162/94; aprovação -
Requerimento: Requerimento do Deputado Côssimo Freitas;
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e votação de proposições: Discussão, em lQ turno, do Projeto
de Lei nQ 2.014/94; Requerimento do Deputado Hely Tarquínio;
aprovação - Votação, em 2Q turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nQ 41/94; aprovação com a Emenda ng 1 -
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.193/94;
Requerimento do Deputado José Militão; deferimento; votação
do projeto salvo emendas e destaque; aprovação; votação das
Emendas ns 1, 2 e 4 a 10; aprovação; votação da Emenda n
3; rejeição - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Elmo Braz
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzor Meio - Eduardo Brás -
Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Homero Duarte - Ibraflim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Leandro - José Maria
Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Romeu Queiroz -
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Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amara]) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Mauro Lobo, 2Q-Secretário "ad hoc", procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições-
0 Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvêcio) - 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:
REQUERIMENTOS

NQ 6.482/94, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
MATSULFLJR - Companhia Materiais Sulfurosos pela passagem do
30Q aniversário de implantação de sua fábrica de cimento, no
Municipio de Montes Claros. (- A Comissão de Administração
Pública.
Do Deputado Cõssimo Freitas, solicitando tramitação em

regime de urgência do Projeto de Lei no 1.469/93.
COMUNICAÇOES

- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada
Maria Elvira (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Roberto Amara]-
O Deputado Roberto Amaral* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, representantes da imprensa, distinto e seleto
público que nos ouve, ocupo a tribuna na tarde de hoje para
dar conhecimento, não só aos colegas desta Casa mas a todos
os mineiros, da realização de mais uma reunião do Conselho
da Indústria, sob a presidência do Sr. José Cássio Ferreira
dos Santos. Secretário-Adjunto da Indústria e Comércio, e
tendo como Secretário Executivo o Sr. Cláudio de Paiva
Ferreira. O Conselho da Indústria de Minas Gerais teve em
sua pauta 32 processos, tendo sido aprovados 25 deles, 18 do
PRÓ-INDúSTRIA e 7 do PROIM. Foram atendidos vários
municipios - com destaque para Belo Horizonte, que teve
apenas um projeto -, tais como Pouso Alegre, Montes Claros
(2). Varginha. Sete Lagoas, Vespasiano. Itaúna, Machado,
Diamantina, Jaiba. Divinópolis e Barbacena
Devo esclarecer que se trata de indústrias voltadas para

produtos os mais diversos, tais como artigos de perfumaria,
fabricação de sapatos, tecelagem. materiais eletrônicos.
agroindústria e materiais de precisão Para se ter uma noção
da grandeza do empreendimento, é importante que se informe
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que foram utilizados R90.000.000,00 no PRÓ-INDÚSTRIA, com a
geração de 2.250 empregos, e que o PROIM possibilitou a
geração de 750 empregos. Dessa forma, através do Fundo de
Incentivo á Industrialização, criado pela Lei no 11.393, de
5/1/94, com o objetivo de dar suporte financeiro ao programa
destinado ao desenvolvimento industrial do Estado de Minas,
temos dois projetos: o PRÓ-INDUSTRIA e o Programa de
Educação e Modernização Industrial.
E bom que se destaque que esta Assembléia tem assento no
referido Conselho da Indústria, sendo este Deputado o seu
representante. Dessa forma, o Governo Hélio Garcia cumpre o
compromisso de incentivar o desenvolvimento e de
descentralizar suas ações através da interiorização da
indústria. Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente-
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo

Rezende.
O Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, um assunto relativo ao Triângulo de grande
importância para toda aquela imensa população e a do Alto
Paranaiba, me traz a esta tribuna na tarde de hoje. Em 1987,
quando aqui cheguei, comecei a trabalhar e a cobrar desta
tribuna melhoramentos rodoviários para a região do
Triângulo, especificamente a duplicação da BR-050, a partir
da ponte do Deita, no rio Grande, divisa com São Paulo,
passando por Uberaba, Uberlândia, Araguari e indo até o rio
Paranaiba, na divisa com Goiás.
Outros Deputados tiveram importante participação: fizemos,
inclusive, encontros e seminários na região para debater
sobre essa questão. Para que os Deputados e a sociedade
mineira tenham uma idéia, o fluxo de veículos na BR-050,
segundo dados levantados pelo DNER, é maior do que o da BR-
381, a Fernão Dias, que está sendo duplicada. A BR-050
também o será, nesse trecho do Triângulo. Mas quero dizer da
importância do trabalho das iideranças mineiras na região do
Triângulo: Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais, como
o Deputado Anderson Adauto, que teve uma significativa
participação, e Deputados Federais vêm trabalhando desde
aquela época até hoje.
No ano passado, conseguiu-se aprovar o projeto de

duplicação daquela via importante, ficando faltando, tão-
somente, a alocação de recursos. Para isso, naturalmente,
havia e há, a necessidade de uma licitação. Para nossa
surpresa, ficamos sabendo, através dos órgãos de imprensa,
que o Prefeito de Uberlândia, lideranças e Deputados
Federais, também daquela região, estarão em Brasília, hoje,
ás 16h30min, para presenciarem ao ato de assinatura do Sr.
Presidente da República, autorizando a publicação do edital
de licitação para a duplicação da BR-050, no Triángulo.
Um Deputado Federal da nossa região, sabendo perfeitamente

que isso é compromisso de campanha de Eduardo Azeredo,
principalmente no 2Q turno, quis "bater a carteira" do
Governador. Trata-se do Deputado Raul Belém. Ele Organizou
isso, junto ao Presidente da República, e convidou
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lideranças de toda a região do Triângulo, inclusive esse
Deputado que ocupa esta tribuna, os Deputados Ariderson
Adauto. Ajalmar Silva e outros.
Conversando com o Deputado Zaire Resende, que é o sub-
relator e que está com a emenda de autoria da Senadora Júnia
Marise - a responsável para legalizar a abertura dessa
concorrência pública para a duplicação da SR-050 - e ele me
disse que não iria, porque estão querendo arrumar um fato
política em cima de uma questão que já está definida.
Vai haver essa duplicação da estrada. Toda a sociedade,
todos os políticos daquela região, lideranças empresariais
trabalharam nesta direção e, hoje, estamos vendo a
perspectiva desse fato acontecer.
Em contato com a Senadora Júnia Marise, disse-me ela que

estaria destinando RS10.000.000,00 para essa finalidade e
que o Deputado Zaire Resende seria o relator da emenda, que
vai ser aprovada
Por que os outros Deputados que querem usar esse fato não

ofereceram nenhum documento para provar que eram autores da
emenda ou que estariam trabalhando pela região? Mas não.
Estão querendo usar um fato pelo qual outros políticos
trabalharam para chamar para si as atenções com inteções
eleitoreiras. E nós, do Triângulo, não aceitamos isso, de
forma nenhuma. Essa publicação do edital foi um arranjo
político feito em Brasilia.
Quero repetir que queremos e precisamos da duplicação da
BR-050, que è aspiração de dois milhões de triangulinos que
ali Vivem. Temos a certeza de que, com o trabalho dos
políticos sérios, não só da nossa região, mas de toda Minas
Gerais, vamos atingir esse objetivo.
Quero parabenizar a Senadora Júnia Marise, do PDT. Que teve

• desprendimento necessário para apresentar essa emenda com
• objetivo de levar esse grande beneficio, atendendo
solicitação não só deste Deputado que está na tribuna, mas
também dos Deputados Anderson Adauto. e Ajalmar Silva, de
prefeitos da região, naquela oportunidade, principalmente
entre 87 e 88.
Então, quero dizer a todos os mineiros, principalmente aos

triangulinos, que isso vai continuar e que o êxito está
próximo, mas não vamos aceitar politicagem em cima do
trabalho dos outros, daqueles que ficam á sombra do chapéu
alheio. Isso está ficando muito comum na política mineira e
não podemos aceitar q ue aconteça também no Triângulo.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pessoas presentes ás galerias, dois assuntos me
trazem esta tarde á tribuna: em primeiro lugar, gostaria de
cobrar, mais uma vez, como já fizemos há 15 dias, desde que
foi aprovado o crédito suplementar para o Governo do Estado,
que o governo cumpra o compromisso assumido conosco para a
aplicação desses recursos. um dos itens previa que 23% desse
crédito suplementar seriam aplicados na recomposição



salarial dos servidoré. tanto do Poder Executivo quanto do
Legislativo e do Judiciário.
Mais uma vez estamos aqui para cobrar. O Governador Hélio
Garcia vem dizendo que será concedido um reajustamento aos
servidores. Estranhamente, hoje vimos uma entrevista do
Vice-Governador Arlindo Porto dizendo que esse reajuste não
sairá este mês. Queremos, portanto, lamentar esta confusão
armada pelo Governador e por seu Vice e exigir o cumprimento
do acordo firmado com esta Casa, que assegura que 23% dos
recursos liberados pelo crédito suplementar sejam gastos com
a recomposição salarial dos servidores. Esses servidores
sofreram, durante este governo, um dos arrochos salariais
mais violentos da história de Minas. Portanto, é fundamental
o cumprimento desse acordo. Vamos continuar cobrando o
compromisso estabelecido com esta Casa, na votação do
crédito suplementar. Entendemos que é fundamental esse
reajuste também para o Poder Legislativo, porque, depois da
implantação do Plano Real, houve um congelamento nos
vencimentos de seus servidores, bem como nos vencimentos dos
servidores do Poder Judiciário. Esses direitos deveriam
ainda ser garantidos no pagamento do 13Q salário.
Queremos, ainda, parabenizar a iniciativa da Coordenação
Sindical e do companheiro Roberto Carvalho que vêm,
juntamente com os servidores, se organizando e se
mobilizando para fazer um protesto contra a atitude do
Governador Hélio Garcia, que está dizendo que o pagamento do
13Q será feito com os mesmos vencimentos de novembro. 0
Governo garantiu que teríamos recursos para serem aplicados
em outras áreas, ficando 23% assegurados para a recomposição
salarial. Esperamos que, de fato, isto venha a se cumprir-
0 segundo assunto que gostariamos de abordar, e que
trataremos com maior profundidade, na próxima semana, é
sobre o orçamento do Estado. Não é possivel, como muito bem
disse, ontem, o Deputado Raul Messias, desta tribuna, o
orçamento do Estado ser uma peça de ficção. O orçamento
deve, de fato, se tornar um instrumento de ordenação do
Estado. Não podemos concordar que, numa economia
razoavelmente estável, em que o processo inflacionário gira
em torno de 3% mensais, continuemos, em Minas, garantindo
uma suplementação da ordem de 25%. Acabamos de apresentar
emendas no sentido de reduzir essa suplementação. O grande
argumento utilizado pelo Governo é que, em economia com alta
inflação, há necessidade de uma suplementação maior, ou
seja, da ordem de 25%. No entanto, em economia mais estável
não se justifica continuarmos trabalhando com índices tão
elevados para suplementação orçamentária. Por esse motivo,
estamos formulando uma emenda reduzindo esse percentual para
15%, o que é razoável, pois não acreditamos que o processo
inflacionário seja em torno de 1%, no próximo ano, como
alguns sonham.
Precisamos, também, garantir os recursos necessários ao

desenvolvimento e ao atendimento da nossa população na área
de saúde. Entendemos que o futuro Governador Eduardo Azeredo
precisa cumprir sua promessa de campanha, aplicando 10% do
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orçamento na área da saúde. Portanto, na próxima semana,
estaremos aprofundando essas questões, que consideramos
fundamentais, quando iniciaremos a discussão e a votação do
novo orçamento para o ano de 1995. Porque, de fato,
precisamos tornar o orçamento uma peça de ordenamento,
planejamento e execução, neste Estado, e não apenas uma peça
de ficção. O Estado precisa mostrar á população que tem
certa organização. Não podemos ficar apenas nas discussões
superficiais, precisamos fazer com que o orçamento seja
cumprido e não apenas votado. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

Interrupção da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A Presidência
interrompe, neste momento, os trabalhos ordinários, para.
nos termos do lQ do art. 23 do Regimento Interno, receber
o escritor peruano Mano Vargas Llosa. Destina-se esta parte
da reunião a receber o ilustre escritor.

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

mesa o Exmo. Sr. Mário Vargas Llosa e solicita aos senhores
presentes que ocupem os lugares, no Plenário.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Mário Vargas Llosa, Deputados, demais pesssoas
presentes; ao apresentar nossas boas-vindas - "la
bienvenida' - ao Sr. Mário Vargas Llosa, nesta visita com
que honra a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, queremos
saudar também o exercício da inteligência e a liberdade de
pensamento que este grande escritor de 'Nuestra América" tão
bem representa.
De 'Batismo de Fogo" ao seu livro "Peixe na Agua" - ora

sendo lançado no Brasil -. a trajetória de Vargas Liosa é
uma linha ascendente, que afirma, em cada nova passagem, a
vitória da consciência do ser sobre a inconsciência daqueles
que se perdem no labirinto do seu tempo e nas brumas da sua
história. Gostaríamos de dizer-lhe, prezado Vargas Llosa,
que o seu nome e a sua obra - pela afirmação constante de
uma consciência independente - simbolizam hoje, para nós, a
mente humana que exerce na plenitude seu poder criador e o
mandato de pensar com liberdade, sem submeter-se ás
armadilhas dos preconceitos da época ou ás palavras de
ordem, sempre autoritárias e sempre dogmáticas, que tanto
mecanizam a inteligência como também entorpecem o coração.
Gostaríamos, também, de manifestar-lhe o amplo interesse que
sua presença despertou nos parlamentares mineiros e em todos
aqueles que, aqui presentes, querem participar deste momento
singular, do encontro de um representante avançado do mundo
intelectual com uma esfera de retaguarda do mundo política.
Este é um encontro que rompe as barreiras das torres de
marfim q ue costumam separar o universo da criação literária
com a realidade social que circunda e interpenetra a vida de
todos nós. Disso o senhor já sabia, desde bem jovem, quando
convidou Balzac para presidir, com seu pensamento, a
abertura de "Conversa na Catedral', na sintética lição de

que o romance exige do escritor um mergulho profundo na vida
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social, para que o seu relato se torne um retrato vivo da
história de uma sociedade.
Mas a grande vantagem do escritor sobre o politico reside
em sua capacidade de abstrair-se, por momentos, do fogo
cruzado que costuma dominar o chão batido da realidade e que
ronda, sobretudo, o cenário da vida pública, onde o jogo do
Poder, muitas vezes, agride o plano ético, que deveria
reger, em última instância, o exercício da politica. Ai,
então, o escritor que vivenciou diretamente a política, corno
fez o senhor ao disputar a presidência do Peru, pode buscar
refúgio em um Luis de Gôngora. Até mesmo para deliciar-se
com a imortal irreverência do grande andaluz, em suas
"Letriilas": "Tratem outros do Governo.! Do mundo e dei suas
monarquias,/ enquanto/ governam os meus dias/ pão fresco com
mantequi 1 ha
Ao contrário, porém, de Dom Luis, a sua vocação de

escritor, caro Sr. Vargas Llosa, transcendeu o romance para
conduzi-lo á condição de um pensador emérito do nosso tempo,
internacionalmente reconhecido como um lúcido e agudo
analista da realidade politica, social e económica de um
mundo que ainda transita entre a barbárie e os vôos
espaciais, entre a grande procissão da miséria e os
extravagantes padrões de consumo da humanidade de primeira
classe.
Queremos, pois, ouvir de sua viva voz as impressões do
Brasil que o senhor bem conhece, na saga de Canudos, na
ambiência da Bahia, onde está um grande admirador e amigo
seu, que é o também notável Jorge Amado. Queremos saber a
visão que o senhor tem de nosso Pais no contexto emergente
da integração latino-americana e das possíveis conseqüências
e interfaces entre essa integração e os grandes blocos que
se formam ao norte do continente, com o NAFTA, e na Europa
Unida. Também apreciaríamos ouvir sua análise sobre as
relações entre política e mercado, entre o liberalismo e a
democracia - temas que o apaixonam tanto quanto os
personagens da sua criação literária, personagens tão
próximos e tão reais em nosso cotidiano existencial. Na
liberdade do seu pensamento, queremos participar aqui - no
breve tempo de que dispõe sua agenda -, queremos aqui
vivenciar junto ao senhor um fascinante exercício da
inteligência.
Sinta-se, Sr. Vargas Llosa, em seu próprio "hogar", sinta-
se aqui, entre "nosotros", como um "peixe na âgua".E com
honra e satisfação que ouviremos a voz do seu pensamento"
"Muchas gracias!"
Teremos o prazer, neste instante, de passar a palavra ao

escritor Mário Vargas Llosa.
Palavras do Sr. Mário Vargas Liosa

Exmo. Sr. José Ferraz, Presidente da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais; senhores parlamentares; agradeço, de todo o
coração, Sr. Presidente, as suas palavras tão generosas para
minha pessoa, para meus livros e para minhas idéias e também
a forma com que vocês me receberam nesta Casa, que é o
símbolo melhor que temos de ser um povo democrático, pois
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esta Assembléia Legislativa é formada por representantes
legítimos do povo mineiro. Sou consciente da altíssima honra
que os senhores parlamentares me conferem ao receber-me
neste recinto, não sendo eu nenhuma autoridade, senão
simplesmente um intelectual, um escritor, que, paralelamente
á sua obra literária, sempre cumpriu a sua obrigação de
ocupar-se dos problemas políticos e sociais de seu pais, da
América Latina e do nosso tempo.
Existe, talvez, uma só razão, por que não considero, de

todo, imerecida a honra que mereço nesta tarde, porque sinto
pelo Brasil um imenso carinho e uma grande admiração. Pode
até parecer uma frase convencional, um desses estereótipos
inevitáveis nos discursos políticos, mas creiam vocês que
esse estereótipo diz uma verdade muito profunda. Tenho um
grande carinho pelo Brasil, sobretudo, porque, entre os
brasileiros, tenho amigos queridissimos: é uma gente
maravilhosa no trato e na relação, que tem enriquecido minha
vida. Tenho una grande gratidão pelo Brasil, porque, desde a
primeira vez que vim, em 1958, quando era estudante, só
recebi prova de carinho e amizade. Vivi, nestas terras,
experiências enriquecedoras para o espirito, as quais minha
memória preservou e as quais se renovam e enriquecem a cada
vez aue retorno a este formoso pais.
Mas, talvez, a divida maior que tenho com o Brasil seja com

a sua cultura, especialmente, com um escritor brasileiro que
escreveu um livro que mais trabalho me custou escrever e que
constitui, para mim, a mais audaciosa e ambiciosa das
aventuras literárias. Este homem foi Euclides da Cunha, o
autor de "Os Sertões", livro que li no começo dos anos 70 e

que mudou a minha vida, como mudam a vida dos leitores os
livros que nos comovem muito. Nas páginas desse livro
extraordinário, não só descobri a tumultuosa história da
guerra civil que ensangüentou o Brasil nos sertões baianos,
mas também algo muito mais geral e atual os estragos da
intolerância, a violência que resulta do fanatismo daqueles
que se crêem donos da verdade absoluta. Descobri, também, a
lucidez e a honestidade de um escritor que, havendo-se
equivocado e havendo contribuido com superioridade para
criar um clima de intransigência e mistério, que provocou a
Guerra de Canudos, teve a grandeza de retificar e fazer um
exame de consciência, de pôr sua inteligência e sua cultura
a serviço de uma investigação destinada a descobrir a
verdade sobre o ocorrido em Canudos. Eucl ides da Cunha não
só descobriu a verdade que estava por trás do sangue
derramado em Canudos, mas descobriu também o drama de um
continente, o drama da América Latina, a razão de ser das
terríveis guerras civis e da violência social que
ensangüentaram toda a nossa história republicana e que,
todavia e em algumas de nossas sociedades, segue matando e
destruindo.
A leitura de 'Os Sertões" foi uma das experiências mais

enriquecedoras que já tive como leitor, como escritor e comc
intelectual- A novela que escrevi, impulsionado por essa
leitura extraordinária, significou quatro anos de minha vida
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de maior trabalho i&teletual e de maior satisfação na busca
de uma forma literária capaz de recriar, em uma perspectiva
moderna, o ocorrido em Canudos- Se fosse apenas por isso, eu
já não teria palavras para agradecer o muito que devo á
cultura, á literatura e ao povo brasileiro. Quando escrevi
essa novela, muitos escritores, muitos intelectuais deste
Pais me demonstraram sua generosidade, sobretudo Jorge
Amado, a quem admiro, uni legitimo orgulho do Brasil e da
América Latina. Ele foi imensamente generoso ao me abrir as
portas de sua cidade, facilitando-me extraordinariamente a
investigação que realizava.
A literatura brasileira é uma das mais ricas e criativas do
nosso continente, e, além dos autores já citados, gostaria
de mencionar mais um, particularmente significativo, neste
caso, pois se trata de um escritor nascido em Minas Gerais,
cuja obra, em boa parte, recria mitos, paisagens e
personagens desta bela terra. Refiro-me a Guimarães Rosa,
autor de uma das novelas mais ambiciosas, complexas e
formosas que a imaginação humana já criou.
"Grande Sertão: Veredas" é talvez uma das catedrais do

género novelesco, que todos os escritores olhamos com uma
admiração que não está isenta de certa inveja. Além de um
grande escritor, era uma pessoa extraordinária, que tive
ocasião de conhecer em 1965. Ele era uma pessoa extremamente
cordial e secreta. Tinha uma personalidade interior, por
trás desse exterior cordial e risonho; uma personalidade
profunda, grave, algo mística, espiritualista, á qual não
era fácil ter acesso, no trato pessoal. Mas o que aparecia
como uma força, um poder persuasivo extraordinário, eram as
histórias que escreveu. Para mim, é, realmente, comovedor
poder render uma homenagem a João Guimarães Rosa, aqui
nesta Casa, que foi a sua, neste Pais onde ele se educou e
situou suas histórias. Ele foi uma das grandes inteligências
da cultura latino-americana.
Abusando de seu tempo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, já
que os senhores tiveram a gentileza de pedir uma opinião
sobre o momento político, atrevo-me a dizer q ue, apesar de
todos os enormes problemas que temos, os peruanos e os
brasileiros, vivemos um momento privilegiado da história; um
momento em que, pela primeira vez no curso da civilização
humana, os países podem escolher ser prósperos ou ser
pobres. No passado, era uma escolha apenas para um grupo
privilegiado de países - os países fortes, que podiam impor,
pela força, o domínio sobre os demais -, mas, para a grande
maioria dos países, a prosperidade pela riqueza era uma
maldição. Em nossa época, isso mudou radicalmente, graças á
internacionalização das idéias, das técnicas, da informação,
dos capitais, dos mercados, graças a essa espécie de
legitimação que a cultura democrática, a cultura da
liberdade recebeu por parte da história contemporânea- Hoje
em dia, qualquer pais, ainda que seja o de menores recursos,
pode escolher a prosperidade, o que é conseqüéncia da
liberdade, da liberdade única, indivisivel, a liberdade
política e a econômica conjugadas em uma só ação simultânea.
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Os países que fizeram assim são os que mais rapidamente se
lançaram ao desenvolvimento não só criando trabalho e
elevando seus níveis de vida, mas também fortalecendo suas
instituições civis, fazendo da justiça um direito acessível
a todos os cidadãos, repartindo as oportunidades de maneira
eqüitativa. Esse é o momento que vive o Brasil e a América
Latina.
Tenho de dizer que o Que me emocionou profundamente, nesta

viagem pelo Brasil. foi o otimismo, o clima de confiança no
futuro, a sensação de estar às portas de uma nova época. Um
pouco disso eu encontrei por todas as partes, nas cidades
que visitei, nos diferentes ambientes que tive ocasião de
percorrer. Creio que esse clima é muito justificável. Creio
que, se há um pais no mundo que não tem razão para ser
pobre, para ter essas terríveis desigualdades econômicas e
esses desequilibrios, é o Brasil. O Brasil é um Pais bendito
pelos céus, tem a natureza mais rica e diversa do mundo, tem
um povo culturalmente integrado. Todos os brasileiros podem
comunicar-se, têm uma base cultural que compartilham, e há
no espirito de todo brasileiro uma criatividade que se
encontra, por exemplo, mas artes, na música e numa certa
alegria de viver, que é a imagem que resulta tão atrativa e
simpática a respeito do Brasil em todo o resto do mundo. Se,
além disso, todas essas virtudes se voltam, como parece
estar começando a ocorrer no Brasil, ao aproveitamento das
oportunidades que a liberdade política, a liberdade
económica e a internacionalização do mundo, que, hoje em
dia, provê os países, mão cabe nenhuma dúvida de que logo o
Brasil se converterá em uma locomotiva que levará consigo
todo o restante da América Latina á modernidade, a uma
c ivili zação, algo que, com certeza, é inseparável da
liberdade e da legalidade.
Sr. Presidente, que esse otimismo e esse entusiasmo que se
registra no povo brasileiro não se vejam, no entanto,
fraudados e que, messes meses e nesses anos vindouros, por
fim comece esse destino do Brasil, tantas vezes anunciado e
tantas vezes frustrado. Um destino que será imensamente
benéfico não só para os brasileiros como para todo o
restante da América Latina. Uma vez mais, agradeço suas
generosas palavras e aos senhores parlamentares a
amabilidade com que me receberam e escutaram. Muito
obrigado.

Entrega de Livro
O Sr. Presidente - Essa Presidência tem o prazer de passar
ás mãos de nosso ilustre convidado o livro "Mimas e
Liberdade", elaborado por 27 autores mineiros e ilustrado
por 10 artistas plásticos, também mineiros. Ele foi
produzido por esta Casa por ocasião do bicentenário da morte
do herói nacional Tiradentes, igualmente natural do Estado
de Minas Gerais. A Presidência agradece ao escritor Mano
Vargas Llosa sua visita ao Plenário desta Casa.

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

ordinários.
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Za PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte,
a Presidência passa à 2a parte da reunião, com a la fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Deputada Maria
Elvira (2) - falecimento do Sr. Flávio Senna, em Sete
Lagoas, e do Sr. Lucilio Gomes Silva, em Muriaé (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 ngs 2.169.
2.197, 2.198 e 2162/94, do Governador do Estado. A sanção.

Requerimento
- A seguir, é submetido a votação e aprovado
regimentalmente requerimento do Deputado Cássimo Freitas, em
q ue solicita tramitação em regime de urgência do Projeto de
Lei ng 1.469/93.

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

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

da reunião o veto à Proposição de Lei ng 12.424, em virtude
de sua votação na reunião extraordinária realizada ontem á
noite, e o Projeto de Lei Complementar ng 29/93, que foi
votado na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
o Sr. Presidente - Discussão, em lo turno, do Projeto de
Lei ng 2.014/94, do Deputado Hely Tarquinio. Incluido em
ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento do Deputado Hely Tarquinio,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n
2.014/94. Nos termos do inciso IV do art. 245 do Regimento
Interno, a Presidência vai submeter o requerimento a
votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em 2Q turno, da Proposta de Emenda à Constituição
ng 41/94, do Deputado Cóssimo Freitas, que dá nova redação
ao inciso II do art. 31 da Constituição do Estado (dispõe
sobre a concessão de férias-prêmio aos servidores públicos
civis do Estado.). A Comissão Especial opina pela aprovação
da proposta com a Emenda no 1, q ue apresenta. Em votação, a
proposta, salvo emenda. A Presidência vai submeter a matéria
à votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
263, inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-la deverão responder sim', e os que
desejarem rejeitá-la deverão responder "não". A Presidência
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lembra ao Plenário que, nos termos do § 3g do art. 208 do
Regimento Interno, a Proposta de Emenda à Constituição será
aprovada se obtiver 48 votos favoráveis. Com a palavra, o
Sr. Secretário, para a chamada nominal.
O Sr. Secretário (Deputado Mauro Lobo) - (- Faz a chamada.)
- Responderam "sim" á chamada de votação nominal os

seguintes Deputados;
Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto Carvalho - Bené

Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelino
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ambrõsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cõssimo Freitas -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Emano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga -
José Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil
Kumaira - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo
Pettersen - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wellington de Castro
- Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 58 Deputados; nenhum

Deputado respondeu "não". Está aprovada a Proposta de Emenda
à Constituição no 41/94, salvo emenda. Em votação, a Emenda
nQ 1. Com a palavra o Sr. Secretário para proceder à chamada
de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados;
Elmiro Nascimento - José Militão - Roberto Carvalho - Bene
Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cléuber Carneiro - Cássimo Freitas - Dilzon Meio
- Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Jaime Martins - João Marques - Jorge Hannas - José
Braga - José Leandro - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helénio - Maria José Haueisen - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Amara] - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Wanderley Avila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 52 Deputados. Nenhum
Deputado respondeu "não". Está aprovada a Emenda no 1. Fica,
portanto, aprovado, em 2o turno, a Proposta de Emenda á
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Constituição no 41/94 com a Emenda nç 1. Á Comissão de
Redação Final.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei no 2.193/94, do

Governador do Estado, que dispõe sobre o valor do soldo da
Policia Militar, altera os símbolos dos cargos de provimento
em comissão de direção superior e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas nçs 1 a 6, que apresenta. A Comissão
de Defesa Social opina pela sua aprovação com as Emendas ngs
1 a 6. da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas
ngs 1 a 6, da Comissão de Justiça, e 7 a 10, que
apresenta.Vem à mesa requerimento do Deputado José Militão,
em que, na forma regimental, solicita votação destacada da
Emenda np 3. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas flQS 1 e 2 e 4 a 10,
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados q ue as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, a Emenda ng 3, destacada conforme requerimento
do Deputado José Militão. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em lg turno, o Projetode Lei no
2.193/94 com as Emendas nQs 1 e 2 e 4 a 10. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Baldonedo Napoleão) - A
Presidência, verificando, de plano, a inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos, encerra a
reunião. desconvoca a reunião extraordinária de logo mais às
20 horas e convoca os Deputados para a ordinária de debates
de sexta-feira, dia 9, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 326a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - Ia PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): chamada de verificação do "quorum"; existência de
"quorum" para votação - Prosseguimento da votação, em turno
único, do Veto Parcial á Proposição de. Lei nQ 12.424:
votação do veto com parecer pela rejeição; rejeição -
Votação, em lo turno, do Projeto de Lei Complementar n
29/93; votação do Substitutivo ng 1, salvo emendas;
aprovação; questão de ordem; chamada para recomposição do
"quorum"; inexistência de "quorum" para prosseguimento dos
trabalhos - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 20h1Emin, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
AlQise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
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Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Côssirno Freitas - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Braga - José Leandro - José Maria
Pinto - Kenil Kumaira - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila-
0 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.

la PARTE
Ata

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

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

Presidência passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta. Tendo em vista a
relevãncia da matéria da pauta. a Presidência solicita ao
Sr. Secretário que proceda á chamada prévia dos Deputados,
para verificação do "quorum".
o Sr. Secretário (Deputado Bené Guedes) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 48 Deputados.

Portanto, há' quorum" para a votação.
Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial
à Proposição de Lei ng 12.424. que dispõe sobre a quitação
de crédito tributário nos casos que menciona e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto ao parágrafo único do art. lg, aos incisos IV, V e VI
do 4 lg do art. 2g e ao art. 9g, e pela rejeição do veto ao
art. 16 e seus incisos. A Presidência informa ao Plenário
que o veto com parecer pela manutenção foi apreciado na
reunião noturna do dia 30/11/94, razão por que submete a
votação o veto ao art. 16 e seus incisos, que recebeu
parecer pela rejeição. Em votação. A Presidência convida
para atuarem como escrutinadores os Deputados Ibrahim Jacob
e Homero Duarte. Com a palavra, o lg-Secretário, para
proceder á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
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Amilcar Padovani - Adolfo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajainiar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cóssino Freitas - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo
- Jorge Hannas - José Braga - José Leandro - José Maria
Pinto - Kemil Kunaira - Márcio Miranda - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Reinaldo Lima - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que
procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à abertura da urna e à

verificação do número de sobrecartas com o de votantes.
O Sr. Presidente - Votaram 49 Deputados. Foram encontradas

na urna 49 sobrecartas. Os números conferem. Recomendo aos
escrutinadores que procedam á apuração dos votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos-
0 Sr. Presidente - Votaram sim" 3 Deputados: votaram "não"

46 Deputados. Está, portanto, rejeitado o veto ao art. 16 e
seus incisos da Proposição de Lei ng 12.424. A promulgação.
votação, em lg turno, do Projeto de Lei Complementar nQ
29/93, do Deputado José Braga, que dispõe sobre criação,
incorporação, fusão e desmembramento de municipios e sobre
criação, organização e supressão de distritos. A Comissão de
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Assuntos Municipais opinou pela sua aprovação na
forma do Substitutivo no 1. que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto á Comissão de Assuntos
Municipais, que opina pela aprovação das Emendas nos 1 e 2,
apresentadas em Plenário, e das Emendas ngs 3 a 17, que
apresenta. A Presidência vai submeter a votação, pelo
processo nominal, o Substitutivo ng 1, salvo emendas, em
conformidade com o art. 263, 1, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem aprová-lo responderão "sim", e os
que desejarem rejeitá-lo responderão "não". Antes, a
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 200
do Regimento Interno. o projeto de lei complementar será
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Em votação. Com a
palavra, o lg-Secretário, para proceder á chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim' à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio - Adelmo
Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto
- Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão - Célio de Oliveira -
Côssimo Freitas - Emano Batista - Francisco Ramalho -
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Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado
- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqufnio - Homero Duarte -
Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - João Marques
- Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - Kemil Kumaira
- Márcio Miranda - Maria Elvira - Mauri Torres - Mauro Lobo
- Paulo Pettersen - Reina)do Lima - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 42 Deputados. Não

houve voto contrário. Está, portanto, aprovado, em lQ turno,
o Projeto de Lei Complementar nQ 29/93 na forma do
Substitutivo ng 1, salvo emendas.

Questão de Ordem
O Deputado José Militão - Solicito á Presidência o

encerramento da reunião, por falta de "quorum'.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda á chamada dos Deputados, para recomposição do
"quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 20 Deputados.
Portanto, não há' quorum" para prosseguimento dos nossos
trabalhos.

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

ATA DA 93a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia nove de novembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados José Braga, Jaime Martins
(substituindo este ao Deputado Geraldo Santanna. por
indicação da Liderança do BRD) e Márcio Miranda
(substituindo o Deputado José Maria Pinto, por indicação da
Liderança do PP), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado José Braga,
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. O
Presidente distribui a matéria em pauta. Passa-se á 2a fase
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de matéria
sujeita a apreciação do Plenário. O Deputado Márcio Miranda
emite parecer sobre os Projetos de Lei ngs 1.097/92, 1.462 e
1.757/93, 2.194, 2.195 e 2.196/94, concluindo pela aprovação
das matérias. Discutido e votado, é aprovado o parecer. A
seguir, é dada a palavra ao Deputado Jaime Martins. para
emitir parecer sobre os Projetos de Lei nos 1.745/93 e
2.199/94, por cuja aprovação o relator conclui. Discutido e
votado, é o parecer aprovado. Passa-se à 3a fase do Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Com a palavra, o
Deputado Márcio Miranda, para emitir parecer sobre os
Projetos de Lei nos 1.252. 1.353, 1.534. 1.691. 1.694 e
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1.778/93, 1.881, 1.891, 2.018, 2.042, 2.047, 2.051. 2.070 e
2.076/94. Discutidos e votados, são aprovados os projetos. O
Deputado Jaime Martins passa a emitir parecer sobre os
Projetos de Lei ngs 1.353, 1.534, 1.745, 1.769. 1.795 e
1.820/93, 1.975, 2.027. 2.039, 2.043, 2.044, 2.046, 2.057 e
2.092/94. Discutidos e votados, são aprovados os projetos.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a
presença de todos, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 16 de novembro de 1994.
José Braga. Presidente - Márcio Miranda -Jaime Martins.

ATA DA tOOa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL

Às dez horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão, Márcio Miranda
e Jorge Eduardo, membros da Comissão supracitada. Presente,
também, o Deputado António Carlos Pereira. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência passa á discussão e é votação de parecer sobre
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão, relator do Projeto de Lei no
1.066/92, no 2g turno, procede à leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma
do vencido no lg turno, com as Emendas ngs 1 a 3. Na fase de
discussão, o Deputado Jorge Eduardo apresenta a Proposta de
Emenda ng 1. Submetido a votação, é aprovado o parecer
supracitado. Em seguida, o Presidente submete a votação a
Proposta de Emenda nQ 1, que é aprovada. Ato continuo, a
Presidência suspende a reunião para que se elabore a nova
redação do parecer, nos termos do 6 lg do art. 138 do
Regimento Interno. Prosseguindo, a Presidência anuncia a
aprovação do parecer sobre o Projeto de Lei no 1.066/92, em
que o relator conclui pela aprovação da matéria, na forma do
vencido no lQ turno, com as Emendas nos 1 a 4. A seguir, a
Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei ngs 2.048. 2.049, 2.058 e
2.061/94. 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, 7 de dezembro de 1994.
Jorge Harnas, Presidente - Wilson Pires - Ailton Vilela -

Adelmo Carneiro Leão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.227/94
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Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Meio Ambiente e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em
exame dispõe sobre o Instituto Estadual de Florestas - IEF -
e dá outras providências.
Publicado no Diário do Legislativo' de 5/11/94, o projeto
tramita em regime de urgência e deve ser apreciado em
reunião conjunta das Comissões acima mencionadas, nos termos
do art. 69 da Carta mineira e do art. 222 do Regimento
Interno.
Designados para apreciar preliminarmente os aspectos

jurídicos, constitucionais e legais da matéria, passaremos a
fundamentar nosso parecer da seguinte forma.

Fundamentação
O projeto de lei em tela dispõe sobre o Instituto Estadual

de Florestas - IEF -, reclassificando, quanto à categoria de
manejo, diversas unidades de conservação sob a administração
do referido Instituto. Além disso, cria a Estação Ecológica
de Agua Limpa, no Município de Cataguases, e transforma em
horto florestal o Parque Estadual de Anhumas, localizado no
Municipio de Itajubá. Cria, também, o Quadro de Pessoal
Efetivo do IEF e permite, ainda, a instalação de escritórios
regionais.
A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado
membro, já que trata de assunto referente à organização de
entidade autárquica integrante da administração indireta do
Poder Executivo, cuja disciplina deve ser feita por
intermédio de lei aprovada por esta Casa Legislativa, em
conformidade com o disposto no art. 61, IX, da Constituição
mineira. A proposição observa também o disposto no art. 66,
III, "b". da Constituição do Estado, que vincula a matéria à
iniciativa do Chefe do Executivo.
Não hã, assim, nenhum óbice à tramitação do mencionado

projeto de lei.
Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.227/94-
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente e relator - Geraldo Rezende -
Jaime Martins - Ermano Batista - Francisco Ramalho.

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei flQ
2.227/94 dispõe sobre o Instituto Estadual de Florestas -
IEF - e dá outras providências.
Publicado em 5/11/94, o projeto passou a tramitar em regime
de urgência, consoante a solicitação governamental, tendo
sido determinada sua distribuição às Comissões de
Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para ser apreciado em reunião
conjunta.
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Procedendo ao exame da matéria para parecer preliminar, a
Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela junidicidade do
projeto.
Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O Projeto de Lei ng 2.227/94, ao dispor sobre a estrutura
funcional e administrativa do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -. propõe alterações no quadro de pessoal da
autarquia e reclassifica algumas unidades de conservação,
çriando, ainda, urna nova unidade, a Estação Ecológica de
Água Limpa, no Município de Cataguases.
A Comissão de Meio Ambiente, por meio deste parecer, atém-
se ao mérito da medida quanto às iniciativas de cunho
ambiental, propostas com base no sistema nacional de
unidades de conservação.
Esse sistema, ainda não consolidado na legislação ambiental
- pois o projeto que o define tramita presentemente no
Congresso Nacional -, impõe-se, na prática, pelas próprias
diretrizes e princípios q ue regem a política ambiental.
Assim, a reclassificação prevista introduz as seguintes
mudanças: o Parque Estadual da Jaiba passa para a classe de
reserva biológica; a Reserva Biológica de Nova Baden, no
Município de Lambari, torna-se parque estadual; as Reservas
Biológicas de Acauã, Mar de Espanha e Mata dos Ausentes
(situadas nos Municípios de Turmalina/Minas Novas, Mar de
Espanha e Senador Modestino Gonçalves) ficam reclassificadas
como estações ecológicas-
Acrescenta-se. além disso, a transformação do Parque
Estadual de Anhumas. no Município de rtajubá, em horto
florestal, e cria-se a Estação Ecológica de Água Limpa, em
Cataguases -
No âmbito da política ambiental, unidades de conservação
são definidas corno espaços territoriais com características
naturais relevantes, de domínio público ou privado,
legalmente instituídas pelo poder público, com objetivos e
limites definidos, sob regime especial de administração, aos
quais se aplicam garantias adequadas de proteção. Reservas
biológicas, estações ecológicas e parques incluem-se no
grupo das unidades de proteção integral, instituídas em
terras de domínio público ou de domínio privado mediante
desapropriação.
A reserva biológica destina-se à preservação integral das

espécies animais e vegetais e dos demais atributos naturais
nela existentes, sem interferência humana direta,
excetuando-se o manejo das espécies que o exijam, a fim de
preservar a diversidade biológica. A estação ecológica, com
finalidade semelhante, destina-se, ainda, à realização de
pesquisas básicas e aplicadas de ecologia e ao
desenvolvimento da educação conservacionista, o que permite
uma pequena margem de modificações no ambiente natural,
segundo o plano de zoneaniemto. Os parques, relacionados com
a preservação integral de áreas naturais inalteradas ou
pouco alteradas pela ação do homem, oferecem relevante
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interesse do ponto de vista cientifico, cultural, cônico,
educativo e recreativo, permitida a visitação pública. Que
será condicionada a restrições especificas Os hortos
florestais, por sua vez, constituem áreas onde são
estudadas, normalmente, espécies nativas ou não, mais aptas
ao replantio e à formação de matas.
A reclassificação prevista, pelo q ue se conclui, não altera

significativamente os objetivos de conservação inerentes ás
unidades já relacionadas. Por outro lado, a criação de uma
nova estação ecológica é altamente positiva, principalmente
se considerarmos que, até 1993, as unidades de conservação
de Minas Gerais ocupavam, segundo informações não oficiais,
somente 1,84% da área total do Estado, longe, portanto, do
índice tido como recomendável para áreas de conservação a
permanecer sob domínio público, ou seja, aproximadamente 10%
do território.
Nesse sentido, torna-se até irrelevante o fato de que, ao

se propor a criação da referida estação ecológica, por meio
do art. 2Q. não se taça menção aos seus limites geográficos
e aos seus objetivos, como é de praxe fazer constar nos atos
de criação de qualquer unidade de conservação Aliás, tais
argumentos já foram usados na esfera governamental para
justificar o veto a proposição oriunda do Legislativo, a
qual versava sobre declaração de áreas de proteção
ambiental, sem apresentar, porém, os limites precisos.
Entendemos que o Governador baixará o decreto que irá
regulamentar tais questões, inclusive quanto á indicação
oficial da entidade responsável pela administração da nova
estação, a qual poderá ser o próprio IEF.

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

Lei ng 2.227/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ronaldo Vasconcel los, relator -

Antônio Carlos Pereira - Geraldo Rezende.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
2.227/94 dispõe sobre o quadro de pessoal do Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, a instalação de escritórios
regionais e a transformação de umidades de conservação. Por
solicitação do Executivo, a proposição tramita em regime de
urgência.
Distribuido o projeto às comissões competentes, a de

Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A Comissão de Meio
Ambiente pronunciou-se, quanto ao mérito, por sua aprovação.
Nos termos regimentais, compete agora a esta Comissão

analisar os reflexos orçamentários do projeto de lei.
Fundamentação

Não existe impedimento de natureza financeiro-orçamentária
à aprovação da proposição. O seu arU 2Q estabelece que a
eventual instalação de novos escritórios regionais depende
das disponibilidades orçamentárias e financeiras. Além
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disso, toda despesa decorrente da execução da futura lei
(art. 9Q do projeto) correrá á conta de recursos
orçamentários previstos para o JEF.
As emendas a seguir relacionadas foram sugeridas pela
direção do Instituto. A Emenda ng (Anexo II) tem por
objetivo adequar as faixas de vencimento de alguns cargos
comissionados àquelas aprovadas para o ZEF, o que será feito
por meio de nova tabela, seguindo-se as diretrizes do Anexo
V do Decreto ng 36-033, de 1994.
A Emenda ng 2 (Anexo III) visa a corrigir distorções quanto
ao número de cargos e funções nos Quadros de Apoio
Administrativo, de Apoio Técnico e de Florestas e
biodiversidade, em razão da conclusão do processo de
enquadramento dos servidores, de acordo com as diretrizes
estabelecidas no Decreto 

no 
36.033, de 1994- Pela emenda,

propõe-se a redução de 24 cargos do total constante no Anexo
II da proposição. Por outro lado, a faixa de vencimento do
cargo de Ajudante de Serviços Gerais deve ser modificada
para permitir o correto enquadramento desses servidores.
A Emenda ng 3 apenas aperfeiçoa a redação do art. 6g do
projeto de lei.

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

flQ 2.227/94 com as Emendas nos 1 a 3. a seguir redigidas.
* - As Emendas de flQ5 1 e 2 foram publicadas na edição do
"Diário do Legislativo" de 10/12/94.

EMENDA No 3
Dê-se ao art. 6Q a seguinte redação:
"Art. 6g - Fica criado o Quadro de Pessoal Efetivo do

Instituto Estadual de Florestas - IEF -, composto pelos
cargos constantes nos Quadros de Pessoal de Apoio
Administrativo, de Florestas e Biodiversidade e de Apoio
Técnico, integrantes do Anexo III. que substituem os Quadros
1.2 e 1.3 do Anexo 1 do Decreto ng 25.356, de 30 de dezembro
de 1985.",
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
António Júlio, Presidente - Roberto Amaral. relator - Jaime

Martins - Márcio Miranda - Francisco Ramalho.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 2.116194
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei ng 2.116/94, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcel los, visa a declarar de utilidade pública a
Associação dos Proprietários e Moradores da Vila Maria
Regina - ASPROVIMAR -. com sede no Municipio de Juatuba.
Aprovada a proposição no 1g turno, compete-nos deliberar

conclusivamente sobre a matéria no 2g turno-
Fundamentação

A referida Associação é uma entidade sem fins lucrativos,
que tem por objetivo promover o desenvolvimento social e
económico da comunidade.
Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
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Conclusão
Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 2.116/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Nq 2.126/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em comento, do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
propõe seja declarada de utilidade pública a Creche e Centro
de Formação Pequeninos de Jesus, com sede no Municipio de
Fruta]
A matéria foi aprovada no lg turno; cabe, agora, a esta
Comissão sobre ela deliberar conclusivamente no 2g turno, em
cumprimento ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
Por cumprir sua finalidade estatutária de amparar crianças
e adolescentes, oferecendo-lhes assistência espiritual,
educacional e material, a entidade objeto da presente
proposição merece ser declarada de utilidade pública.
Ratifica-se, portanto, a posição adotada por esta Comissão
no lQ turno.

Conclusão
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei no

2.126/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1994-
Jorge Eduardo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.162194

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei no 2.162/94, de autoria do Governador do
Estado, que transforma em Hospital da Policia Civil o
Departamento de Saúde da Policia Civil e dá outras
providências, foi aprovado em turno único, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, 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 2.162/94'
Transforma em Hospital da Policia Civil o Departamento de

Saúde da Policia Civil e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica transformado em unidade hospitalar, com a

denominação de Hospital da Policia Civil, conforme dispõe o
art. 16 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição
do Estado de Minas Gerais, o Departamento de Saúde da
Polícia Civil.
Parágrafo único - O Hospital da Policia Civil integra a
estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública e
subordina-se diretamente ao Secretário.
Art. 2g - O Hospital da Policia Civil tem como finalidade
prestar serviços hospitalares e ambulatoriais de natureza
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médico-odontológica e serviços de natureza farmacológica e
p5 i copedagôg i ca a:

- policiais civis;
II - ex-integrantes da guarda-civil;
rii - ex-integrantes do Corpo de Fiscais do Trânsito;
IV - demais servidores lotados na Secretaria da Segurança

Pública;
V - dependentes dos servidores mencionados nos incisos

anteriores.
Art. 3g - Compete ao Hospital da Policia Civil, além de
prestar os serviços de Que trata o artigo anterior:

- realizar perícia médica para concessão de licença para
tratamento de saúde a servidor policial civil, bem como para
efeitos de aposentadoria por invalidez, nos termos do art.
123 da Lei nQ 5.406, de 16 de dezembro de 1969;
II - cumprir e fazer cumprir as determinações constantes no

Regulamento do Plano de Assistência á Saúde da Policia
Civil:
III - realizar atividades correlatas, por determinação

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

estrutura orgânica:
- Diretoria Médica;

II~ Diretoria de Pericias;
III- Diretoria Odontológica;
IV - Diretoria Administrativa e Financeira.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

previstas neste artigo, bem como a denominação, a descrição
e a competência das unidades integrantes da estrutura
complementar do Hospital da Policia Civil serão
estabelecidas em decreto.
ArU 5g - Fica afetada ao Hospital da Policia Civil a área
de propriedade do Estado situada na Rua Gonçalves Dias, nQ
3.327, no Município de Belo Horizonte.
Art. 6g - Ficam criados no Quadro Permanente de que trata o
Decreto ng 16.409, de 10 de julho de 1974, os cargos de
provimento efetivo e em comissão constantes no Anexo t desta
lei, destinados ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria
de Estado de Segurança Pública, os quais passam a integrar
OS Anexos 1 e III do referido decreto.
Art. 7Q - Ficam criados os cargos constantes no Anexo II
desta lei, que comporão o Quadro de Classes de Cargos da
Saúde, destinados ao Hospital da Policia Civil, da
Secretaria de Estado da Segurança Pública, aplicando-se aos
seus ocupantes o disposto no art. 4g da Lei ng 11.432, de 19
de abril de 1994.
Art. 8g - Até o provimento dos cargos efetivos criados nos
arts. 6o e 7g desta lei, fica a Secretaria de Estado da
Segurança Pública autorizada a celebrar contratos
administrativos por período não superior a 180 (cento e
oitenta) dias contados da data de publicação desta lei-
Art. 9g - Ficam extintos 1 (um) cargo de Chefe de

Departamento PD-2 CD-19, 3 (três) cargos de Chefe de Divisão
PC-5, 1 (um) cargo de Chefe de Laboratório PC-3 e 3 (três)
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cargos de Chefe de Seção PC-1, previstos no Decreto flQ
17.826, de 2 de abril de 1976.
Art. 10 - A implantação do Hospital da Policia Civil será

gradativa, ficando os serviços atualmente prestados pelo
Departamento de Saúde da Policia Civil mantidos até a total
absorção deste pela unidade hospitalar.
Art. li - Para atender as despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial no valor de até R$27.690,02 (vinte e sete mil
seiscentos e noventa reais e dois centavos), observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -

José Braga.
* - Os anexos mencionados foram publicados no 'Diário do

Legislativo" de 10/12/94.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 2.169/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 2.169/94, de autoria do Governadordo
Estado, que cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da
Educação e dá outras providências, foi aprovado no 2 turno,
com as Emendas nqs 1 a 6 ao vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 2.169/94*
Cria e transforma cargos no Quadro de Pessoal da Educação e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Os cargos de provimento em comissão de Secretário

de Escola A, B e C, previstos no Anexo 1 da Lei 
no 

11.452,
de 22 de abril de 1994, alterado pelo art. 9Q desta lei,
serão transformados, por lei, em cargos da classe de
Secretário de Escola, código QE-SE, faixa de vencimentos QE-
10 a QE-19, e incluidos no Quadro Especifico de Provimento
Efetivo, nos termos de regulamento aprovado em decreto.
Art. 2o - Ficam revogados o art. 68 da Lei nQ 11.050, de 19
de janeiro de 1993, e o art. 3q da Lei nQ 11.452, de 22 de
abril de 1994.
Art. 3 - Os cargos de provimento efetivo do Quadro de
Pessoal da Educação poderão ser exercidos temporariamente,
em caso de vacância, por servidor designado para a função
pública correspondente ao cargo vago, até 28 de fevereiro de
1995.
Parágrafo único - Após a data prevista neste artigo os

cargos poderão ser providos somente por candidatos aprovados
em concurso público.
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Art. 4g - O inciso 1 do art. 40 da Lei no 9.381, de 18 de
dezembro de 1986, com a redação dada pelo art. 2g da Lei no
9.938, de 26 de julho de 1989, fica acrescido da seguinte
alínea "e"
"Art. 4g - . . ................

e) ensino do uso da biblioteca.".
Art. so - O art. 24 da Lei ng 9.381, de 18 de dezembro de
1986, fica acrescido do seguinte inciso III:
'Art. 24 - .............................
III - preenchimento de cargo por servidor efetivo.!!.
Art. 6g - A escola estadual destinada ao atendimento
exclusivo de alunos portadores de necessidades educativas
especiais poderá contar com 1 (um) cargo de Técnico de Nível
Superior de Educação - Musicoterapeuta.
Art. 7o - Os cargos de Nível Médio de Educação - Auxiliar

de Secretaria - serão distribuídos nas escolas estaduais de
acordo com os seguintes critérios:

- 1 (um) cargo para cada conjunto de 20 (vinte) turmas de
educação pré-escolar, arredondando-se fração igual ou
superior a 15 (quinze);
II - 1 (um) cargo para cada conjunto de 10 (dez) turmas do

Ciclo Básico de Alfabetização - CBA - á 4 série do ensino
fundamental ou das escolas para portadores de necessidades
educativas especiais, com regime não seriado, arredondando-
se fração igual ou superior a 6 (seis);
III - 1 (um) cargo para cada conjunto de 6 (seis) turmas de

5a a 8a séries do ensino fundamental e do ensino médio,
arredondando-se fração igual ou superior a 4 (quatro);
IV - 1 (um) cargo para cada conjunto de 30 (trinta)

servidores lotados ou em exercício na escola, arredondando-
se fração igual ou superior a 20 (vinte).
Parágrafo único - A escola que não atender aos critérios

estabelecidos neste artigo poderá ter 1 (um) cargo de Nível
Médio de Educação - Auxiliar de Secretaria-
Art. 8o - O número de professores destinados á função de

ensino do uso de biblioteca obedecerá á seguinte proporção:
- 1 (um) para cada conjunto de 20 (vinte) turmas por

turno, arredondando-se fração igual ou superior a 15
(quinze);
II - 1 (um) para cada turno que funcione com um mínimo de 5
(cinco) turmas.

lg - A função de Que trata este artigo deverá ser
atribuida a professor Qualificado segundo critérios
estabelecidos pela Secretaria de Estado da Educação.

2g - Do número de professores calculado com base neste
artigo deverá ser deduzido o número de Técnicos de Nível
Médio de Educação - Auxiliar de Biblioteca Escolar - em
exercício na escola.
Art. 9g - Os anexos 1, IX e X da Lei nQ 11.452, de 22 de
abril de 1994, passam a vigorar na forma dos Anexos ngs 1,
II. III e IV desta lei.
Art. 10 - A Superintendência de Desenvolvimento Funcional,
integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
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Educação, de que trata o inciso III, 'b", do art. 3Q da Lei
ng 10.933. de 24 de novembro de 1992. passa a denominar-se
Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Humanos.
Parágrafo único - A Superintendência de Desenvolvimento de
Recursos Humanos é composta das seguintes unidades
administrativas:

- Diretoria de Capacitação de Recursos Humanos;
II - Diretoria de Seleção e Acompanhamento;
III - Diretoria de Desenvolvimento a Gestão Escolar.
Art. 11 - A Superintendência de Acministração de Pessoal,
integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Educação, de que trata o inciso IV, "b", do art. 3Q da Lei
ng 10.933, de 24 de novembro de 1992, passa a ser composta
das seguintes unidades administrativas:

- Diretoria de Direitos e Vantagens;
II - Diretoria de Gestão de Pessoal;
III - Diretoria de Pessoal dos órgãos Regionais e Central.
Art. 12 - o art. 3Q da Lei nQ 10.933, de 24 de novembro de
1992, fica acrescido do inciso VII, com a seguinte redação:
"Art. 3 - .. ............................................
VII - Delegacias Regionais de Ensino.".
Art. 13 - As Delegacias Regionais de Ensino, integrantes da
estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Educação,
ficam transformadas em Superintendências Regionais de Ensino
- SREs -. classificadas na forma do Anexo V desta lei.

l Q - O pessoal do magistério em exercício nas atuais
Delegacias Regionais de Ensino terá o prazo de 60 (sessenta)
dias contados da data da publicação desta lei, para optar
por permanecer nas Superintendências Regionais de Ensino ou
retornar à atividade de docência nas escolas públicas
estaduais -
§ - A opção de que trata o parágrafo anterior será feita

mantendo-se correspondência do nível do Quadro de Magistério
com o cargo de que o servidor for detentor.
Art. 14 - Fica criado na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Educação o Centro de Qualidade Total
subordinado ao Gabinete do Secretário.
Art. 15 - A descrição e a competência das unidades
administrativas previstas nos arts. 10. 11, 12 e 14 desta
lei serão estabelecidas em decreto.
Art. 16 - Ficam criados no Quadro Permanente a que se
refere o Anexo III do Decreto nQ 16-409, de 10 de julho de
1974, 1 (um) cargo de Diretor II, código MG-05. símbolo 5-
02; 1 (um) cargo de Diretor 1. código MG-06, símbolo S03; 3
(três) cargos de Assessor II, código MG-12. símbolo S-03, e
3(três) cargos de Assistente de Gabinete, código MG-28,
símbolo 5-04, de provimento em comissão, destinados ao
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da
Educação ng III, de que trata o Decreto ng 16.686, de 27 de
outubro de 1974.
Art. 17 - Ficam transformados, no Quadro Setorial de
Lotação da Secretaria de Estado da Educação, em cargos da
classe de Diretor II. MG-05. símbolo S-02. códigos ED-211 a
ED-251, os cargos da classe de Diretor 1. MG-06, símbolo 5-
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03, códigos ED-84 a ED110; ED164; E0169170; ED298; ED-
363-364; ED-403 a ED-405; ED-407-408; ED413; ED-416; ED
418, de provimento em comissão, constantes no Anexo III do
Decreto ng 16.409, de 10 de julho de 1974.
Art. 18 - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Provimento

Efetivo da Fundação Helena Anti poff, de que trata o art. 25
da Lei flQ 11.475, de 26 de maio de 1994, 5 (cinco) cargos de
Oficial de Educação Integral, nível elementar de
escolaridade; 8 (oito) cargos de Agente de Educação Integral
II, de lQ grau de escolaridade; 6 (seis) cargos de
Assistente de Educação Integral til, de 2Q grau de
escolaridade, e 2 (dois) cargos de Analista de Educação
Integral IV, de nivel superior de escolaridade-
Art. 19 - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de R$54.941,31 (cinqüenta e quatro mil novecentos e
quarenta e um reais e trinta e um centavos), observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. 20 - O parágrafo único do art. 12 da Lei ng 11.539, de
22 de julho de 1994, passa a ter a seguinte redação:

Art. 12 - ..............
Parágrafo único - Após a absorção das fundações
educacionais optantes, somente poderão candidatar-se aos
cargos referidos neste artigo professores pertencentes ao
corpo docente da Universidade..
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Braga.
* - Os anexos mencionados foram publicados no "Diário do

Legislativo' de 10/12/94.
ANEXO V

(a que se refere o art. 13 da Lei no , de de
de 1994)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ENSINO - SRE

1 SRE - Selo Horizonte - Região Metropolitana
2a SRE - Almenara
3a SRE - Barbacena
4a SRE - Campo Selo
Ssá SRE - Carangola
6a SRE - Caratinga
7 SRE - caxambu
8a SRE - Conselheiro Lafaiete

o	 9 SRE - Coronel Fabriciano
lOa SRE - Curvelo
lia SRE - Diamantina

2	12a SRE - Divinôpolis
13 SRE - Governador Valadares
14 SRE - Guanháes
15 SRE - Itajubá



16?
17a
iSa
19a
20a
21a
22a
23?
24?
25?
26?
27a
28?
29?
30?
31?
32a
33?
3?
35?
36?

38?
39?
40?
41a

SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
SRE
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- Ituiutaba
- Januária
- Juiz de Fora
- Leopoldina
- Manhuaçu
- Monte Carmelo
- Montes Claros
- Muriaé
- Nova Era
- Ouro Preto
- Paracatu
- Passos
- Patos de Minas
- Patrocínio
- Pirapora
- Poços de Caldas
- Pouso Alegre
- Ponte Nova
- São João dei-Rei
- São Sebastião do Paraíso
- Sete Lagoas
- Teôfiio Otõni
- Ubá
- Uberaba
- Uberlándia

- - Varginha
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.197/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 2.197/94, de autoria do Governador do
Estado, Que dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de
Estado da Cultura 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 art. 270, õ 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 2.197/94
Dispõe sobre a reestruturação da Secretaria de Estado da

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

Capitulo 1
Da Secretaria de Estado da Cultura

Seção 1
Dos Objetivos

Art. lg - A Secretaria de Estado da Cultura tem por
finalidade propor, executar e acompanhar a politica estadual
de cultura-
Art. 2g - Compete à Secretaria de Estado da Cultura:
- exercer a supervisão, a coordenação e o controle das

atividades dos órgãos e das entidades que integram a
Secretaria de Estado da Cultura;



II - elaborar e executar planos, programas e projetos de
pesquisa, de apoio, de incentivo, de produção e de
divulgação cultural e artística;
III - articular-se com órgãos e entidades culturais e

artísticas do Estado, para promover o desenvolvimento e a
divulgação da cultura mineira;
IV - supervisionar e coordenar o levantamento e o

cadastramento do patrimônio cultural, histórico e artístico
do Estado, com vistas a sua preservação, proteção e adequada
utilização pela comunidade;

V incentivar a pesquisa e promover a divulgação de
estudos e trabalhos relativos á memória e á produção
contemporânea do Estado nas áreas cultural, histórica e
artística;

VI - manter intercâmbio com órgãos e entidades nacionais,
estrangeiras e internacionais, a fim de estabelecer mútua
cooperação técnica e financeira, para a modernização e a
expansão de suas atividades;
VII -exercer, no âmbito de suas finalidades e objetivos,

outras atividades correlatas ou que lhe forem delegadas.
Seção II

Da Estrutura Orgânica
Art 3g - A Secretaria de Estado da Cultura tem a seguinte

estrutura orgânica:
- Gabinete;

II - Superintendência de Planejamento e Coordenação:
a) Centro de Planejamento;
b) Centro de Modernização Institucional;
c) Centro de Orçamento;
c) Centro de Documentação, Processamento e Informatização;
III - Superintendência Administrativa:
a) Diretoria de Pessoal:
1) Divisão de Integração de Pessoal;
2) Divisão de Administração de Pessoal;
b) Diretoria de Material e Patrimônio:
1) Divisão de Compras:
1-1) Serviço de Almoxarifado;
2) Divisão de Patrimônio;
C) Diretoria de Transportes e Serviços:
1) Divisão de Transportes;
2) Divisão de Serviços;
IV - Superintendência de Finanças:
a) Diretoria de Administração Financeira:
i) Divisão de Movimentação Financeira:
2) Divisão de Controle de Despesas;
b) Diretoria de Contabilidade:
1) Divisão de Tomada e Prestação de Contas;
2) Divisão de Registros e Controles;
C) Diretoria de Controle Interno;
V - Superintendência de Edição e Distribuição do Suplemento
Literário de Minas Gerais;
VI - Superintendência de Ação Cultural;
a) Diretoria de Planejamento e Assessoria aos Projetos:
1) Divisão de Pesquisa;
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2) Divisão de Incentivo á Produção Cultural:
2.1) Serviço de Triagem de Projetos;
2.2) Serviço de Acompanhamento e Avaliação de Projetos;
b) Diretoria de Desenvolvimento e Implementação de

Projetos:
1) Divisão de Elaboração de Projetos;
2) Divisão de Implementação de Projetos;
VII - Superintendência do Arquivo Público Mineiro:
a) Diretoria de Arquivo Permanente;
1) Divisão de Documentação da Capitania:
2) Divisão de Documentação da Provincia;
3) Divisão de Documentação do Estado:
3.1) Serviço de Recolhimento;
3.2) Serviço de Arranjo;
4) Divisão de Arquivos Privados;
b) Diretoria de Gestão de Documentos:
1) Divisão de Documentação Intermediária:
1.1) Serviço de Cadastro;
1.2) Serviço de Transferência;
1.3) Serviço de Avaliação e Triagem;
2) Divisão de Integração Sistémica;
c) Diretoria de Apoio e Extensão;
1) Divisão de Informação e Consulta;
2) Divisão de Biblioteca;
3) Divisão de Pesquisa;
4) Divisão de Assessoramento a Arquivos;
5) Divisão de Apoio Tecnológico:
5.1) Serviço do Laboratório Técnico;
5.2) Serviço de Informatização;
VIII - Superintendência de Museus:
a) Diretoria de Museologia:
1) Divisão de Pesquisa Museolôgica;
2) Divisão de Planejamento e Assessoria dos Museus;
3) Divisão de Biblioteca e Arquivo;
b) Diretoria de Restauração:
1) Serviço de Restauração de Papel;
2) Serviço de Restauração de Madeira;
3) Serviço de Restauração de Materiais Diversos e Pintura

de Cavaletes;
4) Laboratório de Fotografia;
c) Museu Mineiro:
1) Divisão de Processamento Técnico e Controle de Acervo;
2) Divisão de Promoção Cultural;
d) Museu Casa Guignard;
e) Museu Casa Guimarães Rosa;
f) Museu Casa Alphonsus de Guimaraens;
IX - Superintendência de Bibliotecas;
a) Diretoria de Planejamento e Assessoria das Bibliotecas

Públicas:
1) Divisão de Implantação de Biblioteca-Pólo e de

Bibliotecas Municipais;
2) Divisão de Pesquisa Especializada e Apoio Técnico e

Cultural;
b) Diretoria de Extensão e Serviços à Comunidade:



;;fl
i) Divisão de Multimídia;
2) Divisão de Carros-Biblioteca e Caixas-Estantes;
3) Divisão de Bibliotecas Comunitárias;
c) Biblioteca Pública Estadual Luiz de Bessa:
1) Divisão de Coleções Especiais:
1.1) Coleção Mineiriana;
12) Coleção de Obras sobre Artes;
13) Coleção de Obras Antigas e Raras;
2) Divisão de Periódicos: -
2.1) Serviço do Banco de Informações Uteis;
3) Divisão de Empréstimos Domiciliares;
4) Divisão de Usuários Especiais:
4.1) Serviço Especializado de Livros Infantis e Juvenis;
4.2) Serviço de Braille;
5) Divisão de Referência e Estudos;
d) Diretoria de Processamento Técnico:
1) Divisão de Seleção, Aquisição e Registro;
2) Divisão de Catalogação e Classificação;
3) Divisão de Preparação e Divulgação.
Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades
administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.

Capítulo II
Dos Orgãos Subordinados e das Entidades Vinculadas

Art. 4g - Integram a Secretaria de Estado da Cultura:
- por subordinação: Conselho Estadual de Cultura;

II - por vinculação:
a) Fundação Clóvis Salgado - FCS -;
b) Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico

de Minas Gerais - IEPHA-MG -;
C) Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP -;
d) Fundação TV Minas - Cultural e Educativa.

Capítulo III
Dos Cargos

Art. 5g - Ficam criados, no Quadro Permanente a que se
referem os Anexos 1 e III do Decreto no 16.409, de 10 de
julho de 1974, as classes e os cargos constantes nos Anexos
e II desta lei, destinados ao Quadro Setorial de Lotação

da Secretaria de Estado da Cultura.
Art. 6g - Fica extinto, no Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Cultura no XXXIII. de que trata o
Decreto ng 16.686. de 27 de outubro de 1974, o cargo de
Diretor II, código MG05-CL47.

Capitulo IV
Das Disposições Finais

Art. 7g - Fica criada, na estrutura orgânica da Fundação TV
Minas - Cultural e Educativa, a Divisão de Compras,
subordinada diretamente á Diretoria de Administração e
Finanças.

Art. 8g - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão a que se refere o Anexo II mencionado no art. 27
da Lei ng 11.179, de 10 de agosto de 1993, os cargos
constantes no Anexo III desta lei.
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Art. 9 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial no valor de R$190.842,00 (cento e noventa mil
oitocentos e Quarenta e dois reais) para ocorrer ás despesas
da aplicação desta lei, 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. li - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de novembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -

José Braga.
* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo' de 10/12/94.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.198194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.198/94, de autoria do Governador do
Estado, que institui adicional para o servidor em efetivo
exercicio em estabelecimento penitenciário e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.198/94
Institui o Adicional de Local de Trabalho para o servidor

em efetivo exercício em estabelecimento penitenciário e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituido o Adicional de Local de Trabalho
para o servidor em efetivo exercicio em estabelecimento
penitenciário que, no desempenho de suas funções, exerça
atividade permanente junto à população carcerária de
sentenciados e adolescentes infratores, expondo-se a
situações de desgaste psiquico ou de risco de agressão
f is i ca.
Parágrafo único - O Adiciona] de Local de Trabalho incide
sobre o vencimento básico do servidor de acordo com os
seguintes índices percentuais, observada a classificação de

que trata o art. 10 desta lei:
- 95% (noventa e cinco por cento) para os servidores em

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

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

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

exercicio em estabelecimento penitenciário de pequeno porte.
Art. 2o - O 2g do art. 4g da Lei ng 9.529, de 29 de

dezembro de 1987. passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 4Q - . . ............
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20 - A gratificação especial de que trata este artigo

integra a remuneração e é inerente ao exercicio dos
respectivos cargos, sendo inacumulável com retribuição
Pecuniária de qualquer natureza, á exceção dos adicionais
por tempo de serviço, calculados sobre a remuneração, e do
Adicional de Local de Trabalho, calculado sobre o vencimento
básico.".
Art. 3o - O ocupante do cargo em comissão referido no art.
40 da Lei no 9.529, de 29 de dezembro de 1987, desde que
preencha as condições estabelecidas no art. l desta lei,
terá direito ao Adicional de Local de Trabalho, que incidirá
sobre o vencimento básico, não se somando a este, para
efeito de cálculo, quaisquer outras vantagens percebidas
pelo servidor.
Parágrafo único - O Adicional de Local de Trabalho é
inacumulável com outro adicional de mesma natureza ou que
tenha como pressupostos para a sua concessão as condições de
local de trabalho-
Art. 4Q - Fará jus ao Adicional de Local de Trabalho o
servidor ocupante de cargo ou função pública de outros
quadros de pessoal do Estado, inclusive o da área de saúde
da Secretaria de Estado da Justiça, de que trata o art. 4Q
da Lei nQ 11.432, de 19 de abril de 1994. que preencha as
condições fixadas no art. lQ desta lei.

- O valor da parcela que passou a integrar, como
vantagem pessoal temporária, na forma do 1Q do art. 12 da
Lei nq 11.091, de 4 de maio de 1992, a remuneração do
servidor da área de saúde da Secretaria de Estado da Justiça
de que trata o "caput" deste artigo, será deduzido, quando
for o caso, do valor do Adicional de Local de Trabalho,
sendo-lhe devida a diferença apurada, a titulo deste
adicional
p 2Q - Caso o valor da vantagem pessoal temporária seja

superior ao valor resultante da aplicação do disposto no
parágrafo único do art. lp desta lei, o servidor de que
trata o parágrafo anterior não fará jus ao Adicional de
Local de Trabalho.
Art. Sg - O Adicional de Local de Trabalho não será devido

nos periodos de afastamento do servidor, salvo nos casos de
férias, férias-prêmio, licença para tratamento de saúde e
licença à servidora gestante.
Art. 60 - O Adicional de Local de Trabalho não é devido a
servidor pertencente a quadro de carreira estabelecido ou
previsto em lei orgânica especifica, ainda que este servidor
exerça suas atividades nas unidades penais relacionadas
nesta lei.
Art. 7g - Os servidores lotados na Penitenciária Agostinho

de Oliveira Júnior, de Unai, perceberão o Adicional de Local
de Trabalho em valores proporcionais ao montante da ocupação
desse complexo penitenciário, até a sua definitiva
implantação, conforme os indices a seguir estabelecidos:

- 40% (quarenta por cento), quando a população carcerária
for de até 50 (cinqüenta) sentenciados;



140

II - 60% (sessenta por cento), quando a população
carcerária for de 51 (cinqüenta e um) a 200 (duzentos)
sentenciados;
III - o Adicional será devido na sua totalidade, conforme
indice fixado no inciso II do parágrafo único do art. lQ
desta lei, quando a população carcerária for superior a 200
(duzentos) sentenciados, considerando-se de grande porte o
complexo penitenciário de que trata o "caput" deste artigo.
Art. 8 - O disposto no art. lg desta lei não se aplica:
- aos servidores da Penitenciária Dênio Moreira de

Carvalho, de Ipaba, até a reintegração desse complexo
penitenciário á Secretaria de Estado da Justiça, em
cumprimento aos termos do convénio firmado em 2 de maio de
1994 com a Secretaria de Estado da Segurança Pública;
II - aos servidores do Centro de Integração do Menor
Infrator, de Barbacena, até sua reativação pela Secretaria
de Estado da Justiça.
Art. 9 - Passam a denominar-se:
1 - 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 Teófilo Otõni o Centro de Reeducação de
Teófilo Otõni;
VI - Casa do Albergado José de Alencar Rogédo a Casa do
Albergado de Juiz de Fora.
Art. lo - Para efeito do disposto no parágrafo único do
art. lg desta lei, os estabelecimentos penitenciários
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 Unai;
b) Penitenciária Dénio Moreira de Carvalho, em Ipaba;
c) Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz, em

Barbacena:
III - médio porte:
a) Penitenciária Teõfilo Otõni, em Teõfilo Otõni;
b) Penitenciária Industrial Estevão Pinto, em Belo

Horizonte;
c) Penitenciária José Edson Caval ieri , 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 To,çicÕmanos Padre Wilson Valle da Costa, em

Juiz de Fora;
g) Centro de Integração do Menor Infrator, em Barbacena:
IV - pequeno porte:
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a) Casa do Albergado Presidente João Pessoa, em Belo
Horizonte;
b) Casa do Albergado José de Alencar Rog@do, em Juiz de

Fora;
c) Casa da Albergada, em Belo Horizonte.
Art. 11 - Ficam transformados, no quadro constante no Anexo
III do Decreto no 16.409, de 10 de julho de 1974, 2 (dois)
cargos de Diretor II. códigos MG-05-IJ-21 e MG-05-IJ-144.
simbolo 5-02, de provimento em comissão, lotados no Quadro
Setorial da Secretaria de Estado da Justiça no VI, de que
trata o Decreto no 16.686, de 27 de outubro de 1974, em 2
(dois) cargos de Diretor III, código MG-04, simbolo 5-01, de
provimento em comissão e recrutamento amplo, destinados
àquele Quadro Setorial-
Art. : 12 - Serão regulamentadas por meio de decreto a
especificação, por porte, das caracteristicas dos
estabelecimentos penitenciários classificados no art. 10
desta lei, a definição dos critérios de sua avaliação e a
distribuição quantitativa dos servidores, por cargo, bem
como as normas complementares necessárias ao cumprimento
desta lei.
Art. 13 - O Adicional de Local de Trabalho instituido por

esta lei é devido a partir de lg de setembro de 1994-
Art. 14 - Para atender ás 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
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. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 24 de novembro de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

José Braga.

ERRATAS

ATA DA 319a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE NOVEMBRO DE 1994

Na errata relativa à matéria em epigrafe, publicada na
edição de 30/11/94, pàg 34, col. 3, onde se lê:
"ao 6o do art. 7", leia-se:
"ao 5 SQ do art. 7g1'.

ATA DA 320a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE NOVEMBRO DE 1994

Na publicação da ata em epigrafe, verificada na edição de
25/11/94, na pág. 45, col. 4, na quinta linha, onde se lê:
"inciso VI", leia-se:
"inciso IV"; e, na oitava linha, onde se lê:
"aos arts. 4g, 28 e 30", leia-se:
"ao 6ç do art. 7g da Lei 

no 
10.593, de 7/1/92, a q ue se

refere o art. 4p da Proposição de Lei no 12.414, e aos arts.
28 e 30".
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Bela Horizonte, terça-feira, 13 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 9 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Braga

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".
COMPARECIMENTO

- Ás 91h15min, comparece o Deputado José Braga.
Falta de 'Quorum"

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - 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 a se realizar no próximo dia 12, ás 20 horas.

ATA DA 3299 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 D DEZEMBRO DE 1994

Presidência dos Deputados Emiro Nascimento,
José Militão e Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - 4 PARTE: Ata - Za PARTE (ORDEM DO
DIA): Prosseguimento da votação, em lQ turno, do Projeto de
Lei Complementar flQ 29/93; votação das Emendas flQS 1 a 17;
aprovação - Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei
Complementar nQ 24/93: requerimentos dos Deputados José
Militão e Tarcisio Henriques; deferimento; votação do
projeto, salvo emendas e destaques; inexistência de 'quorum"
para votação; anulação da votação - Discussão, em 2Q turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nQ 41/94; encerramento
da discussão - Discussão, em lQ turno, dos Projetos de Lei
ns 2.193, 2.217 e 2.216/94; encerramento da discussão -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.219/94;
apresentação das Emendas nos 2 a 7; encerramento da
discussão; envio do projeto com as emendas à Comissão de
Administração Pública - Discussão, em l turno, dos Projetos
de Lei ns 2.224 e 2.241/94; encerramento da discussão -
Discussão, em 2Q turno, dos Projetos de Lei nos 1.158/92 e
1.551/93; encerramento da discussão - Discussão, em lo
turno, dos Projetos de Lei nos 1.463/93 e 2,030/94;
encerramento da discussão - Discussão, em 2Q turno, do
Projeto de Lei nQ 684/92; encerramento da discussão -
Chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de
número regimental para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo

Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio



Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás -
Elisa Alvas - Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista -
João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Kemil Kunaira - Márcio
Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Raul Messias
- Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 20-Secretário para proceder à leitura da ata
da reunião anterior. Na sua ausência, convoco o Deputado
Ronaldo Vasconcellos.

la PARTE
Ata

- O Deputado Ronaldo Vasconcel los, 2Q-Secretário 'ad hoc",
procede à 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 passa à 2sá parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.
Prosseguimento da votação, em lo turno, do Projeto de Lei
Complementar no 29/93, do Deputado José Braga, que dispõe
sobre a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento
de municípios e sobre a criação, a organização e a supressão
de distritos. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos
Municipais opinou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresentou. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Assuntos Municipais, que
opinou pela aprovação das Emendas ngs 1 e 2, apresentadas em
Plenário, e das Emendas ns 3 a 17, que apresentou. A
Presidência informa ao Plenário que irá submeter a votação
as Emendas ngs 1 a 17, que receberam parecer pela
manutenção, uma vez que o projeto, salvo emendas, foi
aprovado na reunião extraordinária de ontem á noite. Em
votação, as Emendas nos 1 a 17. A Presidência vai submeter a
matéria a votação pelo processo nominal, em conformidade com
o art. 263. inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-la responderão "sim", e os que desejarem
rejeitá-la responderão 'não". Antes, a Presidência lembra ao
Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o
projeto de lei complementar será aprovado se obtiver 39
votos favoráveis. Com a palavra, o lo-Secretário, para
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proceder à chamada nominal. Na sua ausência, a Presidência
convoca o Deputado Ibrahim Jacob.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené

Guedes - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajairnar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Cõssimo Freitas - Eduardo Brás - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Ibrahim
Jacob - Jaime Martins - João Marques - Jorge Hannas - José
Braga - José Maria Pinto - Márcio Miranda - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Raul Messias -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcísio Henriques.
O Sr. presidente - Responderam " sim " 43 Deputados. Estão
aprovadas as emendas ao Projeto de Lei Complementar ng
29/93, ficando, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto
de Lei Complementar rg 29/93 na forma do Substitutivo ng 1,
com as Emendas ngs 1 a 17. A Comissão de Assuntos
Municipais.
O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) - Votação, em
2Q turno, do Projeto de Lei Complementar flQ 24/93, do
Governador do Estado, que organiza a Procuradoria-Geral da
Fazenda Estadual, dispõe sobre a carreira de Procurador da
Fazenda Estadual e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela sua
aprovação na forma do vencido em lg turno. Emendado em
Plenário, voltou o projeto á Comissão de Administração
Pública. que opinou pela aprovação das Emendas ngs 1 a 9 e
pela rejeição das Emendas ngs 10 e li. Vêm à Mesa
requerimentos dos Deputados José Militão e Tarcisio
Henriques, em que solicitam votação destacada para as
Emendas ngs 10 e 11. respectivamente. A Presidência defere
os requerimentos, em conformidade com o item XVII do art.
244 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo
emendas e destaques. A Presidência vai submeter a matéria a
votação, pelo processo nominal, em conformidade com o art.
263, inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-la responderão "sim", e os que desejarem
rejeitá-la responderão 'não" Antes, a Presidência lembra ao
Plenário oue, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, O
projeto de lei complementar será aprovado se obtiver 39
votos favoráveis. Com a palavra, o Sr. lg-Secretário, para
proceder à chamada de votação nominal. Na sua ausência, a
Presidência convoca o Deputado Célio de Oliveira.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados,
número regimental insuficiente para votação, mas suficiente
para discussão, motivo pelo qual a Presidência torna sem
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na pauta.
Discussão, em 2Q turno, da Proposta de Emenda á
Constituição no 41/94. do Deputado Côssimo Freitas. que dá
nova redação ao inciso II do art. 31 da Constituição do
Estado. (Dispõe sobre a concessão de férias-prémio aos
servidores públicos civis do Estado.) A Comissão Especial
opina pela aprovação da proposta com a Emenda no 1. que
apresenta. Em discussão, a proposta. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.
- A seguir, têm suas discussões encerradas, cada um por sua

vez, na forma regimental, em lQ turno, os Projetos de Lei
flQ5 2.193/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre o
valor do soldo da Policia Militar do Estado, altera os
símbolos dos cargos de provimento em comissão de direção
superior e dá outras providências; 2.217/94. do Governador
do Estado, que acresce o limite fixado para o Poder
Executivo realizar operações de crédito; e 2.216/94, do
Deputado Clêuber Carneiro, q ue dispõe sobre a legitimação e
doação de terras devolutas do Estado em zona urbana ou de
expansão urbana.
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de

Lei no 2.219/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre a
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha -
CODEVALE - e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela sua constitucionalidade. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina
pela sua aprovação com a Emenda no 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos-
- Vêm á Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI No 2.219194
EMENDA NQ 2

Acrescentem-se o art. 30 e seus lQ e 2o:
"Art. 30 - Fica instituído o Adicional de Atividade

Especifica devido ao ocupante de cargo efetivo de carreira e
em comissão do quadro especifico constante na Lei
Complementar 

no 
30. de 10 de agosto de 1993, a partir de l

de outubro de 1994.
lo - O Adicional de que trata este artigo é calculado

pela aplicação do indice percentual, a ser fixado em
decreto, sobre o vencimento-base do servidor e a
gratificação de representação devida nos termos do art. 38,
do 6 3o do art. 39, do parágrafo único do art. 41 e do art.
42 da Lei Complementar nQ 30. de 10 de agosto de 1993.1 2Q - O Adicional 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 art. 45 da Lei
Complementar 

no 
30, de 10 de agosto de 1993.".

Justificação: Trata-se, como 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
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tratamento dispensado pela Lei Delegada Federal nQ 13, de 27
de agosto de 1992, e pela Lei flQ 8.460 (federal), de 17 de
setembro de 1992, aos advogados da União.
Palácio da Liberdade, 7 de dezembro de 1994.
Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais

EMENDA No 3
O art. 30, renumerado 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 art. 30.".
Palácio da Liberdade, 7 de dezembro de 1994.
Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais.

EMENDA No 4
Inclua-se onde convier:
"Art .....- Os limites de competência em matéria de

representação judicial, entre a Procuradoria-Geral do Estado
e a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, sem prejuizo da
atuação conjunta quando conveniente à defesa do interesse
público, serão definidos por Decreto do Poder Executivo.!!.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1994.
Tarcisio Henriques
Justificação: Aproveitando a inclusão de emenda remetida

pelo Executivo ao Projeto de Lei nQ 2.219/94, que deixa, com
isso, de tratar exclusivamente da CODEVALE, tomo a
iniciativa de propor a presente emenda, que visa definir
competência entre a Procuradoria-Geral da Fazenda, Estadual e
a Procuradoria-Geral do Estado, sugerindo Que um decreto
governamental estabeleça os limites de atuação de cada uma,
a fim de que não entrem em conflito.

EMENDA No 5
Dê-se ao 2Q do art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - .............................................

- O 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 ternos do
art. 45 da Lei Complementar nQ 30. de 10 de agosto de 1993.
e aos Procuradores da Fazenda e aos Defensores Públicos, nos
ternos do art. 131 da Constituição Estadual.".
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1994.
Tarcisio Henriques
Justificação: O Adicional de Atividade Especifica atribuído
pelo Projeto aos Procuradores do Estado deve ser estendido
também aos Procuradores da Fazenda e aos Defensores
Públicos, por força do disposto no art. 131 da Constituição
Estadual

EMENDA No 6
Acrescente-se onde convier:
"Art..... - Fica revogada a Lei ng 11.476. de 26 de maio

de 1994, que retificou a Lei ng 9.674, de 20 de setembro de
1988.
Justificação: A Lei ng 9.674. de 20/9/88. autorizou a
doação de móvel ao Municipio de Três Pontas, para
construção de um aeroporto.
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A Lei no 11.476, de 26/5/94, retificou a Lei flQ 9.674. de
1988, destinando o referido imóvel para construção de um
parque industrial.
Com esta emenda, pretende-se revogar a Lei nQ 11.476, de
1994, uma vez que a necessidade do município continua sendo
a construção do aeroporto.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira

EMENDA No 7
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, em

comodato. à Fundação Israel Pinheiro, pelo prazo de 20
(vinte) anos, imóvel de propriedade do Estado localizado em
Caeté, registrado no Oficio de Registro de Imóveis desta
comarca sob os números R-2--5023, fls. 165, livro 21k; R2
6591, fls. 77, livro 20; e R-1-8596, fls. 267. livro 2W.".
Justificação: A emenda tem por objetivo colaborar na

preservação histórica do imóvel que menciona, por estar
vinculado à memória do ex-Presidente João Pinheiro e do ex-
Governador Israel Pinheiro.
Sala das Reuniões. 7 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da

discussão, foram apresentadas ao projeto emendas de autoria
do Governador do Estado, enviadas por meio da Mensagem n
540/94, e dos Deputados Tarcisio Henriques e Célio de
Oliveira, as quais receberam os nos 2 a 7. Nos termos do
2Q do art. 195. a Presidência vai devolver o projeto com as
emendas à Comissão de Administração Pública, para parecer-
- A seguir, têm suas discussões encerradas, cada um por sua

vez, regimentalmente, em lg turno, os Projetos de Lei ns
2.224/94. do Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual
de Desenvolvimento e dá outras providências; e 2.241/94, do
Governador do Estado, que autoriza o SEMGE a constituir as
empresas que menciona; em 2Q turno, os Projetos de Lei nQs
1.158/92. do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que dispõe sobre
a política estadual de saneamento básico e dá outras
providências; e 1.551/93, da Procuradoria-Geral de Justiça,
que dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos
vencimentos e proventos dos servidores dos quadros de
pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público; e, em
lQ turno, os Projetos de Lei nQs 1.463/93, do Deputado Jaime
Martins, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Dores do Indaiá; 2.030/94, do Deputado Alvaro
Antônio, que autoriza o Estado a doar imóvel ao Município de
Muzambinho; e 684/92, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de
Leandro Ferreira.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - A Presidência verifica que existe na

pauta matéria de relevância e solicita ao Sr. Secretário que
proceda á chamada dos Deputados para a recomposição de
quorum". Na sua ausência, solicita ao Deputado Ailton

Vilela que proceda á chamada.
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O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
0 Sr. Presidente (Deputado José Militão) - Responderam á

chamada 34 Deputados. Não há' quorum" para a continuação de
nossos 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, e para a
extraordinária de hoje, às 20 horas, nos termos do edita) de
convocação. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇõES

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.041/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em estudo, do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Conselho Federal de Apoio ao Menor, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
Aprovada a matéria no lg turno, na forma proposta, cabe-nos

deflberar conclusivamente sobre ela no 2Q turno.
Fundamentação

Uma entidade que visa assegurar aos menores carentes
melhorescondições de vida, garantindo-lhes o direito à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à convivência
comunitária, é merecedora do reconhecimento de todos.
Nada mais justo, em vista do exposto, que conceder ao
referido Conselho o pretendido titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.041/94 no 2Q turno.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.075/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em
questão objetiva declarar de utilidade pública a Sociedade
de Caridade de Mar de Espanha - Santa Casa de Misericórdia -
com sede no Município de Mar de Espanha.
Aprovada a matéria no lg turno, com a Emenda nQ 1, compete-
nos, agora, deliberar conclusivamente sobre ela, no 2Q
tu r no.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, parte deste

parecer.
Fundamentação

A mencionada entidade tem por finalidade precipua o
atendimento a pessoas carentes que necessitem de tratamento
médico. Para tanto, ela mantém um hospital denominado Santa
Casa de Misericórdia.
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Reconhecendo o bom intento e a contribuição que a
instituição presta á comunidade local, achamos oportunc
declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nç

2.075/94 no 2o turno, na forma do vencido no Ig turno
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI Pdg 2.075/94

Declara de utilidade pública a Sociedade de Caridade de Mar
de Espanha - Santa Casa de Misericórdia -, com sede no
Município de Mar de Espanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de Caridade de Mar de Espanha - Santa Casa de Misericórdia -

com sede no Município de Mar de Espanha.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.102/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.102/94. do Deoutado Kemil Kumaira,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de
Promoção ao Lavrador e Assistência ao Menor ce Turmalina -
APLAMT -, com sede no Município de Turmalina.
Aprovada a proposição no lQ turno, na forma proposta,
compete-nos, agora, sobre ela deliberar conclusivamente, no
2g turno.

Fundamentação
A entidade objeto da matéria em tela vem funcionando
ininterruptamente há mais de dez anos e presta á comunidade
de Turnalina um trabalho abnegado em prol da criança
carente, concentrando esforços na integração e no
desenvolvimento biopsicocultural desses menores
Pelos relevantes serviços prestados à comunidade

turmalinense, é justo o reconhecimento da utilidade pública
da APLAMT.

Conclusão
Diante das razões expostas, somos pela aprovação do Projeto

de Lei no 2.102/94 no 2g turno.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.127/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em pauta, do Deputado Baldonedo Napoleão,
visa declarar de utilidade pública o Centro Infantil Crescer
Sorrindo, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Aprovado o projeto no 1Q turno sem emendas, cabe-nos emitir
parecer sobre ele para o 2Q turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
Dedicar-se á infãncia carente, possibilitando-lhe

atendimento biopsicossocial, é o objetivo primeiro do Centro
Infantil Crescer Sorrindo. Além disso, a instituição tem
como preocupação a melhoria da qualidade de vida das
famil ias necessitadas.
A julgar por sua devotada atuação, é a entidade merecedora

do titulo de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos favoráveis á aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.127/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão. relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
149 2.148/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado Marcos Helénio,
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Popular de
Defesa dos Direitos Humanos dos Moradores do Bairro
Felicidade, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Aprovado no lQ turno, sem emenda, o projeto retorna a esta

Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A comunidade do Bairro Felicidade tem algumas de suas
reivindicações sociais básicas solucionadas por meio do
referido Conselho, a cujos programas e projetos está
vinculado o desenvolvimento do bairro.
Dessa forma, ratificamos o posicionamento desta Comissão no
lQ turno,

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.148/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 12 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.159/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Piumhi -, com
sede no Municipio de Piui.
Aprovado no lQ turno com a Subemenda flQ 1 á Emenda nQ 1, o
projeto retorna a esta Comissão para o 2Q turno de
deliberação conclusiva. Em anexo, a redação do vencido, que
é parte deste parecer.

Fundamentação
A assistência ao menor carente é fundamental para a
promoção de uma sociedade denocrática.
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A politica de assistência social implementada com a nova
Lei Orgânica de Assistência Social dá um novo enfoque ao
trabalho das instituições filantrópicas no Pais.
A instituição em apreço busca atingir os objetivos a que se
propõe, razão pela qual ratificamos o posicionamento desta
Comissão no 1Q turno.

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

flQ 2.159/94, no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

Redação do Vencido no lq Turno
PROJETO DE LEI No 2.159/94

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Piumhi -, com sede no Municipio
de Piui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Piumhi -, com
sede no Municipio de Piui.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No- 2.189194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o
Instituto Mineiro de Homeopatia - IMII -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lQ turno, cabe-nos examinar a

matéria para o 2g turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

O Instituto Mineiro de Homeopatia - IMH - propõe-se prestar
assistência no seu campo de atuação, além de promover a

z pesquisa e a divulgação da homeopatia.
Acreditamos, pois, que a entidade objeto da proposição em
tela merece ser declarada de utilidade pública.

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

2.199/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 1994.

o Jorge Eduardo, relator.
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Belo Horizonte, quarta-feira. 14 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 12 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Roberto Amaral
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Às 20h16min. comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmo Braz - Ailton Vilei. - Emano Batista -
Ibrahim Jacob - Jaime Martins - José Braga - Mauri Torres -
Milton Salles - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Tarcisio Henriques.

Falta de 'Ouorum"
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amaral) - 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 extraordinária de
amanhã, dia 13. às 20 horas, nos ternos do edital de
convocação, e para a ordinária da mesma data, ás 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 1259 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e trinta minutos do dia primeiro de dezembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira. João Marques,
Sebastião Costa e Antônio Carlos Pereira (substituindo este
ao Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do
PT), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado João
Marques que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa que a reunião tem a finalidade de se
apreciar a pauta e redistribui os Projetos de Lei ns
1158/92, no 2Q turno, ao Deputado Sebastião Costa; 1.463/93
e 1.913/94, no lQ turno, ao Deputado João Marques.
Continuando, o Deputado Célio de Oliveira, no exercício da
Presidência, avoca a si a relatoria do Projeto de Lei n
2.034/94 no 1Q turno. Encerrada a l parte dos trabalhos,
passa-se á 2 fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário da Assembléia. A Presidência passa a palavra ao
Deputado Sebastião Costa, que emite pareceres, concluindo
pela aprovação do Projeto de Lei rg 1 - 158/92 no 2Q turno, na
forma do vencido no 1Q turno, e pela rejeição do Projeto de
Lei nQ 867/92 no lQ turno. Colocados em discussão e votação.
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. O Deputado
João Marques emite pareceres, concluindo pela aprovação dos
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Projetos de Lei ns 1.463/93, com a Emenda ng 1, e 1.913/94,
na forma proposta, ambos no lQ turno. Submetidos a discussão
e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Neste momento, registra-se a presença do Deputado Marcos
Helênio, Que assume a posição de titular da Comissão e emite
parecer, concluindo pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.026/94 no 1Q turno, com a Emenda flQ 1. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Saia das Comissões, 6 de dezembro de 1994. -
Roberto Amaral. Presidente - Francisco Ramalho - Márcio

Miranda - Antônio Carlos Pereira - Arnaldo Canarinho - Jaime
Martins.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PROJETO DE LEI Hp 2.264/94
Disciplina a realização de audiências públicas regionais,

para subsidiar a elaboração da lei orçamentária anual e para
prestação de informações pelos poderes públicos, nos termos
do art. 157, E SQ e seguintes, da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A realização de audiências públicas regionais
pelos Poderes do Estado, com a participação do Tribunal de
Contas, nos termos do sg e seguintes do art. 157 da
Constituição do Estado, reger-se-á por esta lei e pelo
regulamento conjunto firmado pelos titulares de cada Poder.
Art. 2g - Nas audiências públicas regionais disciplinadas
por essa lei, serão sistematizadas e priorizadas as
propostas encaminhadas á Assembléia Legislativa até 30 de
abril de cada ano.
Parágrafo único - As propostas de que trata o artigo
resultarão de audiências públicas municipais realizadas
pelos poderes públicos locais.
Art. 3g - Constituem objetivos das audiências públicas
regionais:

- subsidiar a elaboração da lei orçamentária, e o
planejamento governamental;
II - estabelecer contato direto com a sociedade para a

prestação de informações e para a coleta de dados sobre a
atuação dos poderes públicos estaduais.
Art. 4g - Garantida a representação igualitária,
participarão das audiências públicas regionais e da
priorização a que se refere o art. 2g os representantes de
cada município, escolhidos nas audiências públicas
municipais.
Art. SQ - Compete á Assembléia Legislativa, por meio de sua
Mesa, definir o cronograma de realização das audiências
públicas regionais, elaborar o regulamento a Que se refere o
art. 1Q desta lei, para ser submetido aos titulares dos
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demais Poderes do Estado, e indicar as cidades que sediarão
as audiências, observados os seguintes critérios:

- infra-estrutura necessária;
II - representatividade regional:
III - alternância
Art. G - Previamente à realização das audiências públicas
regionais, os Poderes do Estado procederão à divulgação do
evento com alcance de todos os municípios do Estado,
utilizando-se de dotação orçamentária própria.
Art. 7 - Além dos órgãos indicados pelos Poderes do
Estado, terão representação nas audiências públicas
regionais as comissões permanentes da Assembléia Legislativa
e a Secretária de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral
Art. B - Para a realização das audiências públicas
regionais, será observada a disponibilidade orçamentária,
nos termos do disposto no art. 60, 2g, III. da
Constituição do Estado.
Aru g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1994.
José Ferraz - José Militão - Elmo Braz - Elmiro Nascimento

- Rêmolo Aloise.
- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para

parecer.
PARECER PARA O lo TURNO 00 PROJETO DE LEI

No 2.053194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública o Asilo
Monsenhor Rocha-Vila Dzanam, com sede no Município de
Carat 1 nga.
Publicado, o projeto vem a esta Comissão para exame

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

Fundamentação
A entidade em análise constitui sociedade civil dotada de
personalidade jurídica, sem fins lucrativos.
Em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos e com

diretoria integrada por pessoas idóneas, não remuneradas
pelo exercício especifico de suas funções, entendemos estar
a entidade conforme com as exigências da Lei nQ 5.830, de
6/12/71, que estabelece as normas para a declaração de
utilidade pública de entidades.
Todavia, conforme se verifica pela confrontação dos

documentos juntados ao processo com o texto do art. 1Q do
projeto, necessária se torna a retificação do citado
dispositivo, tendo em vista o equivocado acréscimo da
palavra "entidade" ao nome do asilo. Apresentamos, em
virtude desse fato, a Emenda nQ 1 ao projeto.

Conclusão
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Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei flQ 2.053/94, com a Emenda
no 1, a seguir apresentada.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Asilo

Monsenhor Rocha-Vila Dzanam, com sete no Município de
Carat i nga.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Cléuber Carneiro, relator -

Geraldo Rezende - Célio de Oliveira - Ivo José.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.056194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei

em epigrafe objetiva autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter bens imóveis ao patrimônio do Município de Peçanha.
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 9/6/94, a
proposição foi distribuída a esta Comissão para ser
examinada quanto aos as pectos jurídico. constitucional e
legal, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Cumprindo a exigência do art. 18 da Carta Política mineira
e do art. 17. 1, da Lei no 8.666 (federal), 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, de 21/7/93, alterada pela
Lei no 8.883 (federal), a proposição em exame vem a submeter
a pretendida alienação de tens imóveis estaduais ao crivo
autorizativo dos membros desta Casa.
Ainda nos termos do art. 17, 1. da Lei no 8-666/93, a
alienação de bens imóveis públicos só pode efetivar-se
quando subordinada á existência de um interesse público
devidamente justificado. No caso presente, atende-se a tal
requisito, visto que os terrenos se destinam a abrigar
importantes serviços públicos no município.
Ressalte-se que a pretendida reversão encontra respaldo no
fato de que o Estado não deu aos terrenos a finalidade para
a qual os recebera em doação. Encontrando-se os imóveis
ociosos e sem afetação específica, impõe-se, pois, a sua
devolução ao município, consoante determina o 6 2Q do art.
(SQ do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Carta Estadual.
Além do mais, a própria Secretaria de Estado de Recursos

Humanos e Administração, em oficio enviado a esta Casa e que
segue em anexo ao projeto de lei em apreço, manifestou-se
favorável á medida que ora se propõe.
E importante destacar também que, por se dirigir a uma

entidade federada, a presente alienação está dispensada do
procedimento licitatório, de acordo com a alínea "b" do art.
17. 1, do já citado estatuto federal.
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Isso posto. a proposição em epígrafe coaduna-se com os
principios constitucionais e legais aludidos, inexistindo
óbices que impeçam a sua normal tramitação.

Conclusão
Concluímos pela constitucionalidade, pela legalidade e pela

juridicidade do Projeto de Lei nQ 2.056/94.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Ivo José. relator - Geraldo

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

No 2.095194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 2.095/94, de autoria do Deputado
Clêuber Carneiro, dá a denominação de Antônio Cardoso à
Escola Estadual de Ramalhudo, no Município de Monte Azul.
Publicado em lg/7/94, foi o projeto encaminhado, para exame
preliminar, a esta Comissão, 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 á análise da matéria.
Fundamentação

A proposição em epigrafe encontra-se em consonância com o
disposto no art. 61, XIV, da Carta mineira, que estabelece
como atribuição desta Casa legislar, com a sanção do Chefe
do Executivo, sobre bens do dominio público.
No tocante á legislação infraconstitucional Que disciplina

a matéria, a proposição encontra-se de acordo com a Lei n
5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei ng 7.621, de 13/12/79,
Que estabelece normas para denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público, segundo as ouais não deve
haver, no mesmo municipio, outra instituição com igual
denominação, devendo a escolha recair em nome de pessoas
falecidas, de notórias qualidades.
Conforme o Oficio SAO/DPAT 300/94. da Secretaria de Estado

da Educação, não existe, na rede estadual de ensino, outra
escola com igual denominação.
Não há, portanto, impedimentos legais à normal tramitação
do projeto, que se encontra de acordo com a legislação
pertinente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.095/94.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Antonio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Geraldo Rezende - Ivo José.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.101/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.101/94. de autoria do Deputado
Bernardo Rubinger, visa a alterar a denominação da Escola
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Estadual Maria Goretti, localizada no Municipio de Barnbui,
para Escola Estadual Carmelita Carvalho Garcia.
Publicado em 2/7/94. o projeto, sujeito à deliberação

conclusiva da Comissão de Educação, foi encaminhado para
exame preliminar a esta Comissão, nos termos do art. 195,
c/c O art. 103. V. fl a", 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 o
determinado no art. 61. XIV, da Constituição Estadual. Que
estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a sanção
do Governador,sobre bens do dominio público.
No tocante à legislação infraconstitucional que disciplina
a matéria, a proposição está de acordo com a Lei nQ 5.378,
de 3/12/69, alterada pela Lei nQ 7.621, de 13/12/79, que
estabelece normas para denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público, segundo as quais não deve
haver, no mesmo município, outra instituição com igual
denominação, devendo a escolha recair em nome de pessoas
falecidas, de notórias qualidades.
Conforme informação da Secretaria de Estado de Educação,
não existe, na rede estadual de ensino, outra escola com a
denominação proposta.
Não hã, pois, impedimentos legais à normal tramitação do

projeto. Quanto aos aspectos de conveniência e oportunidade.
estes ceverão receber parecer da Comissão de Educação.

Conclusão
Em face do exposto, condluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.101/94.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Antônio Pinheiro, relator - Ivo

José - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.112/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei flQ 2.112/94, de autoria do Deputado José
Braga, dá a denominação de Escola Estadual Manoel Pereira de
Araújo à Escola Estadual São Judas Tadeu, do Distrito de
Nova Minda, no Municipio de Brasilia de Minas.
Publicado em 7/7/94, foi o projeto encaminhado para exame
preliminar a esta Comissão, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104. 1, "b". do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior,
passamos agora à análise da matéria.

Fundamentação
A proposição em epigrafe encontra-se em consonância com o
determinado no art. 61, XIV. da Constituição Estadual, que
estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a sanção
do Governador, sobre bens do domimio público.
No tocante à legislação infraconstitucional que disciplina

a matéria, a proposição está de acordo com a Lei flQ 5.378,
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de 3/12/69, alterada pela Lei no 7.621, de 13/12/79, Que
estabelece normas para denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público, segundo as quais não deve
haver, no mesmo município, outra instituição com igual
denominação, devendo a escolha recair em nome de pessoas
falecidas, de notórias qualidades.
Contorne informação da Secretaria de Estado da Educação,
não existe, no município, escola estadual com a denominação
proposta.
Não há, pois, impedimentos legais á normal tramitação do
projeto, que se encontra de acordo com a legislação
pertinente.

Conc 1 usão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.112/94.
Sala das Comissões. 13 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 2.138/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em exame, do Deputado Emano Batista, propõe
dar o nome de Escola Estadual Morada do Vale ã escola
estadual do Bairro Morada Nova do Vale, localizada no
Município de Coronel Fabriciano.
Publicada em 6/8/94. veio a matéria a esta Comissão para
exame preliminar, tendo sido convertida em diligência a
pedido do relator.
Cumprida a diligência, reúne-se a Comissão para o exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição está de acordo com o Que determina a Lei n
5.378. de 3/12/69, modificada pela Lei ng 7.621, de
13/12/79.
Para corrigir erro material, observado no projeto, julgamos

oportuno apresentar-lhe emenda.
Conclusão

Pelos motivos expostos, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
2.138/94 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
O art. lQ passa a ter a seguinte redação;
"Art. i Q - Fica denominada Escola Estadual Morada do Vale a

escola estadual do Bairro Morada Nova do Vale, localizada no
Município de Coronel Fabriciano.".
Sala das Comissões. 13 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Cêlio de Oliveira - Ivo José.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 2.149/94
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Célio de Oliveira, o Projeto de Lei
no 2149/94 pretende dar a denominação de Rodovia Dr.
Gustavo Ferreira de Paiva á rodovia que liga o Município de
Santana do Jacaré ao Distrito de São Sebastião da Estrela e
à BR-38L
Publicado, foi o projeto distribuído a esta Comissão para

exame preliminar, nos ternos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a" do Regimento Interno.
Em requerimento aprovado em 30/8/94, o autor solicitou, nos
termos regimentais, a tramitação do projeto em regime de
Urgência.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta

Comissão passa agora à fundamentação da matéria.
Fundamentação

A proposição em exame encontra-se em consonância com o
determinado no art. 61, XIV, da Constituição Estadual, que
estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a sanção
do Governador, sobre bens do domínio público
No tocante à legislação infraconstitucional que disciplina

a matéria, a proposição está de acordo com a Lei ng 5.378,
de 3/12/69, alterada pela Lei ng 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 informações prestadas pelo Departamento de
Estradas de Rodagem - DER-MO - por meio do Oficio ng 740/94,
o trecho em apreço ainda não possui denominação oficial.
Não há, pois, impedimentos legais à tramitação do projeto,

que se encontra de acordo com a legislação pertinente.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.149/94.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Célio de Oliveira - Ivo José.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROF:STA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO No 41/94
Comissão de Redação

De autoria de mais de 1/3 dos membros da Assembléia, tendo
como primeiro signatário o Deputado Cõssimo Freitas, a
Proposta de Emenda à Constituição nQ 41/94, que dá nova
redação ao inciso II do art. 31 da Constituição do Estado,
foi aprovada no 2g turno com a Emenda nQ L
Vem agora a proposta 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, q ue está de acordo com o aprovado

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO No 41194
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Dá nova redação ao inciso II do art. 31 da Constituição do
Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O inciso II do art. 31 da Constituição do Estado
passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 31 - ..............................
Ir - férias-prêmio, com duração de 3 (três) meses,

adquiridas a cada periodo de 5 (cinco) anos de efetivo
exercicio de serviço público, admitida, por opção do
servidor, sua conversão em espécie, paga como indenização,
ou, para efeito de aposentadoria e percepção de adicionais
por tempo de serviço, a contagem em dobro das férias-prêmio
não gozadas;".
Art. 2 - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data

de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Francisco Ramalho.

ERRATA

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.169/94

Na publicação da matéria em epigrafe, verificada na edição
de 10/12/94, na pág. 40, suprima-se o primeiro quadro da
col. 2, relativo a cargos do Quadro Suplementar; e, apôs o
segundo quadro da mesma coluna, referente a cargos do Quadro
Permanente, códigos FP-03 a F p-MC-09, inclua-se o seguinte:*
* - A matéria incluida foi publicada na edição do "Diário

do Legislativo" de 14/12/94.
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Belo Horizonte, q uinta-feira, 16 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA 609a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Oficios nQs 109 a 121, do Governador do
Estado - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n
2.264/94 - Requerimentos ns 5.483 a 5.486/94 -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio Ambiente e
de Saúde e Ação Social e do Deputado Wanderley Ávila -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Pinheiro
e Gilmar Machado - Interrupção da reunião - Composição da
Mesa - Palavras do Deputado Roberto Amaral - Palavras do Sr.
Aírson Bezerra Lócio - Reabertura da reunião - 2a PARTE
(ORDEM DO DIA): 19 Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - Discussão e votação de pareceres de redação
final: Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda á
Constituição ng 41/94 e do Projeto de Lei nQ 2.213/94;
aprovação - 2? Fase: Chamada para recomposição de "quorum"
inexistência de número regimental para continuação dos
trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 141h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Saldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahin Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José
Renato - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira
- Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elniiro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura das
atas das três reuniões anteriores. Na sua ausência, convoco
o Deputado Bené Guedes.
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la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

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

Correspondência
- O Deputado Antônio Pinheiro, 1Q-Secretário "ao hoc", lê a

seguinte correspondência:
"OFtCIO No 109/94

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1994-
Senhor Presidente,
Reportando-me aos termos do Oficio 1.853/94/SOM, 13 de

outubro de 1994, através do qual Vossa Excelência traz ao
meu conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa
manteve os vetos totais opostos ás Proposições de Lei ngs
12.329, Que estabelece normas gerais de prevenção contra a
transmissão do virus da AIDS em estabelecimentos
odontológicos públicos ou privados; 12.334, que cria o
Programa de Incentivo á Fruticultura - MINASFRUTA e dá
outras providências; 12.335, que obriga o Poder Executivo a
oferecer tratamentos oftalmológico e otorrinolaringológico
gratuitos aos alunos carentes das escolas públicas estaduais
nos casos que especifica; 12.336, que estabelece condições
para a concessão de licença ambiental para realização de
obras de barramento em rios navegáveis e dá outras
providências; 12.337, que dispõe sobre o programa de
alimentação escolar da rede pública estadual; 12.338. que
dispõe sobre a pesagem obrigatória de recipiente de gás
liquefeito de petróleo á vista do consumidor; 12.340, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação mensal da
relação das reclamações contra os fornecedores de produtos e
serviços definidos nos termos do arU 3Q da Lei ng 8.078. de
11 de setembro de 1990; 12.342, Que assegura às entidades
que menciona o direito à utilização do espaço fisico das
unidades de ensino estaduais e dá outras providências;
12.343, que torna obrigatória a utilização de papel
reciclado pelos órgãos e pelas entidades da administração
pública estadual, e 12348, que dispõe sobre a criação de
área de preservação permanente na bacia hidrográfica do rio
Uberabinha e dá outras providências, cumpre-me agradecer a
gentileza da comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência

as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se ás Proposições de Lei ngs 12.329. 12.334,
12.335, 12.336, 12.338, 12340, 12.342, 12.343 e 12.348.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFÍCIO No 110/94*
Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente,
Reportando-me aos termos do Oficio 1.607/94/SOM, de 10 de

agosto de 1994, através do qual Vossa Excelência traz ao meu
conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa manteve
o veto total oposto á Proposição de Lei nQ 12.253, que torna
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obrigatória a realização gratuita, pelo Estado, de exame
parasitolôgico de fezes e de urina (rotina) em todos os
alunos da ia á 4 série do lQ grau das escolas da rede
estadual de ensino, cumpre-me agradecer a gentileza da
comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência

as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais,"
- Anexe-se à Proposição de Lei ng 12.253.
* - Publicado de acordo com o texto Original

"OFÍCIO No 111/94*
Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente,
Reportando-me aos ternos do Ofício 1.618/94/SGM, de 19 de
agosto de 1994, através do qual Vossa Excelência traz ao meu
conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa manteve
o veto oposto ao 6 3g do artigo 4Q, ao inciso IX do artigo
18, aos artigos 11. 12. 20 e 29 e ao inciso II do artigo 25
da Proposição de Lei nQ 12.277, que se converteu na Lei n
11.504. de 20 de junho de 1994, que dispõe sobre a Politica
Estadual de Recursos Hidricos e dá outras providências,
cumpre-me agradecer a gentileza da comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência

as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se á Proposição de Lei nQ 12.277.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFÍCIO No 112794
Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente.
Reportando-me aos termos do Oficio 1.674/94/SGM, de 25 de

agosto de 1994, através do qual Vossa Excelência traz ao meu
conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa manteve
o veto total oposto á Proposição de Lei nQ 12.273. q ue torna
obrigatória a construção de estação de piscicultura em
represa de usina hidrelétrica a ser implantada no Estado,
cumpre-me agradecer a gentileza da comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência

as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se á Proposição de Lei nQ 12.273.
* - Publicado de acordo com o texto original.

'OFÍCIO No 113/94
Belo Horizonte. 9 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente,
Reportando-me aos termos do Oficio 1.673/94/5GM. de 25 de

agosto de 1994, através do qual Vossa Excelência traz ao meu
conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa manteve
o veto oposto aos artigos 10, 12, e 15 da Proposição de Lei
nQ 12.302, que se converteu na Lei nQ 11.510. de 7 de julho
de 1994, que dispõe sobre a conversão, em Unidade Real de
Valor - URV -, das tabelas de vencimentos e de soldos dos
servidores públicos do Poder Executivo e dá outras
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providências. cumpre-me agradecer
 

gentileza da
comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais.'
- Anexe-se à Proposição de Lei no 12.302.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFÍCIO NO 114/94*
Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1994-
Senhor Presidente,
Reportando-me aos termos do Oficio 1.705/94/SGM. de 31 de

agosto de 1994, através do qual Vossa Excelência traz ao meu
conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa manteve
o veto oposto ao artigo 106 da Proposição de Lei
Complementar flQ 36, que se converteu na Lei Complementar nQ
33. de 28 de junho de 1994, que dispõe sobre a organização
do Tribunal de Contas e dá outras providências, cumpre-me
agradecer a gentileza da comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência

as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se à Proposição de Lei Complementar nQ 36.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFÍCIO NQ 115/94*
Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente,
Reportando-me aos termos do Oficio 1.182/94/5OM, de lg de

junho de 1994, através do qual Vossa Excelência traz ao meu
conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa manteve
o veto oposto ao artigo SQ da Proposição de Lei no 12.243.
que se converteu na Lei ng 11.452, de 22 de abril de 1994,
que cria o Quadro de Pessoal da Educação e o Quadro de
Pessoal do Conselho Estadual de Educação e dá outras
providências, cumpre-me agradecer a gentileza da
comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência

as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se à Proposição de Lei nQ 12.243.
* - Publicado de acordo com o texto original,

"OFÍCIO NO 116/94*
Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente,
Reportando-me aos termos do Oficio 1.704/94/5GM, de 21 de

agosto de 1994, através do qual Vossa Excelência traz ao meu
conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa manteve
• veto total oposto à Proposição de Lei nQ 12.292, que cria
• Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite - Pró-
Leite - e dá outras providências, cumpre-me agradecer a
gentileza da comunicação-
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência

as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se à Proposição de Lei nQ 12.292.
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* - Publicado de acordo com o texto original.
'OFÍCIO NO 117/94

Belo Horizonte. 9 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente,
Reportando-me aos termos do Oficio 1.355/94/SOM, de 13 de

outubro de 1994, através do Qual Vossa Excelência traz ao
meu conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa
manteve o veto oposto ao parágrafo lQ do artigo 21 e aos
incisos IV, V e X do parágrafo único do artigo 42 da
Proposição de Lei no 12.306, que se converteu na Lei ng
11539. de 22 de julho de 1994, que dispõe sobre a
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG e dá outras
providências, cumpre-me agradecer a gentileza da
comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais.!!
- Anexe-se à Proposição de Lei ng 12.306.
* - Publicado de acordo com o texto Original.

"OFÍCIO NQ 118/94
Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente.
Reportando-me aos termos do Oficio 1.856/94/5GM, de 13 de
outubro de 1994, através do qual Vossa Excelência traz ao
meu conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa
manteve o veto oposto ao parágrafo único do artigo lo da
Proposição de Lei ng 12.341, que se converteu na Lei ng
11.551, de 2 de agosto de 1994, que dispõe sobre a
construção de passarela para pedestres em rodovia estadual,
cumpre-me agradecer a gentileza da comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência
as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.!!
- Anexe-se à Proposição de Lei ng 12.341.
• - Publicado de acordo com o texto original.

"OFÍCIO NQ 119194
Selo Horizonte, 9 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente,
Reportando-me aos termos do Oficio 1.859/94/SGM, de 13 de

outubro de 1994, através do qual Vossa Excelência traz ao
meu conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa
manteve o veto oposto aos parágrafos lQ e 2g do artigo 31 da
Proposição de Lei ng 12.301, que se converteu na Lei ng
11.517. de 13 de julho de 1994, que reorganiza a
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e dá
outras providências, cumpre-me agradecer a gentileza da
comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência

as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se à Proposição de Lei ng 12301.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFÍCIO Hp 120/94*
Belo Horizonte, 9 de dezembro de 1994.
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Senhor Presidente.
Reportando-me aos termos do Oficio 1.857/94/5OM, de 13 de

outubro de 1994. através do qual Vossa Excelência traz ao
meu conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa
manteve o veto oposto ao inciso III do artigo 4Q da
Proposição de Lei flQ 12.352. que se converteu na Lei n
11.552, de 3 de agosto de 1994, que dispõe sobre a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG - e
dá outras providências, cumpre-me agradecer a gentileza da
comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência

as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.'
- Anexe-se á Proposição de Lei nQ 12.352.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFÍCIO Ng 121/94
Belo Horizonte. 9 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente,
Reportando-me aos ternos do Oficio 1.854/94/SGM, de 13 de

outubro de 1994, através do qual Vossa Excelência traz ao
meu conhecimento que essa egrégia Assembléia Legislativa
manteve o veto oposto ao artigo 12 da Proposição de Lei n
12.299. que se converteu na Lei nQ 11.611, de 7 de julho de
1994, que cria Assessoria de Comunicação Social na estrutura
das Secretarias de Estado e da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais e no Gabinete do Vice-Governador do Estado e dá
outras providências, cumpre-me agradecer a gentileza da
comunicação.
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência

as expressões de elevado apreço e distinta consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Anexe-se à Proposição de Lei nQ 12.299.
* - 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 á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 2.264/94

- O projeto de lei em epigrafe foi publicado na edição do
dia 14/12/94.

REQUERIMENTOS
NQ 5.483/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte pela criação
do prêmio Clima de Natal.
NQ 5.484/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Aliança Francesa de Belo Hdrizonte pela comemoração dos 50
anos de trabalho e ensino na Capital. (- Distribuidos á
Comissão de Educação.
NQ 5.485/94. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
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Dr. Lúcio Bemquerer, Presidente da Associação Comercial de
Minas Gerais, pelo recebimento da Láurea Honra ao Mérito da
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. (- A Comissão
de Saúde e Ação Social.)
Ng 5.486/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Associação Feminina de Assistência Social pelo lançamento do
Programa Armazém de Minas. 1H- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

- São, também,
Comissões de Meio
Deputado Wanderley

COMUHI CAÇÔES
encaminhadas à Mesa
Ambiente e de Saúde e
Avi la.

Oradores Inscritos

comunicações das
Ação Social e do

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antõnic
Pinheiro.

 

O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados e Sras. Deputadas, porque espelha o real espirito
de Minas Gerais, peço a V. Exa. , Sr. Presidente, seja
transcrito nos anais desta Casa, o editorial do Estado de
Minas, de 8/12/94. Que passo a ler: ( Lê.)

 

"Estado de Minas - Editorial de 8/12/94 - Insulto
Consumado.
O insulto ao povo está consumado. O Senado aprovou, ontem à
noite, o projeto de lei Que anistia o Senador Humberto
Lucema (PMDB-PB) e os demais parlamentares que usaram a
gráfica do Senado para imprimir material de campanha. Os
senadores fizeram ouvidos moucos ao protesto da opinião
pública, ofenderam a História e a memória daqueles que foram
anistiados no passado, mas por terem sido perseguidos quando
lutavam pela liberdade. Anistia é perdão, mas os senadores
podem ter certeza que não serão perdoados. A sociedade
brasileira está mudando, está caminhando em direção à
modernidade. A classe parlamentar está parada no tempo do
espirito de corpo, ainda se julga acima do bem e do mal.
Ainda há oportunidade para corrigir o erro. Esta missão cabe
agora aos de putados federais, e se eles assumirem a mesma
desfaçatez dos senadores, será obrigação do presidente da
República negar sanção à proposta. O repúdio da Nação ao
Senado, de antemão, já está lançado.
O Brasil passou por um processo de evolução política nos
últimos anos, a população foi às ruas impor uma postura de
ética e moralidade na atividade pública, um presidente da
Reoública foi afastado do cargo sem Que as instituições
sofressem qualquer mácula. O julgamento de Collor deveria
significar o ápice deste processo, a prova definitiva de que
houve uma mudança de mentalidade, de que não serão apenas os
ladrões de galinha, os pés-de-chinelo, os obrigados a
Prestar contas à Justiça. Ledo engano. Os senadores rasgaram
os discursos de probidade que fizeram por ocasião do
afastamento de Fernando Collor, esqueceram suas próprias
palavras e promessas, traíram a confiança da Nação de que
não haveria mais casuismo em nome do corporativismo,
derrubaram a fantasia.
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Se o processo de impeachment de Fernando Colior de Mello
era simbolo de um novo tempo, de urna nova atitude politica,
a anistia a Humberto Lucena será emblema da involução, de
retrocesso. A desfaçatez dos senadores não tem limites. Se a
lei foi descumprida, como o foi no caso do presidente do
Congresso, mude-se a lei, em lugar de punir quem a
infringiu. Ou faça-se uma nova lei. Estranho raciocinio
este. em que vale mais a pele de alguns parlamentares do que
a própria instituição. Pois, salvando os colegas oue usaram
indevidamente a gráfica do Senado para a impressão de
calendários e outras peças de publicidade eleitoral, os
senadores estão condenando o Poder Legislativo a sofrer o
desprezo da sociedade.
Nem tudo está perdido. Só de terem tido a intenção de
desprezar a legislação que eles próprios elaboraram e
aprovaram apenas para resguardar os interesses de uns poucos
colegas, os parlamentares já merecem o repúdio, veemente
repúdio, da Nação. O Brasil, contudo, é maior do que
imaginam algumas dezenas de senadores e deputados, e o fato
ainda não está consumado. Ainda há tempo de a iniciativa
corporativista, imoral e inoportuna ser abortada. E o que
espera e exige a sociedade. Afinal, é inadimissivel que todo
um processo de resgate de ética na atividade politica seja
jogado por terra por conta de atitudes desta natureza. O
julgamento de Collor faz a Nação acreditar em uma nova
era,...'
E aqui faço um parêntese: que tristeza, Sr. Presidente, o
homem foi absolvido!

faz o brasileiro se sentir cidadão. E um sonho que
demorou muito tempo para se tornar realidade. A
possibilidade de um perdão a Humberto Lucena é um pesadelo
do qual o Pais quer acordar."
Está aqui, Sr. Presidente, o editorial do 'Estado de Minas'

do dia 8/12/94, e peço a V. Exa. que ele seja transcrito nos
anais desta Assembléia.
Queremos também manifestar o nosso repúdio pelos últimos
acontecimentos de Brasilia, onde a Nação toda se reuniu e
derrubou um governo corrupto. Hoje, o homem que representava
esse mesmo Governo acabou de ser julgado, voltando, talvez.
à Presidência da República, para perseguir, quem sabe, um
Aristides Junqueira e tantos outros que desejam esta Nação
livre dos corruptos e a punição dos responsáveis pela
corrupção, acabando-se com a impunidade. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, senhores presentes nas galerias,
representantes da imprensa, inicialmente gostaria de
concordar com as palavras do Deputado Antônio Pinheiro,
parabenizando-o pelo seu pronunciamento.
Realmente, hoje é um dia um tanto quanto triste, porque,
lamentavelmente, fomos surpreendidas pelo STF, que inocentou
o ex-Presidente Fernando Colior de Meio, PC e sua gangue. E
lamentável que tenhamos de conviver com isso! Outro fato
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também digno de repúdio foi a absolvição de Lucena pelo
Senado Federal
Realmente, é um momento delicado na vida nacional, na

medida em que a população, nas últimas eleições, demonstrou
a sua insatisfação, a sua indignação com a impunidade e
tivemos, mais uma vez, a demonstração de como hoje é difícil
confiar nas instituições.
Assim sendo, faz-se necessário - como se iniciou com o
"impeachment" de ColIor - um trabalho de reestruturação e de
exigências sobre o Poder Executivo, um trabalho de
fiscalização sobre o Poder Executivo, a exemplo do que mós,
do Poder Legislativo, temos sofrido, com um acompanhamento
cada vez mais rigoroso, com criticas cada vez mais duras por
parte da população, no que se refere à forma da nossa
atuação.
E necessário, também, iniciarmos imediatamente um debate
sobre a reformulação do Poder Judiciário neste Pais, pois
não é possível que o Judiciário continue impune, continue
fazendo de conta que nada acontece neste Pais, que os juizes
podem tudo, que os juizes julgam e nada acontece com eles!
Infelizmente, grande parte do Judiciário só tem coragem de
mandar para a cadeia "ladrões de galinhas', mas não tem
coragem de enfrentar os grandes do "colarinho branco!!!
E exatamente por isso que continuamos, neste Pais, a
enfrentar problemas, e a população, cada vez mais está
descrente nas instituições. Concordo com o sociólogo
Betinho. quando ele diz que irá continuar como um dos
integrantes do Movimento pela Ética na Política deste Pais.
pois é necessário que façamos uma grande mobilização,
exigindo uma reestruturação do Poder Judiciário. Queremos -
como já discutimos dentro do PT - o controle externo do
Poder Judiciário, porque não é mais passível continuarmos
convivendo com um Judiciário que se coloca acima de tudo e
de todos!
Nós vivemos num Pais democrático, onde os três poderes
devem trabalhar harmonicamemte, um fiscalizando e
controlando o outro, cada um com os seus deveres. Mas, não é
possível mais continuarmos com um Judiciário que não pode
ser criticado, mão pode ser questionado. Um judiciário que
sabe tudo e define tudo. Não é mais possível termos um
superpoder como o Judiciário. Quem dera tivéssemos no Brasil
juizes com a coragem de iniciarum processo de
reestruturação em seu próprio poder. E justamente disso que
precisamos. Estamos participando de uma mobilização para
exigir também transparência e democratização do Poder
Judiciário neste Pais. Não é mais possível continuarmos
convivendo com um poder que fica ã margem. Pode-se falar do
Poder Executivo, pode-se criticar o Legislativo, pode-se
fazer uma série de investigações sobre os Deputados e o
Poder Executivo, mas com relação ao Judiciário, ninguém pode
fazer nada. E preciso termos uma outra postura: a de
tratarmos os três poderes de forma igual . E é exatamente por
isso que precisamos reestruturar também o Poder Judiciário
do nosso Pais.
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Um segundo assunto que gostaria de abordar aqui é com
relação ás últimas falas do Presidente da República eleito.
Fernando Henrique Cardoso. O Presidente eleito tem colocado
que não é possível pagar U$100.00 de salário mínimo ao
trabalhador. Não são R$lOO,OO. mas U$100.00, que dariam hoje
em torno de R$86,00. Ele diz que U$100,00 de salário mínimo
iriam quebrar a Previdência.
Semana passada, o Banco Central liberou U$1.400.000.000,00
para socorrer os desmandos dos Bancos estaduais. Para
aumentar o salário mínima para U$100,00 ou R$86,00, a
Previdência teria um acréscimo de despesas da ordem de
U$600.000.000,00. Pode-se socorrer com U$1.400.000.000,00 os
Bancos estaduais - em muitos deles é necessária urna
investigação profunda para apurarem-se os desvios - mas não
se pode elevar o salário mínimo porque' isso compromete a
Previdência. Mas não compromete o Tesouro gastar e colocar
U$1.400.000.000,00 que não se sabe como vão retornar. Pode-
se atender a um Senador eleito, o ex-Governador da Bahia,
Sr. Antônio Carlos Magalhães. liderando rapidamente, em
menos de uma semana. U%200.000.000,00 para os cacaueiros da
Bahia. Isso não quebra nem atrapalha o Tesouro. Mas elevar o
salário mínimo do trabalhador o Governo diz que atrapalha e
que quebra a Previdência.
E exatamente isso que gostaríamos de deixar claro aqui: o
nosso repúdio pela forma mentirosa com que o Governo vem
tratando a questão dos trabalhadores e do salário mínimo e
da Previdência. E necessário iniciarmos um debate sério e
franco neste Pais, pois não é mais possível o Governo sair
socorrendo os cacaueiros para atender a um Senador eleito;
não é mais possível o Governo socorrer e liberar dinheiro
para os Bancos estaduais, com mais do que o dobro de
recursos que seriam necessários para, pelo menos, minorar os
problemas da classe trabalhadora deste Pais. Estamos aqui
cobrando e exigindo que o Governo Federal comece a discutir
com mais seriedade o novo salário mínimo.
Quero, aqui, parabenizar a administração Patrus Ananias,

que, amanhã, paga o ISQ salário - é obrigação - com o
reajuste de novembro já incluído. Queremos ver aqui qual vai
ser a atitude do Governador Hélio Garcia com relação ao
aumento do funcionalismo do Poder Executivo, do Legislativo
e do Judiciário também. Nós já votamos e eu coloquei que
toda a semana estaria aqui cobrando o reajuste dos
funcionários públicos que esta Casa já votou. Queremos que o
Governo resolva isso. Muito obrigado.

Interrupção da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe, neste momento.
os trabalhos, para, nos termos do 6 lQ do art. 23 do
Regimento Interno, receber o Sr. Airson Bezerra Lõcio.
Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - CODEVASF.

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

Mesa os Exmos. Srs. Airson Bezerra Lôcio; Aluisio Fantini
Valêrio. Diretor-Geral da RURÂLMINAS, representante do Sr.
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Secretário de Agricultura, Sr. A]ysson Paulinelli; e o
Deputado Roberto Amaral

Palavras do Deputado Roberto Amaral
Sr. Presidente; Sr. Presidente da CODEVASF, Airson Bezerra

Lõcio, Sr. Secretário de Agricultura, aqui representado pelo
Sr. Aluísio Fantini Valério; demais autoridades convidadas;
Srs. Deputados; representantes da imprensa; distinto e
seleto público: é com prazer que recebemos na casa do povo
de Minas Gerais o meu prezado amigo Dr. Airson Bezerra
Lôcio. ilustre Presidente da Companhia de Desenvolvimento do
Vale do São Francisco - CODEVASF -, empresa pública federal
q ue, há 20 anos, vem desenvolvendo um incansável trabalho na
região norte-mineira.
Do ano de 1976 até o presente, dezenas de obras foram
realizadas na região do Vale do São Francisco em Minas
Gerais, todas voltadas para o apoio ao produtor e á produção
rural, através da agricultura irrigada. O trabalho que a
CODEVASF vem realizando no Norte de Minas, com a implantação
de projetos públicos de irrigação, com a construção de
barragens, com a perfuração de poços tubulares, pode ser
considerado como o alicerce de sustentação da agricultura e
da pecuária da região norte-mineira, onde as chuvas são
raras e incertas. Esta empresa pública federal constrói
obras de infra-estrutura que permitem ao produtor norte-
mineiro conviver com a seca.
Hoje temos o prazer de receber em nosso meio o Presidente
da CDDEVASF, Or. Airson Lõcio, que, atendendo a convite do
nosso Presidente, Deputado José Ferraz, vem a Minas Gerais
para, na casa do povo mineiro, lançar, informar e esclarecer
os Editais ns 5 e 6/94, do Projeto Jaiba, nos quais
estabelecem a CODEVASF e a RURALMINAS, em conjunto com o
Governo do Estado, as regras para a seleção de candidatos á
aquisição de lotes irrigáveis no Projeto Jaiba, Etapa I.
Gleba C-2, no recém-criado Municipio de Matias Cardoso, e a
venda de um total de 325 lotes rurais, com área de
aproximadamente 10.000ha, sendo que 197 lotes formam o setor
cooperativo, e 128 lotes formam o setor empresarial.
O Projeto Jaiba, que prevê a irrigação total de 80.000 ha,
fica situado na margem direita do rio São Francisco e na
margem esquerda do rio Verde Grande, nos Municípios de
Matias Cardoso e de Jaiba, respectivamente. Nesse ambiente,
as famílias já assentadas produzem hoje em torno de 801:
diárias de alimentos básicos. Várias empresas já estão
instaladas, produzindo milho, feijão, banana, uva, etc. Em
decorrência da relativa proximidade de grandes centros
consumidores, como Brasilia, Belo Horizonte e Salvador, _a
produção agrícola e. conseqüentemente, a agroindústria serão
o marco de desenvolvimento daquela região. Agora, esse marco
que será dado hoje com a publicação desse edital de
concorrência pública para ocupação dessa área em torno de
8.0001ha é, sem dúvida, decisivo para o desenvolvimento
daquela região, através do Projeto Jaiba Ao final da
implantação do projeto, que a 000EVASF executa em parceria
com o Governo do Estado, os Governos Federal e Estadual
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terão dado ao Norte de Minas o maior projeto de irrigação da
América Latina, capaz de produzir I.000.000t de alimentos
por ano.
A efetivação do Projeto Jaiba, em sua totalidade, sempre
foi prioridade do Governo Hélio Garcia, e temos certeza de
que será, também, do Governo Eduardo Azeredo, que, em breve,
se inicia. Em janeiro deste ano, o Dr. Lôcio, Presidente
da CODEVASF, hoje aqui presente, anunciou, na presença do
Governador Hélio Garcia, que foi acertado um convénio para a
publicação dos editais, o que agora se torna realidade, em
beneficio de centenas de familias. O Sr. Presidente da
CODEVASF, em seu pronunciamento, dará maiores detalhes para
as propostas abrangidas pelos referidos editais.
Ao encerrar nossas palavras, queremos cumprimentar e

agradecer ao Dr. Lôcio por ter atendido ao pedido de estar
aqui, nesta Casa, para anunciar, informar e esclarecer esse
acontecimento da maior importância e relevância para Minas
Gerais e, particularmente, para o Norte de Minas;
cumprimentar o Governador Hélio Garcia, que resgata mais um
compromisso com o povo mineiro e, em especial, com o Norte
de Minas; felicitar os participantes dessa concorrência, que
terão a oportunidade de se tornar produtores rurais. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Airson Bezerra Lócio
Exmo. Sr. Presidente desta Casa, Deputado Elmiro
Nascimento; Exmos. Srs. Deputados; Sr. Secretário de
Agricultura, aqui representado pelo Sr. Fantini; meu caro
Deputado que me fez vir á presença dos senhores; a CODEVASF
é uma empresa pública que tem como objetivo o
desenvolvimento do Vale do São Francisco. Ela é resultado da
antiga Companhia do Vale do São Francisco, passou a ser
depois superintendência e, hoje, é a COOEVASF - Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Tem atuação em
cinco Estados; Minas Gerais. Bahia, Pernambuco, Sergipe e
Alagoas. As maiores intervenções têm sido na Bahia, que
representa 50% do vale do São Francisco e, também, por ter
os melhores solos e as melhores áreas. Estamos convencidos
de que, no semi-árido, temos poucas alternativas. Para os
senhores terem uma idéia, nos cálculos que já temos prontos
para o semi-árido nordestino, vamos apenas atingir 2% da
área irrigável com a contenção de um líquido precioso. Há
uma deficiência hídrica para irrigar mais de 2% no semi-
árido. No que se refere ao vale do São Francisco, á bacia do
São Francisco, a CODEVASF tem estudos de 8.000.0001ha, mas.
por insuficiência hidrica, só temos condições, no momento,
Ce irrigar 800.0001ha. No Norte de Minas, já em operação e em
produção, temos cerca de 7.6001ha. Isso representa mais de
50% da área irrigada hoje, do Projeto Nilo Coelho, em
Petrolina, quer dizer, já é um impulso muito grande em
termos de área pública, porque o importante não é o
perímetro público irrigado, mas o exemplo da irrigação, para
que esta atraia atividades da iniciativa privada e que ela
faça a sua irrigação. A empresa, hoje, tem 70.000fla
irrigados em operação no vale do Rio São Francisco contra
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mais de 230.0001ha irrigados por empresas privadas. É o
incentivo à irrigação, a exemplificação, a demonstração, a
pesquisa que fazem com Que se atraia a iniciativa privada
para essa atividade. Para o Estado de Minas Gerais, estamos
planejando para o ano de 1995 até o ano 2000 a conclusão do
Projeto Jaiba, a construção do Projeto Jequitai. que me
parece - no conceito geral da empresa - é o melhor projeto
de todo o vale do rio São Francisco, em que a geração de
energia é feita pelas próprias barragens do projeto. Esse
projeto está em andamento, está sendo concluido o projeto
básico. O projeto executivo está previsto para 1995 e o
inicio da obra para 1996, estendendo-se até 1999,
concluindo-se 35.000ha, que representam 50% de toda a área
irrigada pelo poder público na bacia do São Francisco.
Temos, ainda, a recuperação do Gorutuba e de uma série de
outros projetos pequenos: o planejamento de pequena
irrigação para atender pequenas comunidades e pequenos
agricultores. Estão previstos, para até o ano 2.000, cerca
de 15.0001ha de pequenas irrigações. Teremos a recuperação de
Pirapora, que tem 1,364ha; do Gorutuba, com 4.850ha; Lagoa
Grande, com 2.000ha, e o Jaiba, que hoje já opera com
7.5601ha. Em linhas gerais, é isso que está planejado em
termos de irrigação para o Norte de Minas, além das ações de
barramentos. principalmente perfuração de poços artesianos e
atividades na área de organização e treinamento de jovens da
área rural, preparando-os para o futuro. E o Projeto Amanhã.
que atua com uma série de órgãos voltados para a educação.
No que se refere ao Jaiba, que foi o motivo de minha
convocação, trata-se de um projeto cuja estrutura maior já
está totalmente completa. Cerca de US$300.000.000,00 já
foram aplicados em tomadas de água e canais. E um projeto
gigantesco. Quando pronto, representará metade de toda a
irrigação de Israel. Vai criar todas as condições para o
desenvolvimento do Norte de Minas. Além de estimular a
iniciativa privada, vai criar pólos de desenvolvimento, em
que serão gerados empregos, renda e desenvolvimento de
agroindústrias. No Gorutuba, em função daquele projeto, a
população das redondezas cresceu quase 600%, atraida pelo
emprego. Os estudos da SUDENE mostram um emprego direto para
cada dois empregos indiretos. Os estudos da COOEVASF prevêem
que se pode duplicar ou até triplicar o número de empregos.
a partir de agroindústrias e outros serviços. O projeto foi
iniciado pelo Governo de Minas e depois transferido para a
CODEVÂSF, que ficou com a responsabilidade pela primeira
etapa de 28.000ha. Agora estamos licitando a área C-2, que
foi destinada á iniciativa privada. Já temos o assentamento
de colonos, e outras áreas estão sendo preparadas. O colono
recebe cerca de 5 a Sha, totalmente estruturados, com todo o
sistema de irrigação, normalmente por aspersão, e a primeira
etapa de treinamento. Para o empresário licitamos a área,
apenas com o compromisso de fornecer água e energia no lote.
A estrutura interna tem de ser feita pela iniciativa
privada. São cerca de 330 lotes. Assim, depois de tudo
implantado, teremos, na área, mais de 300 empresários,
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produzindo com investimentos próprios ou de terceiros. Isso
representará aproximadamente US$100.000.000,00 de produção
por ano. Acreditamos que, dentro de um a cinco anos, toda
essa área estará em produção. Hoje, temos Juazeiro e
Petrolina, por exemplo, que. com as plantações de uva.
tiveram um rendimento de cerca de US$15.000,00 líquidos,
sendo que a plantação de manga rendeu cerca de US$13000.00
a US$14.000,00 líquidos por hectare. Acreditamos que o Norte
de Minas vai ser um dos maiores centros produtores de banana
e, naturalmente, vamos ter as mesmas condições. A licitação
foi publicada ontem no diário oficial. Hoje, estou aqui
prestando contas a esta casa do povo sobre os critérios
dessa licitação. Essa área de 9.000ha foi inovada para o
sistema CODEVASF em duas grandes áreas divididas em lotes de
20 e 50ha. Podem participar da licitação desses lotes
pessoas físicas e jurídicas. A pessoa física pode participar
de no máximo dois lotes, não importando o seu tamanho, seja
de 20 ou SOha, e a pessoa jurídica, no máximo de quatro
lotes. A outra área de aproximadamente 4.000ha vai ser
dividida em quatro grandes nódulos, divididos em lotes de
20ha que serão licitados para as cooperativas ou empresas
que tenham corno finalidade fazer assentamentos públicos. E
uma inovação. A CODEVASF nunca trabalhou com cooperativas
nesse sentido. Cada cooperativa poderá adquirir um módulo de
mais de 1.0001ha e deverá assentar os seus cooperados nesses
lotes, com o compromisso de produzir, dar assistência
técnica, fazer comercialização, etc. E, praticamente, uma
forma de privatizar, uma vez que a empresa pública não tem
sido boa nesse campo de assistência técnica, comercialização
e ajuda. A empresa pública não tem essa capacidade. A
metade, aproximadamente, desse projeto vai ser dividida em
quatro grandes blocos a serem licitados entre cooperativas
ou empresas especializadas em assentamento de colonos. A
empresa que não for cooperativa fica com a obrigação de,
dentro de um período de seis meses, organizar um sistema de
cooperativa. A licitação terá dois segmentos. O interessado
tem de apresentar um projeto de implantação que será
pontuado; os que forem classificados na parte técnica do
projeto terão os envelopes de preços abertos, e será
escolhido o melhor preço para o lote. Ele terá opção de três
lotes. Se perder naquele em que depositou sua preferência,
poderá escolher também, no máximo, três lotes como opção de
compra, aproveitando o mesmo projeto, desde que o lote seja
igual ou menor que aquele a que se candidatou. O prazo que a
empresa está dando é de oito anos, com dois de carência para
o pagamento. O preço mínimo 4 de R$300.00 por hectare. Para
as cooperativas estamos dando um prazo de dez anos, com dois
anos de carência para pagamento, com o preço mínimo de
R$300,00. Como se trata de uma licitação, aquele que for
classificado e apresentar o melhor preço é que realmente vai
ficar com o lote. Esperamos que, com a divulgação que
faremos aqui em Minas Gerais e nos Estados vizinhos,
principalmente no que se refere a cooperativas, todos os
lotes sejam vendidos. Hoje, há uma conscientização muito
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grande para áreas irrigadas e há uma procura maior, de dez
anos para cá. As empresas estabeleciam seus projetos
normalmente, e não havia pessoas para ocupar as áreas. Hoje,
há uma procura muito grande, e acreditamos q ue conseguiremos
comercializar todos esses lotes. São 168 lotes para
cooperativas e empresas incorporadoras e 1.150 lotes para
pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com área
total a irrigar de cerca de 9.4001ha. Estamos dando um prazo
longo, considerando tratar-se de licitação para pessoas
físicas e juridicas que não têm agilidade para entrar numa
licitação rapidamente. Estamos marcando a abertura de
propostas técnicas para 30/3/95. tempo suficiente para as
pessoas que estejam entrando nessas licitações fazerem seus
projetos, pois a CODEVASF está sendo muito exigente, tanto
no que se refere á capacidade empresarial como no que se
refere ao nível do projeto. Esses projetos podem prever
irrigação convencional, gotejamento ou qualquer processo que
o empresário apresente e demonstre poder implementar.
Colocamos prazo de 180 dias, após a entrega do lote, para
que seja iniciado o projeto e máximo de 3 anos para que seja
totalmente implantado. São exigências que a empresa está
fazendo para que as áreas não sejam objeto de especulação
futura, mas sejam realmente utilizadas para a implantação do
projeto de produção. Acreditamos que a forma de
desenvolvimento do Norte de Minas é a irrigação e a
pecuária. Há um projeto do Governo japonês, semelhante ao
que foi feito para a soja, para preservação ambiental. com
suporte econômico através da pecuária. em toda a área do
semi-árido nordestino. E uma iniciativa da CODEVASF, mas com
ampliação para toda a área seca do semi-árido. O Governo
japonês propõe-se a financiar, desde que seja na área de
preservação ambiental. Estamos propondo esses projetos na
área de preservação da caatinga e do semi-árido, com suporte
econômico através da pecuária. Esse é outro segmento em que
achamos ter condições de criar pólos de desenvolvimento que
possam gerar emprego e renda, através desses projetos de
irrigação que, naturalmente, vão trazer outros
empreendedores para o restante da área do São Francisco. Em
linhas gerais, Sr. Presidente, são esses os esclarecimentos
que gostaríamos de fazer. Os editais estão á disposição dos
interessados no escritório da CODEVASF aqui, em Belo
Horizonte, na la Regional, de Montes Claros, e na sede, em
Brasilia. A abertura das propostas será no dia 30/3/96,
somente em Montes Claros. A participação será centralizada
em um só local, no auditório da 1ü Superintendência
Regional, em Montes Claros. Muito obrigado pela atenção.
O Sr. Presidente - A Presidência agradece ao Sr, Airson
Lócio sua visita ao Plenário desta Casa, bem como ao Sr.
Aluisio Fantini Valêrio a presença.

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

ordinários.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
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O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado ao Pequeno
Expediente, a Presidência passa á 2a 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 das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Meio Ambiente - aprovação do Projeto de Lei ng 1.557/93, do
Deputado Reinaldo Lima; pela Comissão de Saúde e Ação Social
- aprovação dos Projetos de Lei ns 1.840/93. do Deputado
Geraldo Rezende; 2.045/94 e 2.158/94, da Deputada Maria
Olivia; 2.104/94, do Deputado Paulo Pettersen; 2.125/94. da
Deputada Maria José Haueisen, e 2A44/94. do Deputado José
Militão; e do Requerimento ng 6.432/94, do Deputado Mauro
Lobo (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Wanderley Avila
- falecimento do Sr. Uno Pereira da Fonseca, em Várzea de
Palma (Ciente. Dficie-se.).

Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os
Pareceres de Redação Final da Proposta de Emenda á
Constituição ng 41/94. do Deputado Cõssimo Freitas e outros
(A promulgação.), e do Projeto de Lei nQ 2.213/94. do
Governador do Estado (A sanção.).

Za Fase
O Sr. Presidente - Esgotada 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. Tendo
em vista a existência de matéria constitucional na pauta, a
Presidência vai determinar que seja feita a chamada para a
recomposição de "quorum" Para isso, solicita ao Sr.
Secretário que proceda á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário (Deputado Hely Tarauinio) - ( - Faz a
chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 14 Deputados. Não
há', quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e
convoca os Deputados para a extraordinária de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 14. às 9 e ás 20 horas, nos
termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária
de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( A
ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na
edição anterior-). Levanta-se a reunião.

ATA DA isa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUST IÇA , DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quinze minutos do dia trinta e um de maio
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira. Clêuber Carneiro.
Roberto Amaral e Homero Duarte (substituindo os dois últimos
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aos Deputados Emano Batista e Wanderley Ávila,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD). membros
da Comissão de Constituição e Justiça: Francisco Ramalho.
Maria José Haueisen e Ambrósio Pinto, membros da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer: Célio de
Oliveira, Roberto Amaral, Maria José Haueisen (substituindo
esta ao Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança
do PT), Ambrôsio Pinto (substituindo o Deputado João
Marques, por indicação da Liderança do PP) e Cléuber
Carneiro (substituindo o Deputado Jaime Martins, por
indicação da Liderança do BRO), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Célio de Oliveira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Cléuber
Carneiro que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. O Presidente esclarece que, nosternos do edital
de convocação, esta reunião destina-se á apreciação dos
Pareceres para o lg Turno do Projeto de Lei nQ 1.990/94, de
autoria do Governador do Estado, que reorganiza a
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e dá
outras providências. A seguir, o Presidente redistribui a
matéria, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, ao
Deputado Clêuber Carneiro, que emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela Ju ticidade do
projeto. Submetido a discussão e votação, é a--ovado esse
parecer. O Deputado Francisco Ramalho, relator na Comissão
de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, opina pela
aprovação do projeto com as Emendas ns 1 a S. Colocado em
discussão e votação, é esse parecer aprovado. Ato continuo,
o Presidente redistribui a matéria, no âmbi

t
o da Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, ao Deputado Roberto
Amara], que emite parecer no qual opina pela aprovação do
projeto com as Emendas nQs 6 a 8. Submetido a discussão e
votação, é aprovado esse parecem. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Côssimo Freitas - João
Marques - Jaime Martins - Antõnio Júlio - Geraldo Rezende -
Antõnio Pinheiro - Ivo José - Francisco Ramalho - José
Renato. -
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NoQ 12.424
As quatorze horas e quarenta minutos do dia dezesseis de
novembro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Anderson
Adauto e Márcio Miranda (substituindo este ao Deputado
Ambrôsio Pinto, por indicação da Liderança do PP), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Ajalmar Silva, declara abertos
os trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente, designar o relator e
apreciar a matéria. A seguir, o Presidente informa que o
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Deputado Anderson Adauto. nos ternos do art. 98 do Regimento
Interno, foi indicado para atuar como membro efetivo nesta
Comissão, em substituição ao Deputado Geraldo Rezende;
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Márcio Miranda para atuar
como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que
foram eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
os Deputados Anderson Adauto e Ajalmar Silva. O Presidente
eleito, Deputado Anderson Adauto, agradece a escolha de seu
nome e designa como relator da matéria em pauta o Deputado
Ajalmar Silva. Este emite parecer 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 arU 9c; e pela rejeição do
veto incidente sobre o art. 16 e seus incisos Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Logo a pós, a
Presidência suspende a reunião por 10 minutos para a
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e encerra os
trabalhos-
Sala  das Comissões. 16 de novembro de 1994.
Anderson Adauto, Presidente - Ajalmar Silva - Márcio

Miranda.
ATA DA 51a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e trinta minutos do dia trinta de novembro de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Carlos Pereira (em
substituição ao Deputado Ivo José, por indicação da
Liderança do PT). José Renato, Jaime Martins e Roberto
Amaral (substituindo estes aos Deputados Geraldo Rezende,
Ermano Batista e Célio de Oliveira. respectivamente, por
indicação da Liderança do ERD), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Roberto Amaral, João Marques, José
Renato, Jaime Martins e Antônio Carlos Pereira (substituindo
este ao Deputado Marcos Nelênio, por indicação da Liderança
do PT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Na ausência do Presidente, o Deputado Roberto
Amaral assume a direção dos trabalhos e, havendo número
regimental, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Jaime Martins que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a pauta. Em virtude de o Deputado Geraldo
Rezende, relator, no 1Q turno, pela Comissão de Constituição
e Justiça, do Projeto de Lei ng 2.241/94 do Governador do
Estado, que autoriza o BEMGE a constituir as empresas Que
menciona, não se encontrar presente, e uma vez que o
Deputado Roberto Amaral relator da matéria pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária não se encontra em
condições de emitir seu parecer, a Presidência retira da
pauta essa matéria. Encerrada a la parte dos trabalhos, a
Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de parecer sobre proposição sujeita a apreciação
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do Plenário da Assémbléia. Com a palavra, o Deputado Jaime
Martins, relator do Projeto de Lei ng 2-217/94, no lg turno,
pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
projeto na forma proposta. Colocado em discussão e votação,
é o parecer aprovado pelos membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Cumprida a
finalidade da reunião, o Deputado Roberto Amaral agradece a
presença dos parlamentares, determina que se lavre a ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Jaime Martins, Presidente - Antonio Júlio - Márcio Miranda
- Roberto Amaral - Antônio Carlos Pereira - Francisco
Ramalho - Arnaldo Canarinho.
ATA DA Sa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE DEFESA SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
Ás nove horas e quarenta e cinco minutos do dia primeiro de
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Sebastião
Costa (substituindo este ao Deputado Cléuber Carneiro, por
indicação da Bancada do PFL), Ivo José e Célio de Oliveira,
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Francisco
Ramalho, Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado
Cóssimo Freitas, por indicação da Bancada do PMDB) e João
Marques, membros da Comissão de Defesa Social; Cél io de
Oliveira, Antônio Carlos Pereira (substituindo este ao
Deputado Marcos Helênio, por indicação da Bancada do PT),
João Marques e Sebastião Costa, membros da comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, O Presidente,
Deputado Francisco Ramalho, declara abertos os trabalhos e
determina ao Deputado Sebastião Costa que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros Presentes. Á reunião é suspensa por
alguns minutos. O Presidente reabre a reunião e indaga do
Deputado Antônio Júlio, relator pela Comissão de
Constituição e Justiça, se está em condições de emitir seu
parecer sobre o Projeto de Lei no 2.193/94. Com a palavra, o
Deputado Ivo José requer inversão de pauta- O Presidente
coloca em votação o requerimento, que é aprovado. O
Presidente, então, indaga do Deputado Antônio Júlio, relator
pela Comissão de Constituição e Justiça, se está em
condições de emitir seu parecer sobre o Projeto de Lei ng
2.228/94. O relator solicita prazo regimental para emitir
seu parecer, o que é deferido pelo Presidente. Em seguida,
quanto ao Projeto de Lei no 2.193/94, o relator, Deputado
Antônio Júlio, também solicita prazo regimental para emitir
seu parecer, o que é deferido pelo Presidente. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros das Comissões para a
próxima reunião a ser realizada no dia 6 do corrente, às 15
horas, na Sala das Comissões, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
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Francisco Ramalho, Presidente - Jaime Martins - Márcio
Miranda - Antônio Jõlio - Ajalmar Silva - Gilmar Machado -
Ronaldo Vasconcel los.
ATA DA lisa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia seis de dezembro de mil
novecentos e noventa e quatro reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende,
Antônio Carlos Pereira (substituindo este ao Deputado Ivo
José, por indicação da Bancada do PT) e Sebastião Costa,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião Costa que proceda
á leitura da ata da reunião anterior que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Passa-se á 2a parte da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas a apreciação do Plenário. Com a
palavra, o Deputado Sebastião Costa procede à leitura do
parecer do relator, Deputado Emano Batista, sobre o Projeto
de Lei ng 753/92, o qual conclui pela inconstitucionalidade
da matéria. Posto em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Dando prosseguimento, o Deputado Sebastião Costa
procede à leitura do parecer do relator, Deputado Célio de
Oliveira, sobre o Projeto de Lei ng 1.989/94. o qual conclui
pela inconstitucionalidade da matéria. Com a palavra, o
Deputado Geraldo Rezende, autor, do projeto, questiona a
visão conservadora das pessoas do Estado de Minas Gerais em
relação à inclusão da matéria Orientação Sexual nos
curriculos de 5 e 6a séries das Escolas Estaduais e informa
ainda que este programa já existe nas escolas dos Estados do
Rio de Janeiro e de São Paulo. Encerrada a fase de
discussão, o parecer é posto em votação e é rejeitado. A
Presidência designa como novo relator o Deputado Ivo José. O
Deputado Geraldo Rezende procede á leitura do parecer do
relator, Deputado Célio de Oliveira, sobre o Projeto de Lei
flQ 2.120/94, o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria com as Emendas ngs
1 a 3. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Pereira procede à
leitura dos pareceres do relator, Deputado Antônio Pinheiro,
sobre os Projetos de Lei ng 2.154 e 2.155/94 na forma do
Substitutivo nQ 1, os quais concluem pela
constitucional idade, pela legalidade e pela juridicidade das
matérias- Postos em discussão e votação, cada uni por sua
vez, são os pareceres aprovados. Em discussão e votação,
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Com a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende emite pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ns 2.165. 2.166, 2.179, 2.189, 2.210/94 e
1.068/92 na forma do Substitutivo ng 1: 2.190 e 2.207/94 com
a Emenda nQ 1, e pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei ng 2.097/94. Postos em discussão e votação, cada um por
sua vez, são os projetos aprovados. Com a palavra, o
Deputado Sebastião Costa procede á leitura dos pareceres do
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relator. Deputado Célio de Oliveira, os Quais concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei flQ5 1.810/93 2.082. 2.204 e 2.223/94.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
projetos aprovados. Com a palavra, o Deputado Sebastião
Costa procede à leitura dos pareceres do relator. Deputado
Ivo José, os quais concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs 2.072
e 2-205/94. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os projetos aprovados. Com a palavra, o Deputado
Geraldo Rezende procede á leitura dos pareceres do relator.
Deputado Clêuber Carneiro, os quais concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei ngs 2.121 e 1.924/94, este com a Emenda ng
1. Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são
os projetos aprovados. Com a palavra, o Deputado Sebastião
Costa procede à leitura dos pareceres do relator, Deputado
Cléuber Carneiro, sobre os Projetos de Lei ns 2-052 e
2.090/94, os quais concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os projetos
aprovados. Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio procede à
leitura dos pareceres do relator, Deputado Antônio Pinheiro,
os quais concluem pela constitucionalidade, pela legalidade
e pela juridicidade dos Projetos de Lei nQs 1.853/93, 1.965,
2.087, 2.166, 2.180, 2.183, 2.187 e 2.188/94. Postos em
discussão e votação, cada um por sua vez, são os projetos
aprovados. Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede
á leitura dos pareceres do relator. Deputado Antônio
Pinheiro, os quais concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs 2.173
e 2.174/94. Postos em discussão e votação, cada um por sua
vez, são os projetos aprovados. Com a palavra, o Deputado
Antônio Carlos Pereira procede à leitura do parecer do
relator, Deputado Antônio Pinheiro, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei nQ 2.177/94 com a Emenda ng 1. Posto em
discussão e votação, é o projeto aprovado. Com a palavra, o
Deputado Geraldo Rezende procede à leitura do parecer do
relator, Deputado Antônio Pinheiro, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei nQ 2.182/94 com a Emenda ng 1. Posto em
discussão e votação, é o projeto aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, em dia e horário já estabelecidos.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende - Célio de

Oliveira - Ivo José.
ATA DA liSa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As dez horas e quinze minutos do dia treze de dezembro de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das



182

Comissões os Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Ivo
José e Célio de Oliveira, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio
Júlio declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Ivo José que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Passa-se à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Com a palavra, o Deputado Ivo José emite parecer
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Lei nQ 2.056/94. Posto em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Em discussão e
votação, proposições Que dispensam a apreciação do Plenário.
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende procede á leitura
do parecer do relator. Deputado Clêuber Carneiro, sobre o
Projeto de Lei nQ 2.053/94, o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria com a Emenda ng 1. Posto em discussão e votação é o
projeto aprovado. Com a palavra, o Deputado Ivo José procede
á leitura do parecer do relator, Deputado Antônio Pinheiro,
sobre o Projeto de Lei nQ 2.101/94. O Qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Posto em discussão e votação, é o projeto aprovado.
Com a palavra o Deputado Célio de Oliveira emite pareceres
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei ns 2.095 e 2.112/94.
Postos em discussão e votação, cada um por sua vez, são os
projetos aprovados. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende emite pareceres pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei ngs 2,149
e 2.138/94, este com a Emenda nQ 1. Postos em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os projetos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 14 do
corrente, quarta-feira, ás 11 horas, na Sala das Comissões,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Saia das Comissões, 14 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista - Geraldo

Rezende - Marcos Helênio - Célio de Oliveira,

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR

PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Foi encaminhado a esta Casa, em 18/11/94, oficio do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Desembargador
Paulo Tinoco, contendo solicitação de licença para instaurar
processo criminal contra o Deputado Geraldo Cones Rezende.
Tal solicitação é feita em virtude de queixa-crime
apresentada pelos Srs. Antõnio Sandim e Armando Teixeira
Rabelo pelos crimes de calúnia e difamação, supostamente
contra eles cometidos, no dia 31/10/92, pelo referido
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Deputado e por seus dois sócios na
Ltda.
Instruida com a cópia da queixa,

licença recebida pelo Presidente da
encaminhada a esta Comissão, para
exame, nos termos do art. 55 e
Interno.

empresa denominada Gegore

foi a solicitação de
Assembléia Legislativa e
que seja submetida a
seguintes do Regimento

Fundamentação
A solicitação de licença para instaurar processo criminal

contra o Deputado encontra fulcro no art. 53, § lg, e no
art. 27, § l , ambos da Constituição da República, que
estendem expressamente aos Deputados Estaduais as regras
aplicáveis aos membros do Congresso Nacional relativas a
imunidades e perda de mandato.
Tais regras foram explicitadas em nossa Carta Estadual, que
prevê a necessidade de prévia autorização da Assembléia
Legislativa para que possam os seus membros ser processados
criminalmente (art. 56, 5 lo).
A tramitação do pedido de licença está disciplinada na

Resolução nQ 5.065, de 31/5/90, que contém o Regimento
Interno desta Casa.
A queixa-crime apresentada contra o Deputado Geraldo
Rezende tem como fundamento uma matéria publicada no
periódico 'Correio do Triângulo', de 31/10/92. em nome da
firma Gegore Ltda, da qual é sócio em conjunto com outras
duas pessoas.
Tal matéria - Que, segundo os querelantes, desferiu contra

eles 'injúrias e difamações e especialmente calúnia' - é uma
resposta do parlamentar a uma série de manobras levadas a
cabo por eles com o intuito de atingi-lo na sua honra
pessoal e, também, politicamente, já que os fatos se deram
no periodo imediatamente anterior ás eleições municipais de
1992, nas quais o Deputado Geraldo Rezende disputou o 2g
turno para o cargo de Prefeito de Uberlândia.
Ainda que a trama se tenha aparentemente desenrolado em
torno da empresa de propriedade do Deputado, não há dúvida
de que o alvo foi o próprio parlamentar e a sua candidatura
ao Paço Municipal.
Nos termos do art. 57. inciso II, alinea 'a', do Regimento
Interno da Assembléia, no caso de solicitação de licença,
deve esta Comissão, preliminarmente, deliberar sobre a
possibilidade de sua concessão, tendo em vista a imunidade
conferida ao Deputado pelo art. 56 da Constituição do
Estado.

O referido dispositivo constitucional versa sobre as
imunidades parlamentares, identificando os dois tipos de
imunidade: a real ou material e a processual ou formal.
A Constituição da República, ao estabelecer a
inviolabilidade de Deputados e Senadores, dá a ela a
natureza juridica de exclusão da tipicidade de um fato que
em tese é criminoso. Assim, praticado um delito contra a
honra por um membro do parlamento, não há crime, e,
portanto, não há justa causa para ação penal
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A imunidade formal, por sua vez, serve apenas para os casos
de delitos não excluidos pela imunidade material, não
fazendo sentido que esta Comissão entre no mérito da
questão.
Apesar de não restarem dúvidas sobre a implicação política

do episódio, com repercussão até mesmo no próprio mandato do
Deputado Geraldo Rezende, é importante ressaltar Que a nossa
atual Carta Magna ampliou o âmbito da imunidade material dos
parlamentares. Ao estabelecer que estes são invioláveis por
suas opiniões, palavras e votos, evitou circunscrever as
garantias do instituto ao exercício do mandato, como fazia a
Emenda de 1969. no seu art. 32, e como faz a própria
Constituição de 1988, no seu art. 29, inciso VIII, que
estendeu a mencionada inviolabilidade aos Vereadores, mas
com restrições.
O motivo dessa mudança em nossa ordem constitucional
justifica-se tanto pela busca da consolidação do regime
democrático, Que exige garantias para atuação dos
representantes do povo, como pela impossibilidade de se
delimitar o âmbito da atuação do parlamentar como agente
político sem que corram os riscos que tal delimitação
representa. Se é fácil precisar Quando um servidor público
está no desempenho de suas funções, muitas vezes é
praticamente impossível distinguir se o Deputado, quando se
manifesta, age ou não no exercício do seu mandato. Os
perigos que essa distinção pode trazer na prática para a
ordem democrática justificam o radicalismo do texto
constitucional, sendo o episódio ora em tela bastante

sintomático.
E importante ressaltar ainda, no caso, a inépcia da queixa-

crime contra o Deputado Geraldo Rezende. Como se vê, ela não
atende ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal,
Que exige a descrição do ato criminoso com todas as suas
circunstâncias. A peça acusatória faz uma vaga menção ás
injúrias, às difamações e á calúnia pretensamente cometidas
pelo referido parlamentar, para depois incriminá-lo com base
nos arts. 138 e 139 do Código Penal - calúnia e difamação,
respectivamente -, sem dizer, ainda Que sucintamente, qual o
fato ou os fatos criminosos a ele imputados, não bastando a
remissão a documento anexo à queixa-crime. Aliás, é difícil
saber se a evidente inépcia decorre das limitações de quem a
subscreve, se advém dos seus objetivos exclusivamente
políticos, ou se é fruto das duas coisas ao mesmo tempo.

Conclusão
Em face do exposto, deliberamos preliminarmente pela
impossibilidade de concessão da licença para instaurar
processo criminal contra o Deputado Geraldo Comes Rezende.
nos termos do art. 57, II, 'a". da Resolução ng 5.065. de
31/5/90, em virtude de tratar o pedido de licença de crimes
circunscritos ao âmbito da imunidade material conferida aos
parlamentares pela Constituição da República, devendo o
referido pedido ser devolvido ao Tribunal de Justiça.
Sala das Comissões. 14 de dezembro de 1994-
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Antônio Júlio, Presidente - Emano Batista, relator -
Marcos Helênio - Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.228194

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.
de Defesa Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem ng 537/94, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n
2.228/94, que dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da
Policia Militar do Estado.
Publicada no Diário do Legislativo" de 5/11/94, foi a
matéria distribuída ás Comissões acima referidas para
apreciação, em regime de urgência e reunião conjunta de
comissões, nos termos do art. 69 da Carta mineira e do art.
222. c/c os arts. 195 e 103 do Regimento Interno.

Fundamentação
Por meio do projeto em tela, o Governador do Estado fixa
novos valores para o soldo do pessoal da Policia Militar do
Estado, com vigência a partir de lQ/10/94.
Constitui exigência constitucional expressa a atribuição de
competência à Assembléia Legislativa para dispor sobre a
matéria em apreço, conforme estabelece o art. 61, VIII e IX.
da Constituição Estadual.
Outra regra constitucional a ser observada está inserida no
art. 66, III, °b". da Carta mineira, que outorga ao
Governador do Estado a iniciativa privativa para a
deflagração do processo legislativo no tocante à matéria que
ora se examina.
Analisando-se os aspectos jurídicos, constitucionais e
legais concernentes ao projeto de lei em exame, verifica-se
que inexiste óbice á normal tramitação da matéria.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
2.228/94 com as Emendas nos 1 e 2, que apresentamos.

EMENDA NO 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a

doar ás Prefeituras Municipais, considerado o interesse
público devidamente justificado, os veículos em
disponibilidade na frota oficial das administrações direta e
indireta.
Parágrafo único - Para efeitos deste artigo, consideram-se
veículos oficiais trator, õnibus, automóvel, ambulância,
caminhão e outros veículos automotores.'.

EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Para a posse nos cargos da classe de Ajudante

de Serviços Gerais-Serviçal, a que se refere o Edital ng
15/94, de 28 de outubro de 1994. do Instituto Estadual de
Desenvolvimento de Recursos Humanos - IEDRHU -, dos
candidatos aprovados no concurso público que tenham mais de
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24 (vinte e quatro) meses de serviços prestados ao Estado,
ininterruptos ou não, fica dispensada a comprovação da
escolaridade a que se referem os itens 1.3. 2.1.2 e 6.2 do
mencionado edital..
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente - Antônio Júlio, relator -

Emano Batista - Gilmar Machado.
Comissão de Defesa Social

Relatório
O projeto de lei em exame, encaminhado a esta Casa
Legislativa por meio da Mensagem ng 537/94, dispõe sobre os
valores do soldo do pessoal da Polícia Militar do Estado.
Tramitando em regime de urgência e devendo ser analisado em
reunião conjunta de comissões, o projeto recebeu,
preliminarmente, da Comissão de Constituição e Justiça,
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade, com as Emendas ns 1 e 2, que apresentou.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao

mérito da proposição.
Fundamentação

Os vencimentos do pessoal militar do Poder Executivo são
fixados segundo um escalonamento vertical, que tem por base
a hierarquia eadisciplina militares.
Nesse passo, o Governador do Estado, ao propor novos
valores para o soldo do pessoal da Policia Militar do
Estado, fixa o valor para o soldo do posto de . Coronel PM,
último posto daquela corporação, a vigorar a partir de
lg/1O/94.
Conforme se infere do projeto de lei em apreço, os valores
dos demais postos e graduações serão fixados segundo o
escalonamento vertical de que trata o anexo que o acompanha.
Manter a ordem pública, zelando pelo bem-estar da sociedade
e pelo património do Estado, é a principal função que a
Policia Militar exerce para o alcance de sua finalidade
institucional.
Corroboramos o entendimento de que o Chefe do Executivo, ao
elevar os vencimentos dos servidores militares, valoriza o
bom trabalho desempenhado por aquela corporação.
Na oportunidade, propomos, ao final, a Emenda no 3. que

corrige o tratamento dispensado ao cargo de Diretor t,
pertencente ao Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de
Estado da Saúde.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n
2.228/94 com as Emendas nQs 1 e 2. da Comissão de
Constituição e Justiça, e a Emenda ng 3, a seguir redigida.

EMENDA No 3
Acrescente-se onde convier:
'Art .....- Os cargos de Diretor 1, códigos MG06-SA 240,

SA 409 e SA 414, pertencentes ao Quadro Setorial de Lotação
da Secretaria de Estado da Saúde, passam a ser de
recrutamento amplo, a partir de lo de julho de 1994.'.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994-



Francisco Ramalho, Presidente - Ronaldo Vasconcelios,
relator - Ajalmar Silva.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise
dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da Policia
Militar do Estado e dá outras providências.
Após o exame da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nQs 1 e 2, e
Pela Comissão de Defesa Social, que opinou pela aprovação do
projeto com as mencionadas emendas e com a Emenda nQ 3, que
apresentou, passamos á emissão do nosso parecer, nos termos
do art. 103, X, do Regimento Interno.

Fundamentação
Analisado do ponto de vista financeiro-orçamentário, o
projeto em epigrafe não encontra nenhum impedimento,
porquanto há previsões orçamentárias destinadas a despesas
com pessoal
o reajuste dos soldos do pessoal da Policia Militar
reveste-se de toda legitimidade, já que vem atualizar os
valores defasados da remuneração do quadro, de forma a
adequá-los á realidade econômica.
Pelas razões expostas a seguir, valemo-nos da oportunidade
para apresentar as Emendas ns 4 e S.
A Emenda nQ 4 tem por objetivo atenuar as despesas do
Executivo com a realização de concurso público, transferindo
parte significativa dos gastos aos candidatos, como é a
praxe, e a Emenda ng 5 procura adequar o projeto ao momento
econômico atual

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

Lei nQ 2.228/94 com as Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça; com a Emenda ng 3,
apresentada pela Comissão de Defesa Social; .e com as Emendas
ngs 4 e S. a seguir redigidas.

EMENDA hp 4
o parágrafo único do art. 92 da Lei nQ 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 92 - ....................
Parágrafo único - A taxa de expediente devida para a
inscrição em concurso público para cargos públicos ou prova
de seleção tem a aliquota de 5% (cinco por cento) e como
base de cálculo a remuneração fixada para a referência
inicial do cargo ou emprego, desprezadas as frações
correspondentes aos centavos.".

EMENDA No 5
O inciso VI do art. SQ da Lei n 11.085, de 30 de abril de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 5g - . - ..............
VI - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo
Poder Executivo;".
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
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Francisco Ramalho, Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Márcio Miranda - Jaime Martins - Gilmar Machado.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.213/94

Comissão de Redação
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
2.213/94, que dá nova redação ao art. 2Q da Lei ng 11.050.
de 19 de janeiro de 1993. a qual cria a autarquia Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais - I0-MG -, altera a
estrutura orgânica de Secretarias de Estado e dá outras
providências, foi aprovado em turno único, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos ternos do art. 270. § 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 Ng 2.213194
Dá nova redação ao art. 2Q da Lei nQ 11.050, de 19 de

janeiro de 1993, que cria a autarquia Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais - IO-MG -, altera a estrutura
orgânica de Secretarias de Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 2Q da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de
1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 2Q - A autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas

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

- planejar, programar e produzir formulários e impressos
para o uso exclusivo da administração pública estadual;
II - planejar, coordenar e produzir edições de documentos

técnicos oficiais necessários ao desenvolvimento das
atividades dos órgãos e das entidades do Estado:
III - participar das atividades de difusão cultural do

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

publ icação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Francisco Ramalho.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 16 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA 610a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência dos Deputados Sebastião Helvécio e Ibrahim Jacob
SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficios - Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei ng 2.265/94 - Requerimento ng 5.487/94 -
Requerimentos dos Deputados Côssimo Freitas, Francisco
Ramalho, Romeu Queiroz (2) e Ronaldo Vasconcellos -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Arnaldo Canarinho,
Roberto Amaral e Elisa Alves (4) - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Mauro Lobo e Sebastião Helvécio - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Leitura de comunicações
apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Deputado
Cõssimo Freitas; encaminhamento à Gerência-Geral de Apoio às
Comissões - Requerimentos dos Deputados Francisco Ramalho e
Romeu Queiroz (2): aprovação - 2 ii Fase; Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e votação de proposições: Discussão,
em l Q turno, do Projeto de Lei nQ 2.000/94; aprovação -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajainar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antõnio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo
Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cõssimo Freitas - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim
Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Leandro - José
Renato - Remil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Ibrabin Jacob) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata
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- O Deputado Geraldo Rezende, 2Q-Secretário "ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Mauro Lobo, lg-Secretário "ao hoc", lê a
seguinte correspondência: OFÍCIOS

Da Sra. Adelaide Alvarenga Dyna, Coordenadora de Ação
Cultural Educativa, da Secretaria de Educação, prestando a
esta Casa esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas
pelo Projeto de Formação Cultural da Criança e do
Adolescente e sobre os critérios para participação das
escolas no referido projeto (- Anexe-se ao Requerimento ng
5.416/94.
Do Sr. Abdias José de Almeida, agradecendo o registro do
falecimento da Sra. Clotilde Chaves de Almeida nos anais
desta Casa.
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 Hp 2.265/94

Dá a denominação de Renato Azeredo ao Aeroporto de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Passa a denominar-se Renato Azeredo o aeroporto

situado no Município de Lavras.
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de dezembro de 1994.
Arnaldo Canarinho
Justificação: Renato Mário de Avelar Azeredo, Renato
Azeredo, foi personalidade de desta que no cenário político
nacional. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de
Minas Gerais. Elegeu-se Deputado Estadual, por duas
legislaturas, nos anos de 1955 a 1963. Foi Deputado Federal
por cinco legislaturas: de 1963 a 1987. Foi o primeiro
Subchefe da Casa Civil da Presidência da República.
Participou de diversas comissões no Congresso Nacional.
Integrou a representação brasileira da Associação
Interparlamentar de Paris e. por diversas vezes, atuou como
representante da Câmara dos Deputados e do Congresso
Nacional em vários paises: China Nacionalista, Paquistão,
India, Cingapura, Filipinas, Japão, Espanha e Panamá, entre
outros-
Destaca-se em sua carreira pública e liderança que exerceu
no extinto PSD e também no MDB, chegando a ser o Secretário-
Geral do PMDB em 1982, com atuação marcante nos tempos da
ditadura militar.
Emprestar o nome do Dr. Renato Azeredo ao aeroporto de
Lavras é uma justa homenagem ao trabalho politico de quem



-191 n

tão bem representou Minas Gerais e o Brasil nos momentos
mais conturbados da história brasileira.
- 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, 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5.487/94, do Deputado José Bonifácio, solicitando a
transcrição nos anais da Casa do artigo "Reforma Agrária e a
Questão Energética, de autoria do Gen. Antônio Carlos de
Andrade Serpa, publicado no 'Jornal do Comércio de 21/9/94.
(- A Mesa da Assembléia.)
Do Deputado Cóssimo Freitas, solicitando tramitação em
regime de urgência do Projeto de Lei nQ 2.260/94.
Do Deputado Francisco Ramalho, solicitando tramitação em
regime de urgência do Projeto de Lei nQ 2.015/94.
Do Deputado Romeu Queiroz (2), solicitandoa realização de
reunião conjunta das comissões a que foi distribuído o
Projeto de Lei Complementar nQ 33/94 e a tramitação em
regime de urgência desse projeto
Do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando a tramitação
em regime de urgência do Projeto de Lei nQ 2.264/94.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Arnaldo Canarinho. Roberto Amaral e Elisa Alves (4).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo.
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
acaba de ser eleito para a Presidência da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais o Or. Stefan Bogdan
Salej, em eleição muito significativa para o setor
industrial e para a economia de Minas Gerais,
Stefan Bogdan Salej já prestou relevantes serviços ao nosso
Estado. Em sua trajetória de empresário e de dirigente de
instituições empresariais, deixou clara a sua marca: a
capacidade de empreender, o seu dinamismo, a confiança, a
crença no potencial de Minas.
Foi Diretor Regional da Associação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica - ABINEE -. Presidente do Centro das
Indústrias das Cidades Industriais de Minas Gerais - CICI -,
Presidente do Sindicato das Indústrias Eletro-Eletrônicas de
Minas Gerais, Vice-Presidente da FIEMG e Presidente do
Conselho Deliberativo do SEBRAE -MINAS -
A sua atuação frente ao SESRAE fez com que as
microempresas, as pequenas e as médias empresas mineiras
passassem a contar com um apoio efetivo através de múltiplas
ações desta instituição, tais como a criação do Núcleo de
Automação da Manufatura, com tecnologia austríaca de
controle numérico computadorizado para capacitação de mão-
de-obra do setor industrial do Núcleo para Abertura de
Empresa, que reúne os organismos ligados à abertura e ao
registro de empresas num mesmo local, agilizando o
atendimento aos novos empresários; da Escola Gerencial do
SESRAE MINAS, com sede em Belo Horizonte, fundada neste ano.
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pioneira na América Latina e voltada para a formação, em
nível técnico, de gerentes e empreendedores. Nos próximos
anos, instalará diversas unidades no interior mineiro.
A Escola Técnica Gerencial do SEBRAE, instituída com apoio
tecnológico do governo austríaco, reúne qualificações ideais
para una instituição educacional: qualidade do ensino,
inovação, motivação dos professores e dos alunos, a
participação dos pais e a figura do tutor, empresário que
acompanha o desenvolvimento de alunos seus tutelados.
A abertura de mercados para as médias e as pequenas
empresas mineiras através de feiras nacionais, feiras
internacionais, missões empresariais, salão de oportunidades
e bolsa de subcontratação e negócios, da expansão da Rede
dos Balcões - SEBRAE, com 34 unidades funcionando em todas
as regiões do Estado, a participação sócio-econômica de
diversos municipios, o atendimento, nos últimos 2 anos, de
350 mil consultas de pequenos empresários, a interiorização,
a regionalização e a descentralização do atendimento. Hoje,
70% das ações se realizam no interior.
A gestão de Stefan Bogdan Salej na FIEMG resultará, sem
dúvida, no crescimento de ações visando á interiorização de
todo o sistema FIEMG e trazendo apoio e colaboração para o
Governo do Estado no tocante às políticas de
industrialização.
A abertura económica, ampla em nível internacional, é algo
que se vem firmando. No caso brasileiro, com as recentes
mudanças no mercado e o inicio do MERCOSUL, as nossas
indústrias têm que estar ajustadas ás novas exigências de
qualidade e de competitividade de seus produtos. E, nos
próximos dez anos, temos que responder a um desafio maior,
previsto na recente reunião da Cúpula das Américas, que é a
integração de todo o continente.
A proposta de Stefan Bogdan Salej de realizar o Seminário
Minas 2010, para estabelecer estratégias para os novos
desafios do setor industrial mineiro, confirma a sua
percepção e sua visão prospectiva. Pela sua capacidade de
trabalho, sua habilidade em articular, sua persistência,
saberá envolver o Executivo e o Legislativo mineiros e as
instituições para um novo ciclo de crescimento industrial do
nosso Estado.
Cumprimentamos desta tribuna o Dr. Stefan Bogdan Salej e
seus companheiros da diretoria da FIEMG, convictos de que
irão dar uma contribuição significativa para o crescimento
económico, mas, também, para a melhoria dos indicadores
sociais em nosso Estado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião

Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a cidade de Rio Pomba procede hoje á inauguração
do seu distrito industrial. Não apenas a cidade de Rio
Pomba, mas toda a Zona da Mata se encontra em festa em razão
da concretização desse antigo ideal daquele progressista
município da região. Neste momento em que as altas
autoridades do Estado visitam Rio Pomba e confirmam essa
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inauguração, ó importante registrar, da tribuna desta Casa,
o trabalho fundamental e essencial realizado por aqueles que
possibilitaram a vitória hoje comemorada pelo Municipio de
Rio Pomba. Entre aqueles que sonharam com o Distrito
Industrial de Rio Pomba. há de se destacar a figura
importante do ex-Prefeito Municipal engenheiro Dr. António
Fernando Fernandes Caiafa, que, no momento em q ue esse sonho
rio-pombense se apresentava bastante distante, acreditou na
potencialidade do seu municipio, acreditou na força de
vontade de sua gente e. com a sua perseverança, iniciou o
primeiro convénio para a concretização desse ideal.
Aqui, de público, também devo externar o sentimento de
euforia de Rio Pomba e a minha gratidão à Câmara de
Vereadores daquele municipio, Que jamais se furtou a
assinaturas de convênios para as aprovações destes, a fim de
que toda a comunidade rio-pombense pudesse, hoje, viver este
momento de grande glória. Portanto, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, creio que todos nós, desta Casa, particularmente
os Deputados que representam a Zona da Mata, vivemos um
momento de alegria, porque foi exatamente através do
orçamento aprovado por esta Casa, com a participação de
todos os Srs. Deputados, Que Rio Pomba, hoje, recebe o seu
distrito industrial. Parabéns. Rio Pomba.
* - Sem revisão do orador.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2 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
Arnaldo Canarinho - sua ausência do Pais no periodo de 5 a
20/1/95, para tratar de assuntos de interesse particular
(Ciente Publique-se.); Roberto Amaral - falecimento do Sr.
Avelino Mantovani. em Viçosa; e Elisa Alves (4) -
falecimento dos Srs. Pio Décimo de Angelis. João Ribeiro
Filho. Edson Pereira Rezende e Elias Abdanur, em Araxá.
(Ciente. Publique-se.)

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Cõssimo
Freitas. que solicita tramitação em regime de urgência do
Projeto de Lei ng 2.260/94. Ciente. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões-
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, regimentalmente, requerimentos dos Deputados
Francisco Ramalho, que solicita tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei nQ 2015/94; e Romeu Queiroz (2),
que solicita reunião conjunta das comissões a que foi
distribuido o Projeto de Lei Complementar nQ 33/94 e sua
tramitação em regime de urgência.

2a Fase
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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.

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

da reunião os Projetos de Lei nós 2.216, 2.217, 2.219, 2.224
e 2.241/94, 1.158/92, 1.551/93, 2.030/94, 1.463/93, 664/92,
2.242/94, 1.806/93, 1.396/93, 1.930/94 e 1.066/92; o Projeto
de Lei Complementar flQ 24/93, em virtude desua aprovação na
reunião extraordinária realizada ontem, à noite: o Projeto
de Lei ng 1.360/93, que teve sua discussão encerrada na
mesma reunião e retornou à Comissão de Saúde e Ação Social,
em razão dos substitutivos a ele apresentados, e o Projeto
de Lei nQ 2.227/94, em virtude de sua aprovação na reunião
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado,

em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 2.000/94, do Deputado José
Bonifácio, que autoriza o Poder Executivo afazer reverter
imóvel ao Municipio de Dores do Campo. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, desconvoca a extraordinária
de logo mais, as 20 horas, e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 15, ás 9 horas, nos termos do
edital 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 la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NO
1/94

As quinze horas do dia vinte e cinco de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Agostinho Patrus, Célio de Oliveira,
Francisco Ramalho e Jaime Martins (substituindo estes,
respectivamente, aos Deputados Roberto Amaral, Oilzon Melo,
Baldonedo Napoleão e Clêuber Carneiro, por indicação da
Liderança do BRO), Geraldo Rezende, Ajalmar Silva, Alvaro
Antônio e Péricles Ferreira, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental e na ausência do
Presidente, Deputado Roberto Amaral. o Vice-Presidente,
Deputado Péricles Ferreira, assume a Presidência, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende
q ue proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o
Parecer para o 2Q Turno da Proposta de Emenda á Constituição
ng 41/94 e designa o Deputado Francisco Ramalho para relatar
a matéria. O Deputado Francisco Ramalho emite parecer pela
aprovação, no 2g turno, da Proposta de Emenda à Constituição
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no 41/94 na forma da Emenda ng 1, sugerida pelos Deputados
José Militão e Maria José Haueisen. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Logo após, a Presidência
suspende a reunião por 10 minutos para a lavratura desta
ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
Presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 25 de outubro de 1994.
PériclesFerreira, Presidente - Agostinho Patrus - Ajalmar
Silva - Alvaro Antõnio - Cêlio de Oliveira - Francisco
Ramalho - Jaime Martins - Geraldo Rezende.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE OS NOMES INDICADOS PELO SR. GOVERNADOR PARA
COMPOREM O CONSELHO ESTADUAL .DE EDUCAÇÃO
As quinze horas do dia vinte e três de novembro de mil
novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Márcio Miranda, Roberto Amaral,
Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado 6aldonedo
Napoleão, por indicação da Liderança do BRD) e Cóssimo
Freitas, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Márcio Miranda,
declara abertos os trabalhos e informa Que a reunião se
destina a eleger o Presidente eo Vice-Presidente, a
designar o relator, a proceder á argüição pública dos
professores Plínio Salgado, José Geraldo de Freitas Drumond,
Saulo Converso Lara e Maria Gisele Jacob e a apreciar o
parecer sobre a Mensagem nQ 531/94. A seguir, o Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Roberto Amaral para atuar
como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que
foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os Deputados
Márcio Miranda e Roberto Amara], respectivamente. O
Presidente empossa o Vice-Presidente, que, por sua vez, no
exercício da Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O
Deputado Márcio Miranda agradece a escolha de seu nome e
designa como relator da matéria em pauta o Deputado Roberto
Amaral. Nesta fase, a Presidência convida os professores
Plinio Salgado, Saulo Converso Lara, José Geraldo de Freitas
Drumond e Maria Gisele Jacob para tomarem assento á mesa.
Participam da argüição pública dos indicados, de acordo com
o que preceitua o art. 62, Xxiii. "b". da Constituição do
Estado, os Deputados Roberto Amaral, Ajalmar Silva e Cõssimo
Freitas. A Presidência dá por encerrada a argüição pública.
agradece a presença dos convidados e suspende a reunião por
cinco minutos. Reabertos os trabalhos, o Presidente passa a
palavra ao relator, Deputado Roberto Amaral. Este, nos
termos do art. 150 do Regimento Interno, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação dos nomes dos
professores Plínio Salgado, Saulo Converso Lara, José
Geraldo de Freitas Drumond e Maria Gisele Jacob para cumprir
mandato no Conselho Estadual de Educação. Submetido a
discussão e votação por escrutínio secreto, é aprovado o
parecer por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, a
Presidência suspende a reunião para a lavratura desta ata, a
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qual, após a reabertura dos trabalhos, é lida e aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 23 de novembro de 1994.
Márcio Miranda. Presidente - Roberto Amaral - Cóssimo

Freitas -Ajalmar Silva. -
ATA DA 101g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia sete de dezembro de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão,
membros da Comissão supracitada, bem como o Deputado Ailton
Vilela. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Jorge Hamnas, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda á leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, o
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Deputado Wilson Pires
emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2g turno, dos
Projetos de Lei ngs 1.840/93 e 2.158/94, ambos na forma do
vencido no lQ turno, e 2.104/94; no lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.630/93. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão emite
pareceres favoráveis à aprovação, no 2g turno, dos Projetos
de Lei ngs 2.045 e 2.125/94. O Deputado Jorge Eduardo emite
pareceres favoráveis à aprovação, no 2g turno, do Projeto
de Lei nQ 2.144/94, este na forma do vencido no lg turno;
no lg turno, do Projeto de Lei flQ 2.189/94. Submetidos à
discussão e á votação, cada um por sua vez, são os projetos
aprovados. A Presidência defere a retirada de tramitação do
Projeto de Lei ng 2.191/94, a requerimento do autor,
Deputado Paulo Pettersen, e o Deputado Adelmo Carneiro Leão
emite parecer favorável ao Requerimento nQ 5.432/94.
Submetida a votação, é a matéria aprovada. 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, 14 de dezembro de 1994—
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires - Adelmo Carneiro

Leão.
ATA DA iSa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e trinta minutos do dia sete de dezembro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e
Maria Elvira, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo
Vasconcel los, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ivo José que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Prosseguindo, a Presidência passa à fase de
discussão e votação de proposições da Comissão. Logo após, o
Deputado Ivo José apresenta requerimento solicitando que
sejam convidados o Sr. Paulo Telles, Prefeito Municipal de



Ibirité; o Sr. Roberto Righi, Secretário de Meio Ambiente da
Prefeitura de Ibirité; o Vereador Odair Dias, Presidente da
Câmara Municipal de rbirité; a Sra. Maria Dalce Ribas,
Presidente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente; o
Dr. Cláudio Scliar, Diretor do Instituto de Geologia
Aplicada da UFMG; o Sr. Luiz Silva. Diretor da FETAEMG; O
Dr. Ronaldo de Azevedo Carvalho, Diretor da COPAM e da FEAM;
a Sra. Marta Cozac, Diretora da Mineral do Brasil Ltda; o
Sr. Félix Viana Filho, Chefe do Escritório Local da EMATER
em Ibirité, e o Presidente da Associação dos Agricultores de
Ibirité para discutirem a situação ambiental de Ibirité.
Colocado em discussão e votação, é o requerimento aprovado.
Na fase de discussão e votação de proposições sujeitas à
deliberação conclusiva da Comissão, o Deputado Ronaldo
Vasconcellos, relator do Projeto de Lei ng 1.557/94, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na
forma do vencido no lQ turno. Colocada em discussão e
votação, é a proposição aprovada 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, 14 de dezembro de 1994.
Ronaldo Vasconcel los, Presidente - Ivo José - Maria Elvira.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE D VETO PARCIAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI NQ
12.414

As quatorze horas e trinta minutos do dia oito de novembro
de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Alvaro Antõnio, Péricles Ferreira,
Jorge Eduardo e Jaime Martins (substituindo os dois últimos
aos Deputados Anderson Adauto e Arnaldo Canarinho,
respectivamente, por indicação da Liderança do BRD), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os
trabalhos 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 se destina a apreciar o parecer do relator,
Deputado Jorge Eduardo, a quem passa a palavra. D Deputado
Jorge Eduardo emite parecer pela manutenção do veto parcial
oposto aos arts. So, 20, 21, 26, 27, 29, 31, ao inciso VI e
ao parágrafo único do art. 13 e pela rejeição do veto
incidente sobre os arts. 4g, 28 e 30 da Proposição de Lei no
12.414. Submetido a discussão e votação, ê O parecer
aprovado. A Presidência suspende a reunião por 10 minutos
para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é
lida e aprovada. Logo a pós, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 8 de novembro de 1994.
Alvaro Antônio, Presidente - Jorge Eduardo - Jaime Martins
- Pêricles Ferreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O lg TURNO 00 PROJETO DE LEI
P19 2.015/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e

Turismo e Lazer, o projeto de lei em epigrafe dispõe sobre a
política cultural do Estado de Minas Gerais.
Publicada em 7/5/94, a matéria foi distribuída a esta
Comissão para, nos termos do art. 195. c/c O art. 103. V,
"a, do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
O direito, assim como os demais ramos do saber humano, tem
passado por um significativo desenvolvimento conceitual e
material no séc. XX. Uma das características desse processo
reside no alargamento do campo de definição do que sejam os
direitos do homem. A partir dos direitos individuais,
consagrados nas revoluções do séc. XVIII, passando pelos
direitos sociais, adotados formalmente nas primeiras décadas
do séc. XX, chegamos nos dias de hoje ao reconhecimento dos
chamados direitos coletivos difusos.
Os direitos culturais incluem-se nessa última categoria e
sua inserção formal no texto da Constituição da República.
de 1988, exemplifica claramente o processo de evolução das
normas jurídicas a que acima aludimos.
A Constituição do Estado de Minas Gerais, no art. 207,
acompanha no âmbito regional o processo nacional, seguindo
os principios adotados no art. 215 da Constituição
brasileira, em que se estabelece que o poder público deve
garantir a todos o pleno exercido dos direitos culturais,
através da adoção de medidas de incentivo, valorização e
difusão das manifestações culturais.
As ações voltadas para a proteção de bens de valor
histórico, artístico e cultural incluem-se na esfera da
competência comum da União, dos Estados. do Distrito Federal
e dos Municipios, de acordo com o art. 23. III. da
Constituição Federal, sendo concorrente a competência
legislativa na matéria, conforme dispõe o art. 24, VII, da
Lei Maior. Cabe, portanto, ao Estado, legislar sobre
aspectos específicos da proteção aos bens culturais,
procurando adequar o seu ordenamento jurídico próprio as
peculiaridades de sua situação concreta.
Minas Gerais, como sabemos, dispõe de riquissimo património
cultural, reconhecido nacional e internacionalmente. Esse
patrimônio desdobra-se em múltiplos e complexos campos
especificos, tais como o arquitetônico barroco, o
espeleológico e arqueológico, além de áreas como a da
produção artística, literária e artesanal.
Visando aprimorar e sistematizar a legislação estadual na
área da cultura, a Assembléia Legislativa, em conjunto com a
Secretaria de Estado da Cultura, ouviu, em fóruns técnicos
especificos, as sugestões de vários segmentos ligados ao
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setor, disto resultando o projeto de lei em exame,
apresentado pela Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer. Assim, a iniciativa do processo
legislativo, além de estar de acordo com os parâmetros
constitucionais, representa um bom exemplo de integração
entre o poder público e setores da sociedade civil.
Nada obsta, portanto, no Que se refere á competência
estadual e à iniciativa do processo legislativo, a normal
tramitação do Projeto de Lei ng 2.015/94, no âmbito das
atribuições desta Comissão.
Apresentamos, ao final deste parecer, algumas emendas, que
têm o objetivo de promover a compatibilização entre
determinados dispositivos do projeto e normas já vigentes,
em especial aquelas que definem as competências do tEPRA-
MC. da Secretaria de Estado da Cultura e do Conselho
Estadual de Cultura.
Essas emendas não alteram os principios e objetivos

originalmente propostos. Re p resentam, ao contrário, o fruto
de um esforço para Que tais principios e objetivos possam
ter aplicação prática viável, na medida em Que 5â0

definidas atribuições e competências, de forma congruente
com a legislação já existente.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.015/94 com as Emendas ngs 1 a 9, Que apresentamos.

EMENDA NO 1
Acrescente-se, nos incisos 1 e II do art. 7g, a palavra
"sobretudo", antes, respectivamente, das expressões "nos
grandes centros urbanos' e "nas cidades de médio e pequeno
porte".

EMENDA NO 2
Dê-se ao art. 8g a seguinte redação;
"Art. 8Q - Qualquer intervenção realizada em bem integrante

do patrimônio histórico, artistico ou arquitetônico, voltada
para sua conservação, restauração ou reconstrução, deverá
observar:

- a contextualização histórica do bem;
II - o respeito às contribuições válidas de todas as

épocas; -
III - a definição prévia do uso e da destinação do bem:
IV - a obrigatoriedade de realização de estudo
interdisciplinar prévio para orientar a elaboração e a
execução do projeto;
V - a obrigatoriedade de acompanhamento e documentação de
todas as etapas da intervenção, nos ternos definidos pelo
1 EPHA-MG.

EMENDA NO 3
Substitua-se, no art. 14, a expressão órgão estadual

competente" por "IEPHA".
EMENDA No 4

Substitua-se a redação dos arts. 39 a 43 pela dos seguintes
arts. 39 a 42, renumerando-se os demais:
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"Art. 39 - O Estado desenvolverá ações voltadas para a
dinamização das atividades das bibliotecas públicas em todo
o território mineiro, com os objetivos de:

- incentivar a criação e a expansão, bem como garantir a
manutenção dos serviços bibliotecários no Estado.
II - promover a articulação intermunicipal e interregional

das bibliotecas públicas, por meio da ação das bibliotecas-
pólo regionais;
III - promover a expansão e a atualização do acervo das

bibliotecas públicas;
IV - incentivar a informatização e promover a implantação

de novas tecnologias no armazenamento e gerenciamento de
informações bibliográficas.
Parágrafo único - Considera-se biblioteca-pólo regional a

biblioteca municipal que se situe em municipio de influência
regional no Estado e que tenha função destacada, nos ternos
de regulamentação.
Art. 40 - Na execução das ações de que trata o artigo

anterior, serão observados os seguintes principios:
- a valorização da biblioteca como centro de informação e

cultura;
II - o amplo acesso dos individuos às bibliotecas e aos

seus serviços;
III - a valorização da memória e da criação cultural:
IV - a busca da formação e da consolidação do hábito de

leitura.
Art. 41 - O Estado adotará, diretamente ou mediante

convênio, medidas que possibilitem:
- a capacitação e o aperfeiçoamento do quadro de recursos

humanos das bibliotecas públicas municipais;
II - o repasse de recursos materiais e financeiros para a

criação e a atualização de acervos das bibliotecas públicas
municipais;
III - o incremento da circulação de bens e projetos

culturais que envolvam as bibliotecas públicas;
IV - o apoio a programas de atualização profissional, com a

colaboração de universidades, especialmente no âmbito dos
cursos de biblioteconomia;
V - o assessoramento técnico às bibliotecas públicas
municipais, bem como o repasse a elas de material para
informação e divulgação das suas atividades;
VI - a identificação, o cadastramento. a conservação e a
restauração de obras bibliográficas raras.
Art. 42 - As ações e medidas de que tratam os arts. 39 e 41
serão coordenadas pela Secretaria de Estado da Cultura.
Parágrafo único - A Biblioteca Pública Estadual Luiz de
Bossa atuará como centro de excelência, modelo e laboratório
para as demais bibliotecas públicas no Estado.".

EMENDA Hp 5
Dê-se ao art. 48 a seguinte redação, suprimindo-se os arts.

49 e 56:
"Art. 48 - O Estado adotará politica de apoio â

municipalização e à regionalização dos museus, assegurado o
intercâmbio cultural entre as diversas regiões do Estado.
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Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Cultura
desenvolverá, junto aos municipios, ações de incentivo à
preservação, conservação e valorização dos bens culturais
móveis das comunidades, bem como à manutenção e expansão das
unidades museológicas locais.

EMENDA No 6
Dê-se ao art. 50 a seguinte redação:
"Art. 50 - O Estado, por meio da Secretaria de Estado da

Cultura, prestará assistência técnica aos museus públicos e
aos museus privados identificados como de interesse público,
observadas as condições estabelecidas em decreto.".

EMENDA No 7
Dê-se ao art. 62 a seguinte redação:
"Art. 62 - A redução do preço de ingresso, determinada pelo

poder público, em beneficio de individuos ou grupos
especificos, para freqüência a evento cultural promovido
pela iniciativa privada, fica condicionada à prévia
assinatura de convênio entre o Estado e as entidades
envolvidas.".

EMENDA No 8
Dê-se ao art. 71 a seguinte redação:
"Art. 71 - Fica identificada a Biblioteca Pública Municipal

Baptista Caetano de Almeida, de São João del-Rei, como
núcleo de obras raras, devendo atuar como centro de
treinamento e de capacitação de pessoal nesse setor.".

EMENDA NQ 9
Dê-se ao art. 66 a seguinte redação:
"Art. 66 - A Secretaria de Estado da Cultura estimulará o

fortalecimento de pólos culturais nas diversas regiões do
Estado e dará apoio e assistência ao desenvolvimento de suas
atividades.
Parágrafo único - As ações da Secretaria de Estado da
Cultura devem promover o intercâmbio entre os pólos. bem
como a circulação e difusão de seus trabalhos.".
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Antõnio Pinheiro - Antônio Júlio - Ivo José.
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e

Turismo e Lazer
Relatório

De autoria desta Comissão, o projeto de lei sob comento
dispõe sobre a politica cultural do Estado de Minas Gerais.
Publicada em 7/5194, a matéria foi encaminhada à Comissão
de Constituição e Justiça para receber parecer, em
cumprimento do que estabelece o Regimento Interno, tendo
recebido, naquela ocasião, as Emendas ns 1 a 9. Pela mesma
razão, vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentação
A proposição em estudo parece-nos especialmente relevante
entre as que a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer deve apreciar ou produzir, no âmbito de suas
atribuições regimentais. Trata-se de um amplo projeto de lei
que pretende estruturar normativamente todo o vasto campo da
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cultura mineira, em todos os seus aspectos, na medida em que
solicita ou exige ações da administração pública. E um
primeiro esforço sério nesse sentido. Que relações definidas
devem existir entre o poder público e o processo cultural,
seja aquele já consolidado em obras, seja aquele que está
atualmente acontecendo, seja aquele que se deseja venha, no
futuro, a exprimir a identidade cultural da gente mineira? A
matéria Que integra a presente proposição tenta, de algum
modo, responder a essa Questão.
O esforço é válido e necessário. Não há negar o povo

mineiro é muito particularmente ativo - e a história está ai
para nos confirmar isso - como criador de cultura. Isto
exige do Poder Legislativo um esforço sério quanto a
produzir um documento legal com normas capazes de põr as
estruturas da administração pública a serviço das demandas
culturais da sociedade.
A matéria desta proposição surgiu de amplo debate com a
sociedade, por meio dos fóruns de cultura realizados pela
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, em
convénio com a Secretaria de Estado da Cultura.
Personalidades importantes do meio cultural brasileiro e
comunidades organizadas da sociedade civil ligadas á cultura
mineira participaram de democráticas discussões, de que
resultaram proposições votadas em sessões plenárias, as
quais se converteram, graças ao trabalho dos órgãos técnicos
da Assembléia, em texto básico da proposição em exame
No intuito, contudo, de aperfeiçoar o texto da proposição
quanto a aspectos de mérito e visando a respeitar as
sugestões saidas dos fóruns de cultura sob a forma de
proposições, apresentamos algumas emendas, ao final deste
parecer.

Conc 1 usão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 2.015/94 com as Emendas ns 1 a 9, da Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas ns 10 a 42, que
apresentamos.

EMENDA No 10
Dê-se aos incisos II, VI e VII do art. 4Q a seguinte

redação;
"rt an -

II - o respeito á concepção filosófica ou convicção
p01 itica expressa em bem ou evento cultural;

VI - a descentralização e a regionalização das ações
administrativas;
VII - o incentivo às manifestações culturais das diversas
regiões do Estado, com vistas a seu fortalecimento e a sua
intercomunicação.".

 EMENDA No ti
Acrescente-se, no final do Capitulo 1, o seguinte art. Sg,
renumerando-se os demais;
"Art. E - O Estado promoverá, juntamente com os

nunicipios, ações de incentivo e auxilio na identificação,
na valorização e na proteção dos bens culturais.".
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EMENDA No 12

Dê-se ao "caput" do art. 60 a seguinte redação;
Art. 6g - A Secretaria de Estado da Cultura desenvolverá,

juntamente com os municípios, ações destinadas á prevenção
contra danos aos bens de que trata o artigo anterior,
especialmente no que se refere aos efeitos da poluição, da
Concentração populacional e da sobrecarga dos serviços
urbanos.

EMENDA NO 13
Dê-se ao art. gg a seguinte redação;
"Art. 9g - No processo de tombamento observar-se-á a

importância histórica e cultural do bem e o valor simbólico
a ele atribuído pela comunidade local.

lg - Compete ao Conselho Curador do Instituto Estadual do
Património Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG
- decidir sobre o tombamento estadual de bens culturais.

- O processo de tombamento contemplará formas de
participação direta da comunidade, nos termos de
regulamento..

EMENDA No 14
Dê-se aos arts. 10 e 13 a seguinte redação;
"Art. 10 - A realização de obra ou projeto público ou

privado que tenha efeito real ou potencial, material ou
imaterial, sobre área ou bem identificado como de interesse
histórico, artístico, arquitetônico ou paisagistico pelo
Estado depende de estudo prévio de impacto cultural, a que
se dará publicidade, e da aprovação, pelo Conselho Estadual
de Cultura, do respectivo relatório de impacto cultural.
# i - Resolução do Conselho Estadual de Cultura definirá
as diretrizes, os critérios, as condições básicas e as
responsabilidades para a realização do estudo de impacto
cultural, bem como a forma e o conteúdo mínimos do
relatório-
6 2Q - O relatório de impacto cultural poderá integrar

relatório de impacto ambiental, nos termos de regulamentação
especifica.
"Art. 13 - A exploração económica de qualquer natureza, bem

como a realização de obra de infra-estrutura e a construção
em área identificada como de interesse arqueológico,
espeleoiógico ou paleontológico dependem da realização de
estudo prévio de impacto cultural e de aprovação, pelo
Conselho Estadual de Cultura, do relatório de impacto
cultural resultante desse estudo, observado o dispósto nos
f# lg e 2g do art. 10.

EMENDA NO 15
Substitua-se no inciso 1 do aru 12 a expressão das
sociedades" por "dos grupos humanos".

EMENDA No 16
Substitua-se no "caput' do art. is a expressão "24 horas"

pela expressão "5 (cinco) dias"-
EMENDA NO 17

Substitua-se no lg do art. 15 a expressão "Conselho
Estadual de Política Ambiental' por "Conselho Estadual de
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Cultura, ouvidos o IEPHA e o Conselho de Política Ambiental
- COPAM".

EMENDA No 18
Acrescente-se no Capitulo II o seguinte art. li, dando-se
ao art. 20 a redação em seqüência:
"Art. li - A exploração de atividade turística em área
identificada como de interesse histórico, artistico,
arquitetônico ou paisagistico será precedida de estudo e
planejamento pormenorizados, a serem submetidos à aprovação
do Conselho Estadual de Cultura,
Art. 20 - A exploração de atividade turística em área

identificada corno de interesse arqueológico, paleontológico
ou espeleológico obedecerá ao disposto no art. 11 desta
lei.".

EMENDA No 19
Suprima-se no art. 22 a expressão "mais".

EMENDA Ng 20
Dê-se ao art. 21 a seguinte redação:
"Art. 21 - A organização das ações de proteção e a

definição das formas de uso e manejo das áreas identificadas
como de interesse arqueológico, paleontológico ou
espeleológico pelo Estado serão feitas pela Secretaria de
Estado de Ciência e Tecnologia e pela Secretaria de Estado
da Cultura, mediante articulação de seus órgãos, nos termos
de decreto especifico.".

EMENDA NQ 21
Acrescente-se no Capitulo III, onde convier, o seguinte

artigo, suprimindo-se o art. 24:
"Art .....- Será punido administrativamente o servidor

público estadual que, por ação ou omissão, provocar
destruição, mutilação ou transferência ilegal de bem,
edificação ou sitio, ou de seus entornos, integrantes do
patrimônio cultural mineiro, sem prejuízo das demais sanções
civis epenais cabíveis.".

EMENDA Np 22
Dê-se aos ç lQ e 2Q do art. 25 a seguinte redação:
"Art. 25 - ...............................................

lQ - Considera-se arquivo público o conjunto de
documentos produzidos e recebidos por órgão ou entidade da
administração direta ou indireta do Estado, no exercício de
suas atividades, em decorrência de funções administrativas,
legislativas ou judiciárias -
6 2Q - Para os efeitos desta lei, estende-se o conceito de
arquivo público ao conjunto de documentos produzidos e
recebidos por entidade privada prestadora de serviço
público.

EMENDA Ng 23
Dê-se aos arts. 29 e 30 a seguinte redação:
"Art. 29 - A cessação das atividades de órgão ou entidade

previstos nos s 1Q e 2g do art. 25 implica o recolhimento
de sua documentação à instituição arquivistica pública ou a
sua transferência para a instituição sucessora."
"Art. 30 - A eliminação de documentos produzidos por órgão

ou entidade previstos nos g 1Q e 2g do art. 25 será feita
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mediante autorização da instituição arquivistica pública, na
sua especifica esfera de competência.".

EMENDA N9 24
Suprima-se no 'caput" do art. 31 a expressão 'com base nas

deliberações do Conselho Estadual de Arquivos".
EMENDA NO 25

Acrescente-se na Seção III do Capitulo II o seguinte art.
39, renumerando-se os demais:
"Art. 39 - O Estado manterá cadastro atualizado dos

arquivos públicos e privados existentes no Estado.".
EMENDA NO 26

Acrescente-se na Seção 1 do Capitulo II, onde convier, o
seguinte artigo:
"Art .....- O IEP}-IA manterá cadastro atualizado dos bens

imóveis de valor histórico, artistico. arquitetônico ou
paisagistico existentes no Estado.".

EMENDA NO 27
Dê-se ao art. 55 a seguinte redação:
"Art. 55 - O Estado manterá museu de antropologia, com a

finalidade de guardar, preservar, pesquisar e expor, com
fins didáticos, os bens e as manifestações culturais
surgidos em seu território desde a pré-história.".

EMENDA NQ 28
Dê-se ao art. 61 a seguinte redação:
'Art. 61 - A programação da emissora de televisão de que

trata o art. 68 desta lei conterá matérias produzidas por
profissionais cujo núcleo de trabalho se situe em Minas
Gerais.

EMENDA NQ 29
Dê-se ao art. 63 a seguinte redação:
'Art. 63 - A politica cultural do Estado será elaborada

pela Secretaria de Estado da Cultura, com a participação do
Conselho Estadual de Cultura, nos termos da legislação
especifica.

- A Secretaria de Estado da Cultura, com a
participação e a aprovação do Conselho Estadual de Cultura,
elaborará, anualmente, o Plano Estadual de Cultura.
E 2Q - O Plano Estadual de Cultura deverá articular-se com
o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano
Plurianual de Ação Governamental, os planos regionais de
desenvolvimento econômico-social e com as políticas de
educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, urbanismo e
turismo.

3g - O Plano Estadual de Cultura conterá planejamento
especifico para cada uma das áreas de cultura de que trata o
Capitulo II desta lei.
E 4g - O Plano Estadual de Cultura será executado em

consonância com o plano permanente de proteção do patrimônio
cultural previsto na Constituição do Estado.
5 5g - O Poder Executivo encaminhará á Assembléia
Legislativa, ao término do periodo previsto no 'caput' deste
artigo, relatório sobre a execução do Plano Estadual de
Cultura.
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é G - Na elaboração do Plano Estadual de Cultura haverá
participação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Meio Ambiente em matéria de sua competência.!!.

EMENDA NO 30
o 'caput" do art. 58, seu inciso 1 e suas alíneas !!a• e !!d!!

passam a ter a seguinte redação:
"Ar',. 58 - O Estado, com vistas á dinamização das

atividades culturais, adotará medidas que permitam:
- no âmbito administrativo:

a) reduzir as exigências para a contratação de pessoal
especializado para desempenhar tarefas de caráter
transitório;

d)simplificar os processos de compra de equipamentos
nacionais e importados de interesse para as atividades
culturais do Estado;!!.

EMENDA No 31
Suprima-se no parágrafo único do art. 45 a expressão !!para

consulta no local!!.
EMENDA No 32

Dê-se ao art. 53 a seguinte redação:
"Art. 53 - A transferência de peça de acervo de museu do

Estado para outro Estado da Federação ou para o exterior se
dará por tempo determinado e dependerá da autorização
expressa do Conselho Estadual de Cultura, que estabelecerá
as condições necessárias á manutenção da integridade do bem.
Parágrafo único - As exigências estabelecidas no !!caput"

deste artigo estendem-se a bem tombado pelo Estado.!!.
EMENDA NO 33

Acrescente-se no Capitulo LI o seguinte artigo, eliminando-
se o parágrafo único do art. 54:
"Art. - A alienação, a reforma ou a destruição de bem

móvel ou imóvel de propriedade do Estado Que apresente valor
cultural dependerão de parecer técnico prévio emitido pela
Secretaria de Estado da Cultura.

EMENDA No 34
Substitua-se no art. 54 a expressão !!órgão estadual

competente !! por !!Secretaria de Estado da Cultura.
EMENDA NO 35

Dê-se ao art. 67 a seguinte redação:
"Art. 67 - A Secretaria de Estado da Cultura realizará

periodicamente censo cultural, destinado ao conhecimento e
registro de bens e atividades relacionados com a cultura
mineira, devendo organizar e divulgar as informações
obtidas.".

EMENDA NO 36
Dê-se aos incisos I. II e LII do art. 65 a seguinte
redação:

!! Art 65 - ..............
- a valorização e a preservação do património cultural e

natural do Estado;
II - o desenvolvimento do potencial de criação artística

dos alunos;
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III - o conhecimento da arte e de outras formas de
cultura.".

EMENDA No 37
Dê-se ao art. 68 a seguinte redação:
"Art. 68 - O Estado providenciará que os sinais de

transmissão de televisão educativa ou cultural mantida pelo
poder público cheguem com eficácia a todos os municípios
mineiros.".

EMENDA No 38
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art 70 - A FAPEMIG financiará obrigatoriamente estudos e

pesquisas referentes á história e á cultura mineiras."
EMENDA NO 39

Acrescente-se no Capitulo III, imediatamente após o art.
64, o seguinte artigo, suprimindo-se o parágrafo único do
art. 23 e o art. 75 e renumerando-se os demais.
"Art. -..- - A Secretaria de Estado da Cultura estabelecerá

normas destinadas a regular a Organização dos cadastros de
que trata esta lei, bem como a promover intercâmbio de
informações entre os órgãos responsáveis por sua manutenção.

lg - Os cadastros serão organizados e sistematizados de
modo a tornar fácil o acesso ás informações neles contidas.

2g - A Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - fornecerá
atualizadamente á Secretaria de Estado da Cultura os dados
cadastrais de interesse do património cultural,
identificados como prioridade nos termos do inciso ri do
art. 7g da Lei nQ 11.020, de 8 de janeiro de 1993.".

EMENDA No 40
Dê-se ao art. 57 a seguinte redação:
"Art. 57 - A Secretaria de Estado da Cultura manterá

cadastro atualizado de bens móveis, de propriedade pública
ou particular, de relevante valor cultural para o Estado.
Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado da

Cultura:
- estabelecer os critérios e as condições para o

cadast ramento;
II - celebrar convênios com os proprietários dos bens, com

o objetivo de garantir sua preservação e proteção, sua
permanência no Estado, bem como sua valorização e
divulgação.".

EMENDA No 41
Substitua-se no "caput" do art. 23 o termo "Estado" por
"Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - IEPHA'.

EMENDA NQ 42
Acrescente-se no Capitulo IV, onde convier. o seguinte

artigo:
'Art .....- O Conselho Estadual de Cultura, mediante
resolução, definirá critérios pelos quais serão
identificados como de interesse cultural os bens e as áreas
de que trata esta lei.'.
Sala das Comissões. 13 de dezembro de 1994.
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Célio de Oliveira, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Cõssimo Freitas - Ivo josé.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão de Educação, Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer, o Projeto de Lei flQ 2.015/94 dispõe sobre a
política cultural em Minas.
Distribuído às comissões competentes, o projeto tramita em
regime de urgência e é apreciado em reunião conjunta, por
solicitação do Deputado Francisco Ramalho.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição e apresentou-lhe as Emendas ngs 1 a 9; a Comissão
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer pronunciou-
se, quanto ao mérito do projeto, pela sua aprovação com as
Emendas flQ5 10 a 42.
Nos termos da lei interna, compete agora à Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária analisar os reflexos
orçamentários do projeto de lei.

Fundamentação
Não existe impedimento de natureza financeira e
orçamentária á aprovação da proposição O projeto tem a
lavra final da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, após trabalho conjunto com organismos da
sociedade e com a Secretaria da Cultura, e tem por escopo
definir a política de cultura para o Estado. Portanto, seu
intuito é prover orientação para a adequada realização das
ações do governo e de particulares no campo cultural.
Para o exercício de 1995, o setor deverá contar com os
recursos previstos na proposta orçamentária, uma vez que não
se propõe a abertura de créditos extraordinários.

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

flQ 2.015/94 com as Emendas ns 1 a 9, da Comissão de
Constituição e Justiça, e nos 10 a 42, da Comissão de
Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - João Marques, relator -
Jaime Martins - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.210/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado João
Batista, pretende declarar de utilidade pública a Comunidade
de Empenho em Recuperação de Vidas - CERV -, com sede no
Municipio de Uberaba
Examinada a proposição preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça. Que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A Comunidade de Empenho em Recuperação de Vidas - CERV - é
uma entidade civil, ecumênica e filantrópica, que tem por
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finalidade realizar um trabalho de orientação espiritual e
de vivência, visando a acompanhar pessoas que se propõem a
abandonar Qualquer espécie de dependência química, por meio
da leitura, da reflexão e de outras atividades que
constituem o principio fundamental do processo de
recuperação.
Pelo trabalho de benemerência que realiza, acreditamos ser

a entidade merecedora do titulo de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno, do
Projeto de Lei nQ 2.210/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.251/94

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epigrafe, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem ng
541/94, cria umidades administrativas na estrutura
complementar do DERMG e dá outras providências.
Publicada em 26/11/94, a matéria, com tramitação em regime

Ce urgência, conforme solicitação do seu autor, no uso de
faculdade que lhe é atribuída mo art. 69 da Constituição
Estadual, 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
O projeto de lei em exame cria seis serviços e três seções
técnicas na estrutura complementar da Diretoria de
Transporte Metropolitano, no DER-MG. Para atender ás
necessidades de pessoal decorrentes da criação de novas
unidades administrativas, o projeto cria os cargos
respectivos, em número suficiente para o que se pretende.
Trata-se de matéria de natureza administrativa, sobre a
qual o Estado detêm a competência legislativa, nos termos do
art. 25, lQ, da Constituição da República, e do art. 10,
XIII. da Constituição Estadual. A matéria sujeita-se ao
exame do Poder Legislativo, conforme dispõem os incisos VIII
e XII do art. 61 da Carta mineira.
A iniciativa no processo legislativo, exercida pelo

Governador do Estado, está de acordo com a competência que
lhe é privativamente atribuída no art. 66, III, 'b" e 'e".
da Constituição Estadual.

Não existem, portanto, impedimentos de natureza
constitucional que obstem á normal tramitação da matéria
nesta Casa.

Apresentamos, ao final deste parecer, as Emendas ns 1 a 4.
que, tratando de assunto de relevante interesse público,
merecem a sua inclusão no ordenamento jurídico do Estado. As
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referidas emendas não introduzem matérias contrárias às
normas constitucionais, razão pela qual inexistem
impedimentos à sua aprovação, no âmbito das atribuições
desta Comissão.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.251/94 com as Emendas ngs 1 a 4, a seguir redigidas.

EMENDA NO 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Integra o patrimônio do Estado, para

utilização especifica pela Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, o imóvel constituido pelo lote no 13, do
quarteirão 18-8 da 12a seção urbana de Belo Horizonte,
adquirido conforme autorização contida na Resolução ng
5.148, de 14 de outubro de 1994.".

EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- O 6 lg do art. 38 da Lei nQ 11.552, de 3 de

agosto de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação;
"Art. 38 - ...............................................
6 lg - Os titulos mencionados no "caput" deste artigo, em

ng de. 61.232 (sessenta e um mil duzentos e trinta e dois),
emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério
da Fazenda, destinam-se à aquisição dos imóveis rurais
denominados Mamoeiras e Saco do Rio Preto, de propriedade de
uma das revendedoras.".".

EMENDA NO 3
Acrescente-se onde convier;
"Art. ....- O fator de ajustamento do cargo de Chefe de

Gabinete, a que se refere o Anexo II da Lei nQ 11.403, de 21
de janeiro de 1994, passa a ser 1.254.".

EMENDA NO 4
Acrescente-se onde convier;
"Art .....- Os cargos criados pelo art. 11 da Lei ng
10.637, de 16 de janeiro de 1992, extinguir-se-ão
automaticamente em 31 de dezembro de 1998.
Parágrafo único - Os cargos criados no art. 46 da Lei ng
11.050. de 19 de janeiro de 1993, extinguir-se-ão 60
(sessenta) dias a pós o prazo previsto no "caput" deste
artigo.'.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Francisco Ramalho - Jorge Eduardo.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epigrafe, encaminhado para exame do Poder Legislativo por
meio da Mensagem ng 541/94, dispõe sobre a criação de
unidades administrativas na estrutura complementar do DER-MO
e dá outras providências.
Publicada em 26/11/94, a matéria, com tramitação em regime
de urgência, conforme solicitação do autor, no uso da
faculdade que lhe confere o art. 69 da Constituição
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Estadual, foi distribuída a esta Comissão, para, em reunião
conjunta de comissões, conforme dispõe o art. 222. c/c O
art. 103 do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela cria seis serviços e três seções

técnicas nas unidades administrativas destinadas à estrutura
complementar da Diretoria de Transporte Metropolitano,
integrante da estrutura básica do DER-MO. Para tanto, cria
os cargos de chefia, assessoramento intermediário e execução
constantes no seu anexo.
Além disso, a proposição modifica o inciso III do art. 4g
da Lei ng 11-403, de 21/1/94, alterando a denominação da
Assessoria de Assistência Rodoviária aos Municípios para
Assessoria de Assistência Técnica aos Municípios.
o projeto pretende organizar a Diretoria de Transporte

Metropolitano, que encampou, na estrutura básica do DER-MO,
as atribuições da extinta TRANSMETRO, dotando essa diretoria
da estrutura complementar adequada para o cumprimento de sua
competência institucional na mencionada autarquia.
Desse modo, vê-se a necessidade das referidas alterações,
para o aperfeiçoamento da atividade administrativa
desempenhada pelo DER-MO, tendo em vista a satisfação do
interesse da coletividade.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 2251/94 com as Emendas ns 1 a 4, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 14 de dezembro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - José Renato. relator -
Jaime Martins - Ajalmar Silva - Francisco Ramalho.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela
dispõe sobre a criação de unidades administrativas na
estrutura complementar do DER-MG e dá outras providências-
Solicitado o regime de urgência, foi o projeto distribuído

à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, apresentando
as Emendas ns 1 a 4, e á Comissão de Administração Pública.
que opinou por sua aprovação com as referidas emendas.

Fundamentação
A proposição em pauta trata da organização administrativa

do DER-MO e visa a regulamentar a Diretoria de Transportes
Metropolitanos - órgão sucessor da TRANSMETRO - procurando
dotá-la de estrutura complementar adequada, para atender à
competência institucional da autarquia.
A proposta não apresenta nenhum impedimento de caráter
financeiro-orçamentário porquanto autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito especial para fazer face ás
despesas decorrentes da futura lei, atendendo o disposto no
art. 43 da Lei Federal ng 4.320. de 17/3/64

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
2.251/94 com as Emendas ngs 1 a 4 1 apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 14 de dezembro de 1994.
Tarcisio Henriques. Presidente - Jaime Martins, relator -
Jorge Eduardo - Márcio Miranda - José Renato - Ajalmar
Silva.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.737/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

Do Deputado Alvaro António, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Social
Cristã do Aglomerado do Morro das Pedras, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda ng 1, cabe-

nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2g
turno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A entidade em apreço baseia sua linha de atuação em
princípios religiosos e busca incessantemente a captação de
recursos junto ás esferas municipal, estadual e federal,
para a melhoria das condições de vida dos moradores do
Aglomerado do Morro das Pedras.
Pelos relevantes trabalhos prestados á comunidade local,

achamos oportuno conceder á referida associação o titulo
declaratório ora proposto.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
1.737/93 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no IQ Turno
PROJETO DE LEI NO 1,737/93

Declara de utilidade pública a Associação Social Cristã do
Aglomerado do Morro das Pedras, com sede no Município de
Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Social Cristã do Aglomerado do Morro das Pedras, 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,

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.081194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria Elvira, o projeto de lei em
epigrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Creche São João da Escócia, com sede no Município de
A 1 fenas.
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O projeto foi aprovado em sua forma original, no lQ turno,
cabendo a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 20 turno, nos ternos regimentais.

Fundamentação
O cunho social e filantrópico das atividades desenvolvidas
pela Creche São João da Escócia, que tem prestado
inestimáveis serviços à comunidade, abrigando e dando
assistência, durante o período diurno, a crianças cujas mães
são necessitadas, ou que trabalham fora do lar, justifica a
concessão do titulo declaratório de utilidade pública à
entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 2.081/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.103194

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

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Loja
Maçônica Montsalvat, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Aprovada a matéria no lQ turno, na forma proposta, compete-

nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a proposição no
2Q turno.

Fundamentação
Tendo por objetivo a prática beneficente pautada nos
preceitos maçónicos, a Loja Maçônica Montsalvat tem dado
grande contribuição à comunidade que representa.
Achamos justo, portanto, declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.103/94, no 2o turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.105194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em
questão tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação de Apoio e Desenvolvimento da Criança e Gestante
- ADCG - , com sede no Município de Carmo da Cachoeira.
Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda nQ 1,
compete-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer
Fundamentação

A entidade em apreço procura estimular o espirito
comunitário e religioso entre as familias da comunidade.
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além de ter uma constante preocupação com a assistência à
criança, desde a sua concepção.
Por desenvolver tão nobres ações na comunidade de Carmo da
Cachoeira, achamos justa a declaração de utilidade pública
da ADCG.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.105/94 no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 2.155/94

Declara de utilidade pública a Associação de Apoio e
Desenvolvimento da Criança e Gestante - ADCG -. com  sede no
Município de Carmo da Cachoeira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Apoio e Desenvolvimento da Criança e Gestante - ADCG -,
com sede no Município de Carmo da Cachoeira.
Art. 2g - 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 1.467/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.467/93 . de autoria do Deputado João
Batista, que declara de utilidade pública a Associação dos
Deficientes Físicos de Araguari - ADEFA -, com sede no
Município de Araguari, 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, ã l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.467/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes
Físicos de Araguari - ADEFA -, com sede no Município de
Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Deficientes Físicos de Araguari - ADEFA -, com sede no
Municipio de Araguari.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.765/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.765/93. de autoria do Deputado Jorge
Hannas. q ue declara de utilidade pública o Posto de



Puericultura de Manhuaçu, com sede rio Município de Manhuaçu,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 1.765/93
Declara de utilidade pública o Centro de Puericultura de

Manhuaçu, com sede no Município de Manhuaçu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Centro de
Puericultura de Manhuaçu, com sede no Municipio de Manhuaçu.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Francisco Ramalho.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.925194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.925/94 , de autoria do Deputado

Geraldo da Costa Pereira, que declara de utilidade pública a
Associação dos Produtores do Centro Comunitário do Conjunto
Habitacional Morro Alto - Vespasiano, com sede no Municipio
de vespasiano, foi aprovado no 2o 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 à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.925/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores do
Centro Comunitário do Conjunto Habitacional Morro Alto-
Vespasiano, com sede no Município de Vespasiano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a

Associação dos Produtores do Centro Comunitário do Conjunto
Habitacional Morro Alto-Vespasiano, com sede no Municipio de
Vespas i ano.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Francisco Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.980/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.980/94, de autoria do Deputado
Roberto Amara], que declara de utilidade pública o Lar das
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Meninas Flor da Acácia, com sede no Municipio de Viçosa, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.980/94
Declara de utilidade pública o Lar das Meninas Flor da

Acácia, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Lar das

Meninas Flor da Acácia, com sede no Munici p io de Viçosa-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.073194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.073/94, de autoria do Deputado Milton
Salles, que declara de utilidade pública a Associação dos
Amigos de Itapecerica - AITA-BH -, 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, 6 ig, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.073194
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos de
Itapecerica - AITA-BH -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Amigos de Itapecerica - AlTA-EH -, com sede no Município
de Belo Horizonte
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 2.115194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.115/94, de autoria do Deputado
Baldonedo Napoleão, que declara de utilidade pública o
Circulo Psicanalítico de Minas Gerais - CPMG -, com sede no
Município de Selo Horizonte, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido no lg turno.



;fl
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, j lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.115194
Declara de utilidade pública o Circulo Psicanalítico de
Minas Gerais - CPMG -, com sede no Município de Belo
Nor i zont e -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Circulo
Psicanalítico de Minas Gerais - CPMG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994-
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator

- Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 2.143194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 243/94, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz. que declara de utilidade pública o Hospital Vale do
Jequitinhonha - HVJ -. localizado no Município de ltaobim,
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 1 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 No 2.143 /94
Declara de utilidade pública o Hospital vale do

Jequitinhonha, localizado no Município de Itaobim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
Vale do Jequitinhonha - HVJ -, localizado no Município de
Itaobim.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator

- Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.241/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 2.241/94, de autoria do Governador do
Estado, q ue autoriza o Banco do Estado de Minas Gerais S.A.
- BEMGE - a constituir as empresas que menciona, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada ã 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 2.241/94
Autoriza o Banco do Estado de Minas Gerais S. A. - BEMGE -

a constituir as empresas que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica o Banco do Estado de Minas Gerais S. A. -
SEMGE - autorizado a:
1 - constituir uma unidade externa, sob a modalidade de

Instituciõn Financiera Externa - IFE -, em conformidade com
a legislação aplicável a sociedades dessa natureza, e
participar de seu capital social, a Qual tenha por objeto
principal a prática de operações de comércio exterior,
observado o seguinte:
a) a empresa a se constituir terá sede em Montevidéu, no
Uruguai, e terá a denominação social de Instituciõn
Financiera Externa Sociedade Anônima - IFE;
b) o 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 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

anônima, em conformidade com a legislação aplicável a
sociedades dessa natureza, e participar de seu capital
social, a qual tenha por objeto principal a prática de
operações de arrendamento mercantil - "leasing" -. em todas
as suas modalidades, observado 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 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 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, em conformidade com a
legislação aplicável a sociedades dessa natureza, e
participar de seu capital social, a qual tenha por objeto
principal a administração de cartões de crédito.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Tarcisio Henriques.
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Belo Horizonte, sábado, 17 de dezembro de 1994

ATA

ATA DA 611a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 2.266 e
2.267/94 - Requerimentos nos 5.488 a 5.492/94 -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Saúde e Ação
Social e do Deputado José Militão (2) - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): la Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
Discussão e votação de pareceres: Parecer de Redação Final
do Projeto de Lei ng 2.219/94; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento - Rémolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes
- Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus - Ajalmar Silva -
Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dílzon Melo Ermano Batista - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Lavïola - José
Leandro - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Maria
Elvira - Maria Olivia - Mauri Torres - Milton Salles - Paulo
Pettersen - Reinaldo Lima - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião
Costa - 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 à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- D Deputado Ambrõsio Pinto, 2Q-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 á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI P49 2.266194

Declara de utilidade pública o Conselho Federal dos
Pastores do Brasil - CFPB.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. l - Fica declarada de utilidade pública o Conselho
Federal dos Pastores do Brasil - CFPB -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1994.
Paulo Pettersen
Justificação: único no Brasil, o Conselho Federal dos
Pastores do Brasil - CFPB - tem por finalidade credenciar
pastores, presbíteros e diáconos, além de realizar obras
sociais em creches, orfanatos e casas de apoio ao menor. Vem
realizando, desde a sua fundação, significativos trabalhos
de assistênciasocial , com a criação do Projeto Criança
Feliz, no qual se destaca a Minicreche Criança Feliz, com
sede nesta Capital.
Provado o cumprimento dos requisitos legais, tais como
funcionamento há mais de 2 anos, prova de personalidade
jurídica e diretoria composta de pessoa idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercicio de seus cargos, peço aos
nobres pares o imprescindivel apoio à 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, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.267/94
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município de
Andrelândia.
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 Andrelãndia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994.
Maria Olivia
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE -, com sede e foro no Município de
Andrelândia, é entidade filantrópica, sem fins lucrativos.
Tem como principal objetivo promover o bem-estar de
individuos excepcionais e sua integração na sociedade,
independentemente da natureza e do grau de Suas
deficiências, dentro dos limites de sua capacidade e seus
recursos.
O caráter de filantropia da entidade justifica este projeto
de lei, eis porque peço aos nobres colegas que me acompanhem
na sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS

No 5.488/94, da Comissão de Saúde e Ação Social,
solicitando seja formulado apelo ao Presidente do IPSEMG,
com vistas á implantação de um centro regional desse órgão
para atender a região Norte. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social.)
NQ 5.489/94. da Comissão de Saúde a Ação Social,

solicitando seja formulado apelo ao Secretário do Trabalho,
com vistas à instalação de escritório regional da Secretaria
do Trabalho, no Municipio de Januária. (- A Comissão de
Administração Pública.)
NQ 5.490/94, da Comissão de Saúde e Ação Social

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Saúde, com
vistas à liberação de recursos para a aquisição de um
microônibus ambulatorial para atender as comunidades do vale
do São Francisco. (- A Comissão de Saúde e Ação Social-)
NQ 5.491/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

consignado, nos anais da Casa, voto de congratulações com o
Desembargador José Costa Loures pela sua posse no cargo de
Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (- A
Comissão de Administração Pública.)
NQ 5.492/94. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja

consignado, nos anais da Casa, voto de congratulações com o
Sistema Estaminas de Comunicação pela realização da 29
Jornada pelo Natal do Menor. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social.)

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Saúde e Ação Social e do Deputado José Militão (2).
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

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

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Saúde e Ação Social- aprovação, na 102? Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei nçs 2.126/94, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, 2.066/94, do Deputado António Pinheiro,
2127/94, do Deputado Baldonedo Napoleão, 2M75/94, do
Deputado Bené Guedes, 2.159/94, do Deputado Cõssimo Freitas,
2H89/94, do Deputado Elmiro Nascimento, 2M41/94, do
Deputado Geraldo da Costa Pereira, 1.815 e 1.817/93, do
Deputado Geraldo Rezende, 1.466/93, do Deputado F4ely
Tarquinio, 2.102/94, do Deputado Kemil Kumaira, 2.148/94, do
Deputado Marcos Helênio, 2.116/94, do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, 2.086 e 2.119/94, do Deputado Romeu Queiroz, e
dos Requerimentos ns 5.465 a 5.469/94, e 5471 a 5478/94.
desta Comissão (Ciente. Publique-se.); e do Deputado José
Militão (2) - falecimento do Sr Renê de Oliveira e Souza,
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em Betim. e da Sra. Marlene Ladeira, nesta Capital (Ciente.
Oficie-se.)

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado,
na forma regimental, o Parecer de Redação Final do Projeto
de Lei ng 2.219/94, do Governador do Estado. A sanção.

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 16, às 9 horas, bem como para a
especial, também de amanhã, ás 141h30min, destinada à
realização da audiência pública Minas e o Mercosul. Levanta-
se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.569/93

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei n
1.569/93 institui o Fundo de Amparo aos Municípios
Nascentes e às Associações Microrregionais, e dá outras
providências.
Publicada em 14/8/93, foi a proposição encaminhada à
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucional idade e pela legalidade da
matéria com a Emenda nQ 1. por ela apresentada. Vem, agora,
a matéria a esta Comissão, para receber parecer para o lQ
turno, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, III, "e". do
Regimento Interno.

Fundamentação
A criação do Fundo de Amparo aos Municípios Nascentes e às
Associações Microrregionais vem ao encontro dos justos
reclamos da sociedade em face da extrema necessidade de
alocação legal de recursos capazes de implementar o
progresso e o desenvolvimento no Estado.
Preocupados em auxiliar os municípios desprovidos de

recursos, os Governos dos Estados do Rio de Janeiro e de São
auo já põem em prática, com sucesso, esse programa de

apoio institucionalizado.
Respaldada na legislação vigente, a criação de fundos hoje
se torna imprescindível para a consecução de recursos
necessários ao desenvolvimento das atividades das
associações microrregionais.
A proposição sob análise, que recebeu parecer favorável da
Comissão de Constituição e Justiça, no que tange aos
aspectos juridico, constitucional e legal, merece, pois,
total acolhida quanto ao mérito, dada a sua natureza
estritamente social.
Todavia, faz-se imprescindível dar nova redação ao "caput"
do art. SQ para adequá-lo à melhor técnica legislativa e,
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principalmente, para ampliar o número de municipios a serem
beneficiados, dinamizando-se a lei.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei flQ
1.569/93 com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e com a Emenda no 2, redigida na forma seguinte.

EMENDA NO 2
Dê-se ao caput do art. 3g a seguinte redação:
Art. 3g - São candidatos a beneficiários do fundo de que

trata esta lei os municipios criados a partir da Lei ng
10.704, de 27 de abril de 1992, e as associações
microrregionais.".
Sala das Comissões, 22 de junho de 1994.
Simão Pedro Toledo. Presidente - Baidonedo Napoleão.
relator - Bernardo Rubinger - Raul Messias.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.875/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Satista, o projeto de lei em
tela dispõe sobre a politica estadual de amparo ao idoso,
cria o Conselho Estadual do Idoso e dá outras providências.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, Que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição e
apresentou as Emendas ngs 1 a 6, cabe-nos, agora, emitir
parecer sobre o projeto, nos termos regimentais.
Em virtude de requerimento do autor do projeto, que foi

aprovado em reunião plenária do dia 29/2/94, a proposição
tramita em regime de urgência, nos termos dos arts. 245, XX,
e 274, II, do Regimento Interno.

Fundamentação
E notório que os problemas relativos á terceira idade no

Brasil e, em particular, em Minas Gerais, ainda são tratados
apenas com um minirno de atenção. Poucos são os Estados que
têm um trabalho legislativo sério nesse sentido.
Segundo dados estatisticos do IBGE. 25% dos idosos da
Região Metropolitana de Belo Horizonte estão ainda no
mercado de trabalho, o que evidencia uma má cobertura do
sistema previdenciário. Como o valor da aposentadoria não ê
suficiente para as despesas básicas de moradia, saúde,
alimentação e transporte, os idosos têm que trabalhar para
garantir seu sustento.
A pesquisa foi encomendada pela Fundação João Pinheiro ao
IBGE com o objetivo de traçar o perfil da população idosa em
Minas Gerais, fazendo, em um primeiro momento, um mapeamento
da RMBH. Um de seus dados conclusivos e preocupantes é o
grande número de idosos trabalhando em atividades que exigem
grande esforço fisico e em funções que causam riscos á
saúde, embora com salário inferior ao da população mais
jovem.
As poucas conquistas conseguidas pelos pensionistas e pelos
aposentados da Previdência, como a gratuidade nos
transportes urbanos, são exemplos de iniciativas importantes
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em prol da população idosa, mas deixam, ainda, uru longo
caminho a ser percorrido.
A Constituição de 1988 estabeleceu a obrigatoriedade de o
Estado garantir assistência à velhice e criar o Conselho do
Idoso. As duas determinações, a nosso ver inseparáveis, são
bem tratadas na proposição em exame.
Atender sem paternalismo aos idosos que sofrem nas filas
dos Institutos de Previdência ou andam desamparados pelas
praças e pelos logradouros públicos é uma tarefa inadiável
da nossa administração estadual. O projeto em tela é uma
resposta a essa necessidade e dá cumprimento às
determinações contidas na Constituição Estadual, propiciando
melhores condições de vida a esse segmento tão sofrido da
população.
Ademais, a criação do Conselho Estadual do Idoso é de vital
importância, pois o referido órgão terá grande participação
na formulação de políticas públicas e será elemento de
coordenação das ações dos diversos segmentos envolvidos na
questão do idoso, além de exercer seu papel fiscal izador.
A existência de conselhos semelhantes em outros Estados,

particularmente em São Paulo, demonstra o acerto e o sucesso
da iniciativa. Nesses locais, a instituição tem-se revelado
una valiosa prestadora de serviços à população idosa, seja
através de centros de convivência e informação, seja através
de estudos e pesquisas.
Além disso, uma iniciativa como essa não é um simples ato

político, mas um gesto que resgata o sentido de humanidade e
amor ao próximo, tão raros em nossos tempos
Entretanto, torna-se necessário dar nova redação ao
projeto, com o propósito de emprestar maior clareza e
precisão a seus termos, além de adequá-lo à técnica
legislativa, mantendo, porém, o seu conteúdo original, na
forma do Substitutivo nQ 1, redigido a seguir.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.875/94, no lg turno, na forma do Substitutivo n
1. desta Comissão, ficando prejudicadas as Emendas nQs 1 a
6, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI
No 1.875/94

Dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso, cria o
Conselho Estadual do Idoso e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art g - O Estado manterá política de amparo ao idoso com
o objetivo de assegurar os seus direitos sociais e promover
sua integração e participação efetiva na sociedade.
Art. 2p - Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a

pessoa maior de 60 (sessenta) anos.
Art. 3Q - A participação de entidades beneficentes e de
assistência social na execução de programas e projetos
destinados ao idoso atenderá às normas estabelecidas nesta
lei.
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Capítulo Ir

Das Diretrizes
Art. 4 - A política estadual de amparo ao idoso será
planejada e executada com a observância das seguintes
diretrizes:

- participação do idoso, por meio de suas organizações
representativas, na formulação, na implementação e na
avaliação das políticas, dos planos, dos programas e dos
projetos a serem desenvolvidos;
II - priorização do atendimento ao idoso por suas próprias

famílias, em detrimento do atendimento asilar;
III - descentralização político-administrativa das ações de

atendimento ao idoso;
IV - incentivo á formação de recursos humanos nas áreas de

geriatria e gerontologia e na prestação de serviços ao
idoso;
V - viabilização do atendimento ao idoso pelo poder público
e pela sociedade, observadas as diferenças econômicas,
sociais, regionais e as contradições entre os meios urbano e
rural

vr - priorização do atendimento ao idoso por órgãos e
entidades de direito público e privado prestadores de
serviços públicos;
VII - apoio a estudos e pesquisas sobre o idoso e ás

questões relativas ao envelhecimento.
Capítulo III -

Das Ações Governamentais
Art. 5g - As ações governamentais de implementação da

política estadual de amparo ao idoso visarão ao seguinte:
- o atendimento ao idoso, mediante a participação da

familia, da sociedade e de entidades governamentais e não-
governamentais;
Ir - a criação de alternativas de atendimento ao idoso,

como centros de convivência, centros de cuidados diurnos,
casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho, atendimentos
domiciliares e atendimento asilar;
1H - a promoção da saúde do idoso mediante programas e

medidas profiláticas, baseados em estudos epidemiolôgicos;
IV - o desenvolvimento de programas informativos sobre o

processo de envelhecimento e os cuidados devidos ao idoso,
utilizando os meiosde comunicação e os níveis do ensino
formal, com vistas á eliminação de preconceitos;
V - o desenvolvimento de programas educacionais destinados

ao idoso, inclusive modalidades de ensino á distância;
VI - o apoio à criação de universidade aberta para a

2	terceira idade;

VII - a garantia ao idoso de acesso aos bens culturais e ao
o lazer;

VIII - a criação e a manutenção de programas de preparação
para aposentadoria nos setores públicos e privados;
IX - a implantação de programas que visem à melhoria de

condições de habitabilidade e à adaptação de moradias,
edifícios públicos e de meios de transporte, considerando o
estado físico e a independência de locomoção do idoso;
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X - a implantação de sistema de informações para a
divulgação da politica, dos serviços oferecidos, dos planos,
dos programas e dos projetos relativos ao idoso;
XI - a implantação de delegacias especializadas no
atendimento ao idoso;
XII - a inclusão da geriatria como especialidade, para
efeito de concursos públicos estaduais.

Capitulo IV
Do Conselho Estadual do Idoso

Art. 6 - Fica instituido o Conselho Estadual do Idoso -
CEI -, órgão colegiado consultivo e deliberativo de
composição paritária entre o poder público e a sociedade
civil, subordinado à secretaria de Estado responsável pela
politica de assistência e promoção social.
Art. 7Q - O Conselho Estadual do Idoso - CEI - será
presidido pelo titular da secretaria de Estado responsável
pela politica de assistência e promoção social e será
constituido pelos seguintes membros:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Trabalho e Ação Social
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Saúde:
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Educação;
IV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Cultura;
V - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de
Esportes. Lazer e Turismo;
VI - 1 (um) representante do Ministério Público;
VII - 1 (um) representante das universidades em
funcionamento no Estado:
VIII - 1 (um) representante da Legião Brasileira de
Assistência - LBA'MG -;
IX - 1 (um) representante do SESIMINAS;
X - 1 (um) representante da Federação dos Aposentados e
Pensionistas do Estado;
XI - 1 (um) representante da Associação Nacional de

Gerontologia - ANG -;
XII - 1 (um) representante das comunidades religiosas.
Art. 8Q - Os membros do Conselho e seus respectivos
suplentes serão nomeados pelo Governador do Estado.
Art. 9Q - Os membros do Conselho terão mandato de 3 (três)
anos, renovados anualmente em 1/3 (um terço), a partir do
terceiro ano do primeiro mandato, salvo renúncia
Art. 10 - A substituição de membro do Conselho, em qualquer

caso, far-se-á por representante do órgão ou da entidade que
indicou o substituido.
Art. 11 - A instalação do Conselho dar-se-á dentro de 30
(trinta) dias, a contar da datada publicação desta lei-
Art. 12 - O Conselho aprovará seu regimento no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua instalação-
Art. 13 - A secretaria responsável pela politica de

assistência e promoção social proporcionará o apoio técnico-



administrativo necessário ao perfeito funcionamento do
Conselho-
Art. 14 - Compete ao Conselho Estadual do Idoso:

- formular, coordenar, supervisionar, avaliar e
fiscalizar a política estadual do amparo ao idoso;
II - elaborar estudos com vistas ao aperfeiçoamento da
legislação pertinente á política estadual de amparo ao
idoso;
III - manifestar-se sobre a adequação das políticas sociais

do idoso em âmbito estadual e municipal ao previsto nesta
lei;

IV - estimular e apoiar a criação de conselhos municipais
do idoso;

V - assessorar os conselhos municipais do idoso a fim de
tornar efetiva a aplicação do estabelecido nesta lei;
VI - acompanhar a implementação e zelar pela observância
das políticas nacional e estadual de amparo ao idoso, no
âmbito do Estado e dos municípios;
VII - zelar pela descentralização politico-administrativa e

pela partici pação de organizações representativas dos idosos
na formulação de políticas, planos, programas e projetos de
atendimento ao idoso;
VIII - promover e apoiar campanhas de formação da opinião
pública sobre a Política estadual de amparo ao idoso.
enfatizando seus direitos e deveres;
IX - elaborar normas de funcionamento para as instituições

geriátricas e similares;
X - estabelecer e divulgar critérios para repasse de
recursos financeiros aos municípios, bem como às entidades
beneficentes e de assistência social
XI - apreciar a proposta orçamentária anual dos órgãos
estaduais responsáveis pela implementação da política
estadual de amparo ao idoso;
XII - encaminhar e acompanhar os interesses do idoso junto

ao Poder Judiciário, por meio da Defensoria Pública;
XIII - instituir seu Regimento Interno.

Capítulo V
Disposições Finais

Art. 15 - Os recursos financeiros para a implantação e a
manutenção da Política Estadual do Idoso e do Conselho
Estadual do Idoso deverão constar na lei do orçamento anual
do Estado-
Art. 16 - Os recursos financeiros necessários á
implementação das ações afetas às secretarias de Estado
serão consignados em seus respectivos orçamentos-
Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 60 (sessenta) dias, a contar 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.
Sala das Comissões. 19 de outubro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires, relator - Adelmo

Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
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P40 1.875/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado João Batista, o projeto sob comento

dispõe sobre a politica estadual de amparo ao idoso, cria o
Conselho Estadual do Idoso e dá outras providências.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição, apresentando-lhe as Emendas ngs 1
a 6.
Em seguida, a Comissão de Saúde e Ação Social opinou pela

aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 1 Agora,
vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em exame, aperfeiçoada na forma do referido
substitutivo, não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário. O projeto estabelece Que 05
recursos para execução da futura lei originar-se-ao do
orçamento do Estado e está de acordo com a legislação sobre
finanças públicas-
Aprovei

t
amos, entretanto, a oportunidade para aprimorar a

proposição, procedendo a uma alteração de caráter técnico, o
que fazemos por meio da Emenda ng 7.
Além disso, verificamos poder ocorrer, no Substitutivo ng
1, incompatibilidade do art. 11 com os arts. 15 e 16,
alterados pela Emenda ng 7. e com o art. 17. Ou seja, o
prazo para instalação do Conselho tem que ser compativel com
a disponibilidade de recursos e com a regulamentação da lei.
Assim, propomos suprimir aquele artigo, o que fazemos por
meio da Emenda mg 8, adiante redigida.
Ademais, entendemos que as competências do Conselho
previstas nos incisos X e XI do art. 14 necessitam ser
precisadas e limitadas, observando-se, inclusive, que ele
não é integrado por representantes de órgãos responsáveis
pelas finanças públicas. Assim, propomos as Emendas ngs 9 e
10, redigidas após a conclusão deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1,875/94 na forma do Substitutivo ng 1, da Comissão
de Saúde e Ação Social, com as Emendas ngs 7 a 10, a seguir
redigidas, ficando prejudicadas as Emendas ngs 1 a 6, da
Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA NQ 7
Permutem-se, no Substitutivo flQ 1, os arts. 15 e 16 pelo

seguinte. renumerando-se os demais
"Art. 15 - As des pesas necessárias à execução desta lei

correrão á conta de recursos consignados no orçamento do
Estado.".

EMENDA No 8
Suprima-se, no Substitutivo nQ 1, o art. 11,

EMENDA NO 9
Substitua-se. no Substitutivo mg 1. no inciso X do art. 14,

a expressão 'estabelecer e divulgar' por 'propor'.
EMENDA NO 10
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Substitua-se, no Substitutivo nQ 1, no inciso XI do art.
14, a expressão "apreciar" por "opinar sobre".
Sala das Comissões ! 15 de dezembro de 1994-
José Remato, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Antônic

Carlos Pereira - Márcio Miranda- Baldonedo Napoleão.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.031/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 2.031/94. de autoria da Deputada Maria

Elvira, tem por objetivo tornar obrigatória a construção de
escadas para peixes de piracema em barragens edificadas eir
cursos de água de domínio do Estado.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/5/94, a
proposição foi encaminhada a esta Comissão, para exame
preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno-

Fundamentação
Ao poder público e á coletividade impõe-se o dever de
defender e preservar o meio ambiente, por determinação
expressa do art. 225 da Constituição Federal.
A preocupação com o meio ambiente encontra-se também
manifestada no art. 23. VI, da Carta Magna, e a sua
preservação, segundo esse dispositivo, é competência de
todos os entes políticos-
Para tanto, estabelece textualmente o art. 24, VI, da mesma

Constituição:
"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre:

VI florestas, caça, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição".
o projeto de lei em exame adapta-se às normas
constitucionais que tratam da matéria, ao propor um
instrumento hábil, ca paz de proteger inúmeras espécies de
peixes, que se acham impedidas, pela ação do homem, de
transpor as barragens para se reproduzirem à jusante dos
cursos de água.

Conclusão
Pelas razões expendidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.031/94.
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Célio de Oliveira - Ajalmar Silva - Jaime Martins - Antônio
Pinheiro.

 PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.031/94

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.031/94, de autoria da Deputada Maria
Elvira, tem por objetivo tornar obrigatória a construção de
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escadas para peixes nas barragens de cursos d'água de
domínio do Estado.
Publicada em 21/5/94, a proposição foi apreciada, nos

termos regimentais, pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e
legalidade-
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao

mérito do projeto em destaque.
Fundamentação

Conforme dispõe a Constituição, é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios
proteger o meio ambiente e zelar pela preservação da fauna e
da flora.
o projeto de lei em tela tem o mérito de ser uma proposta
efetiva para proteger a fauna ictiolõgica ameaçada pela
instalação de barragens.
Infelizmente, nas barragens já existentes e naquelas em

fase de construção em nosso Estado, não consta, como regra
geral, a implantação de escadas para peixes. Isso tem
prejudicado a existência das diversas espécies de peixes em
nossas águas, em especial das espécies migratórias, os
chamados peixes de piracema, cujo instinto de reprodução os
leva, em determinadas épocas do ano, a subir os rios à
procura dos locais propícios à desova.
Essa é uma das razões pelas quais o Código de Pesca prevê a

adoção de medidas de proteção à fauna em quaisquer obras que
importem alteração do regime dos cursos d'água, mesmo quando
ordenadas pelo poder público (art. 36 do Decreto-Lei nQ 227,
de 1967).
Em muitos países, tal solução já foi posta em prática e
funcionou a contento. Podem-se citar, entre eles, os Estados
Unidos, Rússia, Japão, França, Suécia, Austrália. Argentina.
Venezuela e muitos outros -
0 projeto de lei de autoria da Deputada Maria Elvira dispõe
sobre a obrigatoriedade da construção de escadas para peixes
em barragens, já implantadas ou a serem edificadas, em
cursos d'água de dominio do Estado. Determina ainda Que O
disposto não se aplicará às barragens cujas características
definidas em projeto tornem ineficaz a aplicação da medida,
de acordo com análise e decisão do Conselho Estadual de Meio
Ambiente - COPAM.
A proposição, pelo que se constata, traz um elemento novo,
que poderá tornar-se essencial para a proteção de nossa
fauna ictiológica.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1Q turno.

do Projeto de Lei nQ 2.031/94 na forma proposta
Sala das Comissões, 23 de novembro de 1994.
Ronaldo Vasconcelios. Presidente - Ivo José. relator -

Marcelo Cecé
PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 2.031/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

epígrafe torna obrigatória a construção de escadas para
peixes de piracema em barragens edificadas nos cursos de
dominio do Estado.
Publicada, foi a proposição distribuída à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. A seguir, foi o projeto
enviado à Comissão de Meio Ambiente, que opinou pela sua
aprovação. Agora, vem o projeto a esta Comissão para que
seja elaborado o parecer nos lindes de sua competência.

Fundamentação
No âmbito desta Comissão, entendemos que o exame da

proposição deva envolver os aspectos econômico e financeiro.
Financeiramente, deve ser compreendido que a construção de

escadas para peixes iráencarecer o custo das barragens, o
que, naturalmente, será repassado para a população. Isso
pode ser feito por via de tarifas, caso o custo seja
assumido pela CEMIG, ou por via de tributos, caso o custo
venha a ser assumido pelo Tesouro Estadual
Economicamente, é oportuno destacar que o projeto deve
representar um aumento nos cardumes existentes em nossos
rios. Esse fato, conquanto seja mais enfatizado em seu
aspecto ecol6gico, possui clara relevância econômica.
Acarreta forte impulso para a economia de subsistência das
comunidades ribeirinhas, absolutamente distante da economia
formal e, portanto, não necessariamente beneficiada pelos
instrumentos tradicionais de politicas públicas. No que
tange a essas comunidades, entendemos que o projeto possa
representar um aumento na oferta de uma de suas princioais
fontes alimentares - a carne -, de forma gratuita e de
excelente qualidade.
Analisados esses aspectos, entendemos que o projeto deva

ser aprovado, na medida em que dispõe sobre obra de extrema
relevância, cujos efeitos tendem a superar os custos
envolvidos em sua realização-

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

Lei no 2.031/94 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
José Renato, Presidente - Márcio Miranda, relator - Antônio

Carlos Pereira - Ajalmar Silva - Saldonedo Napoleão.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.463/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Jaime Martins, a proposição em
análise autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Municipio de Dores do Indaiá.
Publicada no "Diário do Legislativo", em 11/11/93, foi a

matéria aprovada, no lQ turno, com a Emenda flQ 1.
Em atendimento ao que dispõe o art. 196 do Regimento
Interno, retorna a proposição a esta Comissão, para receber
parecer para o 2Q turno.
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Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em comento, conforme já tivemos oportunidade
de nos manifestar, trata da autorização ao Poder Executivo
para doar imóvel ao Municipià de Dores do Indaiá, imóvel
anteriormente doado pelo nunicipio ao Estado.
Não cumprida a finalidade prevista da primeira doação, nada

mais correto Que conceder a autorização pleiteada, ainda
mais quando a nova destinação - construção de um ginásio
poliesportivo - irá beneficiar toda a comunidade local, que
colherá insuperáveis dividendos socioeconômicos.
Com o acolhimento da Emenda ng 1. apresentada no lg turno,
a proposição foi aperfeiçoada com a inclusão da cláusula de
reversão.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2
turno, do Projeto de Lei flQ 1.463/93 na forma do vencido no
lg turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
José Renato, Presidente - Márcio Miranda, relator - Ajalmar

Silva - Antônio Carlos Pereira.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 1.463/93
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Dores do
tndaiá terreno urbano destinado á construção de ginásio
p01 iesport ivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Municipio de Dores do Indaiá terreno com área de 4.071m2
(quatro mil e setenta e um metros quadrados), situado
naquela cidade, compreendido na área do quarteirão formado
pelas Ruas Ditava, São Paulo. Paraná e Bela Vista,
excluindo-se o terreno ocupado pelo tiro-de-guerra, com
300m2 (trezentos metros quadrados), registrado no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Dores do Indaiá, a fls.
76 do livro 3Q-V, transcrição ng 8.038, de 9 de janeiro de
1950.
Parágrafo único - 0 terreno a que se refere este artigo

destina-se à construção de um ginásio poliesportivo.
Art. 2g - D imóvel de que trata esta lei reverterá

automaticamente ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de
3 (três) anos, não lhe tiver sido dada a destinação prevista
no artigo anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA 0 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.630/93

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei
ora analisado pretende declarar de utilidade pública a
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Associação Comunitária dos Fundadores e Pioneiros do Bairro
JK, com sede no Município de Contagem.
Aprovada a proposição no lQ turno, compete-nos deliberar

conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
Fundamentação

A mencionada Associação tem prestado os mais variados
serviços de cunho social à comunidade. Ela visa a integrar
os moradores e representá-los junto ás autoridades
constituídas, a fim de reivindicar obras de infra-estrutura
urbana para o bairro.
Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.630/93 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1994.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.789/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Martins, o projeto em tela
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Cláudio imóvel destinado á construção de centro cultural.
No lg turno, o projeto foi aprovado com as Emendas ngs 1 e

2.
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 com as referidas emendas, não encontra óbice do
ponto de vista financeiro-orçamentário- Dispõe sobre doação
de imóvel do Estado, o que não acarreta despesas para os
cofres públicos nem causa impacto na lei orçamentária -
Observamos q ue o imóvel continuará integrando o património
público, visto que a aprovação do projeto implica apenas a
sua transferência da esfera estadual para a municipal-
Desse modo, a perda patrimonial do Estado será amplamente
compensada pelos relevantes benefícios advindos da nova
utilização do imóvel, que, na verdade, está retornando ao
património do município, que o havia, anteriormente, doado
ao Estado.
Vale ainda ressaltar que o Executivo, em resposta à

diligência solicitada, manifestou-se de acordo com a doação
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 1.789/93 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
José Renato, Presidente - António Carlos Pereira, relator -

Márcio Miranda - Ajalmar Silva.
Redação do Vencido no lg Turno

PROJETO DE LEI No 1.789/93
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Cláudio
terreno urbano destinado á construção de um centro cultural.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Cláudio imóvel de propriedade do Estado,
situado naquele município, constituído de terreno com área
total de 2.073,50m2 (dois mil e setenta e três virgula
cinqüenta metros quadrados), confrontando pela frente, numa
extensão de 39m (trinta e nove metros), com a Rua Curitiba;
pela direita, numa extensão de 95.80m (noventa e cinco
metros e oitenta centimetros), com o Cemitério Paroquial e a
Prefeitura; pela esquerda, numa extensão de 79.80m (setenta
e nove metros e oitenta centímetros), com o imóvel de
propriedade de Ciro Martins, Emilio Senra Martins, Jair
Martins da Fonseca. Jesus Martins da Fonseca e Elias Teles
de Meio; e. pelos fundos, numa extensão de 10m (dez metros),
com a Prefeitura, conforme Escritura Pública nQ 8.221,
registrada a fls. 268 do livro 3-F, do Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Cláudio.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo

destina-se á construção do Centro de Cultura do Município.
Art. 2 - O imóvel objeto desta doação reverterá ao

património do Estado se, no prazo de 5 (cinco) anos a contar
da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.
Art. 3 - Fica revogada a Lei np 11,476, de 26 de maio de
1994, que ratificou a Lei nQ 9.674, de 20 de setembro de
1988.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
Plg 1.830193

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

Do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação dos Congados
Terno Amarelo, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.
Aprovado o projeto no lQ turno, vem agora a esta Comissão

para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

A Associação dos Congados Terno Amarelo dedica-se á difusão
dos conhecimentos musicais folclórico - religiosos,
contribuindo, dessa forma, para o incremento das atividades
culturais de cunho popular.
E justo, pois, oue a entidade receba o titulo que se lhe
pretende outorgar.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno,

do Projeto de Lei nQ 1.830/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA 0 2g TURNO DO PROJETO DE LEI



Ng 1.839/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em questão, do Deputado Geraldo Rezende,

objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
Congados Terno Dona Senhorinha, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Aprovado no lQ turno, sem emendas, cabe-nos deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2g turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Desenvolver o gosto pela cultura religiosa, pela música e

pelo folclore é o que move a referida Associação.
A entidade realiza trabalho de grande alcance social,

devendo, portanto, ter reconhecida sua utilidade pública.
Conclusão

Pelos motivos apresentados, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei ng 1.839/93 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.841/93

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

O Projeto de Lei ng 1.841/93, do Deputado Simão Pedro
Toledo, visa a declarar de utilidade pública a. Corporação
Musical Santa Terezinha, com sede no Município de Cambui.
Aprovado o projeto no lQ turno, cabe-nos deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno.

Fundamentação
O incentivo à arte musical e a realização de reuniões

artísticas com vistas à difusão cultural incluem-se entre os
objetivos da Corporação Musical Santa Terezinha.
Contribuindo, dessa forma, para a promoção da coletividade,
a entidade se faz merecedora do titulo declaratôrio de
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.841/93.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Ambrôsio Pinto, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 1.950/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Batista, a proposição em
análise estabelece a obrigatoriedade de se realizar exame
odontolôgico gratuito nos estudantes da pré-escola e do lg
grau da rede estadual de ensino e dá outras providências.
Aprovado no lQ turno com as Emendas nos 1 a 3, retorna o
projeto de lei a esta Comissão para ser examinado no 2g
turno, cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido,
que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
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Conforme manifestação anterior desta Comissão, a proposição
em tela não encontra óbice do ponto de vista financeiro~
orçamentário à sua aprovação.
O projeto reveste-se de grande interesse social, pois busca
proteger a saúde bucal das crianças da rede estadual de
ensino, Que em sua maioria advêm das classes menos
favorecidas da sociedade.
No entanto, pela razão exposta a seguir, valemo-nos da

oportunidade para apresentar a Emenda ng 1, que suprime o
art. 49.
Para que houvesse dotação orçamentária especifica. conforme
estabelece o artigo que se pretende suprimir, haveria a
necessidade de alteração na proposta de lei orçamentária
para 1995, com a introdução de nova atividade na Secretaria
de Estado da Educação, uma vez que a referida proposta não
aloca recursos especificos para os serviços mencionados nos
arts. ltD e 2Q do projeto em análise. O citado artigo
conflitaria, portanto, com o art. 6o do projeto, que prevê
vigência imediata para a lei.

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

flQ 1.950/94, ma forma do vencido no lg turno, com a Emenda
ng 1, a seguir redigida.

EMENDA NO 1
Suprima-se o art. 4Q.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 1994. -
José Renato, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Antônio

Carlos Pereira - Márcio Miranda.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI Ng 1,950/94
Estabelece a obrigatoriedade da realização de exame

odontológico gratuito em alunos da pré-escola e do lo grau
da rede estadual de ensino e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Miras Gerais decreta;
Art. lg - Fica o Estado obrigado a oferecer, observada a
sua competência no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS -,
exame odontológico gratuito para alunos da pré-escola e do
lg grau da rede pública estadual de ensino.
Art. 2g - Ao aluno carente será oferecido, no âmbito do
Sistema Único de Saúde, além do beneficio de que trata o
artigo anterior, tratamento odontológico gratuito destinado
á correção de deficiência ou lesão apresentada-
Art. 3g - As despesas decorrentes da aplicação desta lei

correrão á conta de dotação orçamentária especifica.
Art. 4Q - Decreto do Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1,985194

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



O projeto de lei em questão, do Deputado Antônio Júlio,
objetiva dar a denominação de Prefeito José Porfirio de
Oliveira à escola estadual da Vila Nossa Senhora Aparecida
1.2.0.4., localizada no Municipio de Pará de Minas.
Aprovado no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe-nos examinar a
matéria para o 2o turno de deliberação conclusiva, nos
ternos regimentais.
Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste

parecer.
Fundamentação

Falar de José Porfirio de Oliveira é falar do homem
integro, dinãmico e responsável grande personalidade do
Municipio de Pará de Minas.
Como Prefeito por três mandatos, ficouconhecido pelo
titula de Prefeito da Educação, o que dá a medida de suas
intenções, no que respeita a essa área.
Pelo trabalho que realizou e pelo homem ilustre que foi,

voltado para as necessidades da comunidade, José Porfirio de
Oliveira merece que uma das escolas pelas quais ele tanto se
empenhou adote seu nome.

Conclusão
Pelos motivos apresentados, somos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.985/94, no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

Redação do Vencido no lg Turno
PROJETO DE LEI No 1.985/94

Dá a denominação de Prefeito José Porfirio de Oliveira à
escola estadual da Vila NossaSenhora Aparecida 1.2.0.4,
localizada no Municipio de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Prefeito José

Porfirio de Oliveira a escola estadual da Vila Nossa Senhora
Aparecida 1.2,0,4,, localizada no Municipio de Pará de
Minas-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.085/94

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

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública a Escola
Profissional São Vicente de Paulo, localizada no Municipio
de Sacramento.
Após a aprovação do projeto no lg turno, em sua forma

original, vem a matéria a esta Comissão para o 2g turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Escola Profissional São Vicente de Paulo é uma entidade

civil, com personalidade juridica, sem fins lucrativos, que
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objetiva promover a defesa dos direitos e a educação da
criança e do adolescente, em regime de semi-internato,
propiciando orientação e apoio sociofamiliar.
Pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando á

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei flQ 2.085/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Ambrôsio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.129/94

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

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n
2.129/94 objetiva declarar deutilidade pública a Fundação
de Desenvolvimento Regional - FIJNDER -, com sede no
Municipio de Juiz de Fora.
Após a aprovação da matéria no lQ turno, na forma proposta,

compete-nos deliberar conclusivamente sobre ela no 2p turno.
Fundamentação

A instituição que se pretende beneficiar com o titulo de
utilidade pública promove ações que visam ao desenvolvimento
da Zona da Mata mineira. Para tanto, ela presta apoio
técnico, jurídico e económico-administrativo às organizações
públicas e privadas no âmbito de sua competência.
Pelos relevantes serviços prestados à comunidade na qual
atua, julgamos oportuno conceder à FUNDER o titulo ora
proposto.

Concl usão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n

2.129/94 no 2q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994-
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.227/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
2.227/94 dispõe sobre o Quadro de Pessoal do Instituto
Estadual de Florestas - IEF -, sobre a instalação de
escritórios regionais e sobre a transformação de unidades de
conservação.
No lQ turno, a proposição foi aprovada com as emendas ns 1

a 3.
Nos termos regimentais, vem agora o projeto à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para ser objeto de
parecer, no 2Q turno, segue anexa a redação do vencido, que
é parte deste parecer.

Fundamentação
Não existe impedimento de natureza financeiro- orçamentária

à aprovação da proposição. Como analisado no 1Q turno, todas
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as despesas decorrentes da aprovação do projeto de lei terão
como fonte recursos orçamentários já aprovados em lei.

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

ng 2227194 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
José Renato, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Antônio

Carlos Pereira - Márcio Miranda.
Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 2.227/94

Dispõe sobre o Instituto Estadual de Florestas - IEF - e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - São reclassificadas, na forma do Anexo 1 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. 2 - Fica criada a Estação Ecológica de Agua Limpa, no

Municipio de Cataguases.
Aru 3 - O Parque Estadual de Anhumas, localizado no

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

de Unidade de Conservação, constantes no Anexo II da Lei ng
11-337, de 21 de dezembro de 1993
Art. SQ - O Anexo II da Lei nQ 11.337, de 21 de dezembro de
1993, fica substituido pelo Anexo II desta lei.
Art. 6Q Fica criado o Quadro de Pessoal Efetivo do IEF,
composto pelos cargos constantes nos Quadros de Pessoal de
Apoio Administrativo, de Florestas e Biodiversidade e de
Apoio Técnico, integrantes do Anexo III, que substituem os
Quadros 1.2 e 13 do Anexo 1 do Decreto ng 25.356, de 30 de
dezembro de 1985.
Art. 70 - O IEF poderá instalar até 14 (quatorze)

escritórios regionais, observadas as suas disponibilidades
orçamentárias e financeiras.
Art sg - O Diretor-Geral do IEF definirá, por meio de

portaria, a classificação das Unidades de Conservação 1, II
e III do órgão, de acordo com os respectivos graus de
complexidade territorial, administrativa e de
biodiversidade.
Art. 9Q - As despesas decorrentes da execução desta lei

correrão á conta de recursos orçamentários próprios do IEF.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 17/10/94.
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1	Belo Horizonte, terça-feira. 20 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA 612a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência da Deputada Maria Olivia

SUMARIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): la Fase:
Ata - Correspondência: Ofícios diversos - Questão de ordem;
chamada para recomposição de 'quorum'; inexistência de
número regimental - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 9h15rnin, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Sebastião

Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton
Vilela - Ajainar Silva - Anderson Adauto - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Dilzon Melo - Elisa
Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - José Braga - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 24-Secretária 'ad hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

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

OFICIaS
Da Sra. Heleni de Mello Fonseca Couto, Diretora-Geral

do DETEL-MG, encaminhando cópias dos convênios firmados
entre aquela autarquia, a Fundação Cultural e educativa TV
MINAS e os municípios mineiros (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 101. inciso XV, do
Regimento Interno.
Do Sr. José Carlos Carvalho, Diretor-Geral do ÍEF,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Mauro
Lobo, que já se encaminhou expediente ao Escritório Regional
Centro-Sul, para que se apurem as denúncias das comunidades
dos Distritos de Tejuco, no Município de Brumadinho, e de
Bom Jardim, no Município de Ibirité, contra a empresa
Mineral do Brasil Ltda.
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Do Sr. Hebert Drumrhond, Diretor de Engênharia da CODEVASF
em exercício, informando, em atenção a requerimento do
Deputado Roberto Amaral (publicação de edital para seleção
de candidato a aquisição de lotes na gleba C2 do Projeto
Jaiba, localizados no Município de Matias Cardoso), que o
referido edital foi publicado no diário oficial de lg/12/94
e está á disposição dos interessados nas unidades da
CODEVASF em Montes Claros, Jaíba, Belo Horizonte e Brasilia.
Do Sr. Vicente Vilela, Secretário-Geral do CEDCA,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Marcos
Helênio, que o Relatório Geral das Ações do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas
Gerais - CEDCA-MG - de 1994 está em fase de elaboração e
que, tão logo esteja concluído, será encaminhada cópia ao
referido Deputado.

Questão de Ordem
O Deputado Anderson Adauto - Sra. Presidente, gostaria que
fosse feita a chamada dos Deputados, para a recomposição de
"quorum". -
A Sra. Presidente - E regimental. Solicito à Sra.
Secretária que proceda à chamada dos Deputados, para
recomposição de "quorum".
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a
chamada.)

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - Responderam à chanada quatro Deputados.
Não há "quorum" para prosseguimento de nossos trabalhos,
razão pela Qual a Presidência encerra a reunião e convoca os
Deputados para a reunião especial de logo mais, às 141h30min,
destinada à realização de audiência pública sobre o tema
"Minas e o MERCOSUL", e para a ordinária de debates de
segunda-feira, dia 19, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 77a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Às dez horas do dia vinte e três de novembro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Tarcisio Henriques, Dilzon Meio,
Jaime Martins e Marcos Helênio (substituindo este ao
Deputado António Fuzatto, por indicação da Liderança do PT),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Tarcísio Henriques, 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. Não havendo
correspondência a ser lida , passa-se á 2a fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposições sujeitas á
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
Deputado Dilzon Melo, relator do Projeto de Lei Complementar
ng 24/92, de autoria do Governador do Estado, que organiza a
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, dispõe sobre a
carreira de Procurador da Fazenda Estadual e dá outras
providências, conclui pela aprovação, no 2o turno, das
Emendas ngs 1 a 9 e pela rejeição das Emendas ngs 10 e 11.
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Discutido e votado, é aprovado o parecer. O Presidente
redistribui, no 2Q turno, o Projeto de Lei flQ 1.844/93, de
autoria do Deputado Marcos Helénio, que dispõe sobre o
atendimento ao público pelos órgãos da administração pública
estadual. O relator, Deputado Jaime Martins, conclui pela
aprovação da matéria na forma do vencido no lQ turno.
Discutido e votado, é aprovado o parecer. O Projeto de Lei
no 1.114/92, que dispõe sobre a gratuidade do registro de
nascimento e da certidão de óbito, é redistribuido, no l
turno, ao Deputado Jaime Martins, que conclui, em seu
parecer, pela aprovação da matéria com as Emendas ns 1, 2 e
3, da Comissão de Constituição e Justiça, e 4. da Comissão
de Administração Pública. Discutido e votado, é aprovado o
parecer. Com a palavra, o Deputado Dilzon Melo emite
parecer, no lQ turno, sobre o Projeto de Lei nQ 2.130/94,
que dispõe sobre a criação de linha de ônibus. O relator
conclui pela aprovação da matéria com a Emenda nQ 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, na forma da Subemenda n
1. da Comissão de Administração Pública. Discutido e votado,
é aprovado o parecer. Passa-se à 3a fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições sujeitas á
deliberação conclusiva da Comissão. Nesta fase, o Deputado
Marcos Helênio passa a ler o parecer, no 2Q turno, sobre o
Projeto de Lein 2.005/94, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, Que dá a denominação de Fórum Doutor Jorge Chain ao
edificio-sede do foro da Comarca de Novo Cruzeiro, e conclui
pela aprovação da matéria. Discutido e votado, é aprovado o
projeto. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e
encerra a reunião.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Geraldo Rezende - Alvaro

Antônio - Sebastião Costa - Marcos Helênio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.569193

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
exame dispõe sobre a criação do Fundo de Amparo aos
Municipios Nascentes e ás Associações Microrregionais.
Publicada, foi a proposição enviada à Comissão de

Constituição e Justiça, que opinou por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
apresentando-lhe a Emenda nQ 1. A seguir, foi a matéria
remetida à Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,
que opinou pela sua aprovação, apresentando-lhe a Emenda n
2. Agora, vem a proposição a esta Comissão para que seja
elaborado o parecer nos limites de sua competência.

Fundamentação
Os municipios e as associações microrregionais de nosso
Estado não dispõem de oferta de recursos financeiros nos



níveis que seria necessário. Isso lhes impossibilita
planejar e executar muitos projetos. Deve-se, portanto,
perquirir sobre os meios mais adequados para se
administrarem as diversas formas de transferência de
recursos do Estado para os municípios, de maneira a aumentar
a eficácia na aplicação desses recursos.
Nesse sentido, deve-se valorizar a criação de um fundo. Por

meio desse instrumento, entendemos Que se possa racionalizar
a aplicação de recursos pelo estabelecimento de uma política
de financiamento para os municípios, em que sejam claramente
estabelecidas as condições de financiamento, o tipo de obras
consideradas prioritárias e os montantes a serem financiados
em cada operação. Tudo isso feito com muito maior
transparência, subordinado a lei aqui votada e a decretos
que venham a regulamentar a proposição ora em apreciação.
Entendemos, porém, que a criação de um fundo que atenda
simultaneamente aos municípios e ás associações
microrregionais mão é conveniente pela natureza diversa de
cada um, bem como por suas necessidades, que são distintas.
Acreditamos, ademais, que muitos dos municípios nascentes
possuem melhores condições de gerência e progresso do que
muitos daqueles não pertencentes a esse grupo- Finalmente,
entendemos que os municípios possuem outras receitas, sendo
apropriado que seja criada fonte de recursos exclusiva para
as associações microrregionais, o que em última instância
virá a beneficiar todas as municipalidades-

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.569/93 na forma do Substitutivo ng 1, que
apresentamos a seguir.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1992.
José Renato, Presidente - Baldonedo Napoleão, relator -

Márcio Miranda - Antônio Carlos Pereira (abstenção de voto)
- Ajalmar Silva.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 1.569/93
Dispõe sobre a criação do Fundo de Amparo ás Associações

Microrregionais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituído o Fundo de Amparo às Associações
Microrregionais, entidade contábil e sem personalidade
jurídica, destinado a financiar:

- obras de infra-estrutura urbana e rural
II - atividades que visam à modernização administrativa de

prefeituras e câmaras municipais;
!TI - aquisição de máquinas e equipamentos.
Art. 2g - Constituem recursos do Fundo de Amparo ás

Associações Microrregionais:
- dotações orçamentárias consignadas no orçamento

estadual
II - transferências de entidades públicas estaduais ou

federais;
III - receita própria de suas operações;
IV - doações.



244

Art. 3Q - São candidatos a beneficiários do fundo de que
trata esta lei as associações microrregionais.
Art. 4g - A associação microrregional candidata a
beneficiária deverá apresentar projeto a ser aprovado pelo
órgão gestor do fundo.

lQ - A aprovação do projeto estará condicionada á sua
viabilidade econômica e financeira.

E 2Q - A contratação dos financiamentos previstos nesta lei
deverá ser precedida de apresentação, pela candidata, de
garantias suficientes para cobertura do financiamento
concedido-
Art. SQ - O fundo de que trata esta lei financiará, no
máximo, 70% (setenta por cento) do custo total de cada
projeto, devendo o beneficiário oferecer contrapartida
equivalente ao restante.

lg - Para efeito da contrapartida, poderá o proponente
optar pela alocação de recursos financeiros ou pela oferta
de bens e serviços componentes do custo total do projeto,
que deverão ser devidamente avaliados pelo órgão gestor do
fundo.

- No caso da contrapartida ser feita mediante alocação
de recursos financeiros, o candidato deverá comprovar a
disponibilidade dos recursos ou estar habilitado á obtenção
do financiamento por meio de fonte devidamente identificada.
Art. Sg - O financiamento estará sujeito a prazo de

carência de 3 (três) anos e prazo máximo de amortização de 7
(sete) anos, contados da data de liberação da última
parcela.

l - O principal deverá ser amortizado por meio de
prestações mensais e iguais, atualizadas na forma do
disposto no art. 7g.
E 2Q - Os beneficiários do fundo que deixarem de pagar 3
(três) parcelas, consecutivas ou intercaladas, serão
considerados inadimplentes, não podendo receber novos
financiamentos do fundo.
Art. 7g - Os financiamentos concedidos pelo fundo serão
atualizados pelo IGP-DI (Indice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna), calculado pela Fundação Getúlio
Vargas, ou por outro índice que vier a substitui-lo.
Art. 8Q - Será aplicada aos financiamentos concedidos taxa
de juros de 1% (um por cento) ao ano, incidente sobre o
principal, atualizado na forma do artigo anterior-
Art. 9Q - O órgão gestor do Fundo de Amparo ás Associações
Microrregionais será a Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais.
Art. 10 - D agente financeiro será o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, e sua remuneração máxima
será de 1% (um por cento).
Art. 11 - O grupo coordenador do fundo compor-se-á de:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

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

Fazenda;



III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais;
IV - 1 (um) representante do Banco de Desenvolvimento de

Minas Gerais.
Art. 12 - O órgão gestor deverá:

- enviar balancetes mensalmente ao Tribunal de Contas do
Estado e à Assembléia Legislativa de Minas Gerais;
II - publicar, anualmente, os balanços patrimonial,

financeiro e orçamentário, demonstrando, até o nível de
detalhamento necessário, as fontes e aplicações de recursos,
o fluxo de entradas e saídas financeiras, o orçamento
previsto e o realizado, com as suficientes notas
explicativas.
Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de até 90 (noventa) dias de sua publicação.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
NO 29/93

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o Projeto de Lei
Complementar ng 29/93 altera dispositivos da Lei
Complementar ng 19, de 17/7/91, que dispõe sobre a criação.
a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios e
sobre a criação, a organização e a supressão de distritos.
o projeto foi aprovado no lg turno na forma do Substitutivo
nQ 1 com as Emendas ns 1 a 17.
Agora, volta a matéria a esta Comissão a fim de ser

examinada no 2g turno.
Apresentamos, ao final, a redação do vencido, q ue segue

anexa, e é parte deste parecer.
Fundamentação

0 legislador constituinte, ao determinar que a criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios devem
obedecer a requisitos estabelecidos em lei complementar
estadual, agiu com acerto e clarividência, pois trata-se de
matéria da maior relevância para o Estado, devendo ser
abordada segundo seu peculiar interesse.
Percebendo a necessidade de uma completa revisão da Lei

Complementar ng 19, de 1991, esta Comissão apresentou o
Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei Complementar no 29/93,
por meio do qual, conforme manifestado na ocasião, buscamos
solução para as questões mais polémicas, além de adotarmos
nova sistematização da matéria.

Agora, ainda no esforço de aperfeiçoamento do projeto.
apresentamos duas emendas. A primeira refere-se á contagem
dos eleitores residentes no distrito a ser emancipado, que
não deve ser feita pela última eleição realizada no
município, nas no momento que seja fornecida a certidão
requerida à Justiça Eleitoral.
A segunda emenda diz respeito à dificuldade de apuração
prévia do Valor Adicional Fiscal - VAF - do distrito
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emancipando, visto que a Secretaria da Fazenda possui apenas
os dados globais de cada município. Julgamos que tal
exigência deva ser retirada.

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

Complementar nQ 29/93 com as Emendas ns 1 e 2 ao vencido no
l Q turno.

EMENDA No
Suprima-se, no inciso 1 do art. 3Q, a expressão na última
eleição realizada no município".

EMENDA NO 2
Suprimam-se o inciso V do art. SQ e o inciso IV do
parágrafo único do art. 3g.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 1994.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Jorge Hannas, relator -
José Braga - Kemil Kumaira.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nç 29/93

Dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municípios e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Criação do Município

Seção 1
Dos Requisitos e Exigências

Art. l - A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual,
observado o disposto nesta lei.
Art. 2Q - O município a ser criado por desmembramento
originar-se-á do território integral de um ou mais
distritos-
Art. 3Q - Para a criação de municípios por desmembramento,

devem ser comprovados os seguintes requisitos, relativos ao
total da área territorial a ser emancipada:

- número mínimo de 2.000 (dois mil) eleitores na última
eleição realizada no município;
II - núcleo urbano já constituído, com mais de 400
(quatrocentas) moradias, destinado a sediar, como cidade, o
novo governo municipal
III - edificio com capacidade e condições para o

funcionamento do governo municipal e dos órgãos de
segurança;
rv - serviços públicos de comunicação, energia elétrica,

abastecimento de água, posto de saúde, escola pública de ig
(primeiro) grau completo e cemitério;
V - participação na receita do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, correspondente a, no mínimo, uma vez e
meia o menor índice apurado com base no Valor Adicionado
Fiscal - VAF - e atribuído pela Secretaria de Estado da
Fazenda a municipio já existente, para repasse no ano em que
se iniciar o processo de criação do município.
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Parágrafo único - O atendimento dos requisitos enumerados
neste artigo será comprovado por meio de informações
escritas:

- da Justiça Eleitoral, no que se refere ao inciso 1;
II - do Serviço de Cadastro e Lançamento da Prefeitura

Municipal, no que se refere aos incisos II e III;
III - das concessionárias dos serviços públicos, das

Secretarias de Estado da Saúde e da Educação, por meio de
seus órgãos regionais, assim como da Prefeitura Municipal,
nos serviços por ela mantidos. no que se refere ao inciso
IV;
IV - da Secretaria de Estado da Fazenda, no que se refere

ao inciso V.
Art. a - Nenhuma autoridade estadual ou municipal poderá
negar-se, sob penade responsabilidade, a fornecer aos
interessados ou á Assembléia Legislativa os documentos
indispensáveis á comprovação dos requisitos exigidos para a
criação de municípios ou necessários ao inicio do processo.
Art. Sg - Não se permitirá a criação de município por

desmembramento nem a anexação de distrito se essas medidas
implicarem, para o município remanescente:

- o descumprimento de qualquer dos requisitos exigidos
para a criação de município;
II - a sua descontinuidade territorial:
III - a perda da continuidade e da unidade histórico-

cultural do ambiente urbano.
- Consideram-se não preservadas a continuidade e a

unidade histórico-cultural do ambiente urbano quando os
novos limites intermunicipais importarem no desmembramento
de área territorial situada dentro da zona urbana do
município remanescente.
f 2Q - O município a que pertencer o território que se

pretende emancipar ou anexar poderá representar contra o
desmembramento ou a anexação nos casos previstos neste
artigo, até a aprovação, pelo Plenário da Assembléia
Legislativa, do requerimento de que trata o inciso IV do
art. 7g. cabendo-lhe, quanto aos fatos alegados, o ónus da
prova.
Art. 6g - Para a fusão e a incorporação de municípios, fica

dispensado o cumprimento dos requisitos e das exigências de
que trata esta seção.

Seção II
Dos Procedimentos

Art. 7g - Os procedimentos para a criação de município por
desmembramento obedecerão ás seguintes etapas:

- formação de uma comissão emancipacionista, que se
responsabilizará pela organização dos documentos necessários
ao inicio do processo, por seu encaminhamento á Assembléia
Legislativa e por seu acompanhamento em todas as fases;
ir - encaminhamento á Assembléia Legislativa de

representação assinada por, no mínimo. 7% (sete por cento)
dos eleitores inscritos para a última eleição realizada no
municipio, domiciliados na área territorial a ser emancipada
e identificados por meio do número do titulo de eleitor, da
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seção e da zona eleitoral, em lista organizada por entidade
legalmente constituída, que se responsabilizará pela
idoneidade das assinaturas, dispensado o reconhecimento de
firmas;
III - a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,

comprovando o atendimento aos requisitos previstos nesta
lei, emitirá parecer concluindo pelo encaminhamento de
requerimento ao Presidente da Assembléia para que seja
solicitada ao Tribunal Regional Eleitoral a realização do
plebiscito;
IV - aprovação, pelo Plenário da Assembléia Legislativa, do
requerimento da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização a que se refere o inciso anterior;
V - solicitação, pela Assembléia Legislativa, ao Tribunal
Regional Eleitoral, para a realização de plebiscito;
VI - realização de plebiscito pelo Tribunal Regional
Eleitoral, na forma por ele disciplinada, observadas as
disposições desta lei;
VII - elaboração e encaminhamento, para tramitação, do
projeto de lei de criação de município pela Comissão de
Assuntos Municipais e Regionalização, caso seja favorável a
resposta à consulta plebiscitária
Parágrafo único - Na hipótese de não atendimento aos
requisitos previstos nesta lei, a Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização concluirá pelo arquivamento do
processo.
Art. 8g - Ao encaminhar à Assembléia Legislativa a

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

- as informações de que trata o parágrafo único do art.

3Q;
II - mapa da área emancipanda, elaborado pelo Instituto de

Geociéncias Aplicadas - IGA -, acompanhado da proposta de
alteração de limites;
III - inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis

municipais localizados na área emancipanda;
IV - relação discriminada dos servidores municipais lotados

na área emancipanda.

l Q - O município a que pertencer a área emancipanda
poderá, de forma fundamentada, contestar, junto à Comissão
de Assuntos Municipais e Regionalização, os dados a que se
referem os incisos III e IV. até a aprovação, pelo Plenário
da Assembléia Legislativa, do requerimento de que trata o
inciso IV do art. 7Q.
6 2g - Após o encaminhamento dos documentos á Assembléia

Legislativa, é vedada a edição de lei municipal que crie,
organize ou suprima distrito ou q ue altere seus limites.
Art. Qg - A lei de criação de município definirá seus
limites segundo linhas geográficas entre pontos de
presumivel permanência no terreno, identificáveis em
documentação cartográfica oficial, preferencialmente
acompanhando acidentes naturais, vedada a formação de áreas



descontinuas, e mencionará a comarca a que pertence o novo
município.

Seção III
Dos Prazos

Art. 10 - O encaminhamento dos documentos a que se refere o
inciso t do art. 7Q sã poderá ocorrer nos 2 (dois) anos
anteriores ao das eleições municipais, sendo que, no ano
imediatamente anterior, o prazo esgota-se no dia 31 de maio-
Art. 11 - O plebiscito de que trata o inciso VI do art. 7Q
deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias,
contados da solicitação feita pela Assembléia Legislativa ao
Tribunal Regional Eleitoral.
Art. 12 - O projeto de lei de criação de município só
poderá tramitar no ano imediatamente anterior ao das
eleições municipais.
Art. 13 - As disposições desta seção aplicam-se, no que
couber, aos processos de fusão e de incorporação de
município e de anexação de distrito.

Seção IV
Do Plebiscito

Art. 14 - A tramitação de projetos de lei de criação,
incorporação, fusão e desmembramento de município e de
anexação de distrito dependerá de consulta prévia, mediante
plebiscito, ás populações diretamente interessadas, exigida
a aprovação por maioria dos votos apurados em cada distrito
ou município onde se processar a consulta e tendo votado a
maioria absoluta dos eleitores alistados.
Parágrafo único - Consideram-se populações diretamente
interessadas as residentes:

- em cada distrito emancipando, no processo de criação de
município por desmembramento;
II - em cada município a ser extinto, no processo de

criação de município por fusão;
III - no município a ser incorporado, no processo de

extinção de município por incorporação;
IV - no distrito a ser anexado, no processo de anexação.
Art. 15 - Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral
regulamentar a realização da consulta plebiscitária, fixar-
lhe a data e baixar as instruções para a sua efetivação,
observado o disposto nesta lei.
Art. 16 - O Tribunal Regional Eleitoral comunicará ao
Presidente da Assembléia Legislativa o resultado da consulta
plebiscitâria no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da sua homologação.
Parágrafo único - Na hipótese de não se alcançar resposta
favorável na consulta plebiscitária o processo será
arquivado e não poderá ser reinstaurado na mesma
legislatura.

Capitulo II
Da Administração do Município Recém-Criado

Art. 17 - Até a posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, o território do município criado será
administrado pelo Prefeito do município remanescente.



250

1 Q - Quando o novo município resultar do desmembramento
de dois ou mais distritos originários de mais de um
município, a sua administração, em cada área territorial
desmembrada, ficará a cargo do Prefeito do respectivo
município remanescente.

2g - No caso de fusão de 2 (dois) ou mais municípios,
cada um deles permanecerá com sua própria administração, até
a instalação do novo município.
Art. 18 - Para facilitar o processo de transição, será
criada uma comissão paritária representativa das áreas
abrangidas.

l Q - A comissão terá a seguinte composição:
- 2 (dois) membros por distrito emancipando, indicados

pela comissão emancipacionista;
II - 2 (dois) membros por município remanescente, indicados

pelo respectivo Prefeito.
ç 2 - No caso de fusão, a comissão paritária será composta

por membros dos municípios envolvidos no processo, indicados
pelos respectivos Prefeitos, na razão de 2 (dois) membros
por município.
Art. 19 - Enquanto não for instalado o novo município, a
administração e a contabilidade de sua receita e despesa
serão de responsabilidade dos órgãos competentes das
Prefeituras dos municípios que lhe deram origem.
# lg - Consideram-se receita do novo municipio, para os
fins desta lei, os valores dos tributos municipais
arrecadados em seu território e as transferências a que faz
jus, conforme os critérios estabelecidos nos arts. 158 e 159
da Constituição Federal.
# 2Q - No prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
publicação da lei que criar municípios, a Secretaria de
Estado da Fazenda divulgará a alteração dos índices
definitivos de participação do novo município e do município
remanescente na parcela de ICMS que lhes é devida,
creditando imediatamente ao novo município. em
estabelecimento bancário estadual mais próximo, os valores
que lhe pertencem.

Capitulo III
Seção 1

Da Instalação, Legislação e Responsabilidade Financeira
Art. 20 - A instalação do município criado ocorrerá com a
posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
eleitos-
Art. 21 - A remuneração dos agentes políticos do novo
município, na primeira legislatura, corresponderá, no
máximo, á dos agentes políticos do município remanescente,
observados os limites constitucionais.
Parágrafo único - Caso haja mais de um município
remanescente, considerar-se-á, para efeito do disposto neste
artigo, aquele que houver contribuído com a maior área para
a constituição do novo município.
Art. 22 - A partir da sua instalação, o município passará a
receber as transferências das receitas tributárias federais
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e estaduais que as Constituições da República e do Estado e
a legislação complementar e ordinária lhe asseguram-
Art. 23 - No primeiro exercício financeiro, até que entre

em vigor a lei orçamentária para o exercício subseqúente, o
novo município fará face a suas des pesas mediante créditos
especiais, com prévia e específica autorização legislativa,
na forma do disposto no art. 166, E 8g, da Constituição
Federal, contabilizando-os como receita e des pesa extra-
orçamentárias, observada o disposto na Lei ng 4.320. de 17
de março de 1964.
Art. 24 - Os municípios criados ou acrescidos de território

de outros indenizarão o município ou municípios de origem de
quota-parte das dívidas vencíveis apôs sua criação,
contraídas para a execução de obras e serviços que tenham
beneficiado os territórios envolvidos.
E lQ - O cálculo da quota-parte será feito mediante

confronto da nédia da arrecadação tributária obtida nos 3
(três) últimos exercícios no território desmembrado com a do
município ou municípios de origem, no mesmo período.

- O cálculo da indenização, a cargo de peritos
indicados pelas partes interessadas, deverá ser concluído no
prazo de 6 (seis) meses, contados da instalação do
município.
Art. 25 - Caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 (seis)
meses a contar da instalação do município, votar a sua Lei
Orgãnica. em 2 (dois) turnos de discussão e votação,
observado o disposto nas Constituições da República e do
Estado.

lQ - Até que edite sua própria legislação, o novo
município será submetido, no que couber, á legislação do
município remanescente vigente á data de sua instalação-
6 2Q - NO caso de haver mais de um município remanescente,

vigorará a lei daquele de que é originária a sede do novo
município.
Art. 26 - Os servidores municipais em exercício no
território que se constituiu em novo município, constantes
da relação mencionada no inciso IV do art. SQ, serão por
este aproveitados, assegurados seus direitos e vantagens, no
caso de não optarem pela permanência no quadro de pessoal do
município de origem.

Seção II
Do Património

Art. 27 - Os bens públicos municipais constantes da relação
de que trata o inciso III do art. Bo passarão â propriedade
e à administração do novo município. respectivamente, na
data de sua criação e instalação.
Parágrafo único - Os bens referidos neste artigo que

constituírem parte integrante e inseparável de serviços
utilizados pelos municípios envolvidos serão administrados e
explorados conjuntamente como património comum.

Capitulo IV
Da Alteração de Limites Intermunicipais

Art. 28 - As modificações de limites intermunicipais não
resultantes de criação de município serão feitas por lei
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estadual, mediante solicitação dos municípios interessados e
acordo prévio aprovado pelas respectivas Câmaras Municipais.
Parágrafo único - A solicitação de que trata o "caput"

deverá ser acompanhada de texto descritivo dos novos limites
elaborado pelo lOA.

Capitulo V
Da Alteração de Topônimo Municipal

Art. 29 - O topônimo pode ser alterado por lei estadual,
observados o disposto no art. 168 da Constituição do Estado
e as seguintes exigências:

- não serão utilizados topõnimos já existentes no Pais;
II - a escolha de topônimo deverá respeitar a tradição

histórico-cultural da localidade;
III - não serão utilizados nomes de pessoas vivas ou

designações de datas.
Parágrafo único - A solicitação de alteração de topônimo

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

Capitulo VI
Do Distrito

Art. 30 - O município poderá dividir-se em distritos, e o
distrito, em subdistritos, para efeito de descentralização
administrativa.
Art. 31 - O distrito-sede tem a categoria de cidade e o
nome do município, enquanto os demais distritos têm a
categoria de vila e serão designados por número ordinal,
conforme a ordem de sua criação, tendo o nome do povoado que
lhes deu origem, respeitada a denominação na data desta lei.
Art. 32 - Compete ao município, por meio de lei municipal,

a criação, a organização, a redeHrnitação e a supressão de
distrito, observada a sua lei orgânica e o § 2Q do art. 8g
desta lei.

1 Q - A criação e a redelimitação de distritos devem
observar os seguintes requisitos:

- eleitorado não inferior a 200 (duzentos) eleitores;
II - existência de povoado com, pelos menos, 50 (cinqüenta)

moradias e escola pública;
III - demarcação dos limites, obedecido, no que couber, o

disposto no art. 9Q desta lei.
- A lei municipal que criar, organizar, redelimitar ou

suprimir distrito será publicada no órgão oficial do Estado.
Capitulo VII

Disposições Gerais
Art. 33 - Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar

originariamente os feitos que tenham por objeto resolver
litígios entre municípios do Estado.
Art. 34 - Cabe ao IGA prover todos os estudos, as perícias
e os trabalhos de demarcação territorial, inclusive
propostas de alteração de limites intermunicipais e
interdistritais, para os fins desta lei.
Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 36 - Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente a Lei Complementar ng 19, de 17 de julho de
1991, com as alterações da Lei Complementar ng 24. de 25 de
maio de 1992.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 710/92

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

O projeto de lei em exame, de autoria do Deputado José
Braga, tem por objetivo dar a denominação de Escola Estadual
Artur José dos Passos á Escola Estadual Capão Grosso,
localizada no Município de Urucuia.
Aprovada a proposição, no lQ turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, cabe-nos, agora, nos
termos regimentais, proceder ao exame da matéria para o 2g
turno de deliberação conclusiva e á elaboração da redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Ratificando o parecer anterior emitido por esta Comissão,
consideramos justa e oportuna a homenagem que se pretende
prestar a Artur José dos Passos, dando seu nome á Escola
Estadual Capão Grosso.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
710/92 na forma do vencido no lQ turno, a seguir redigido.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 710/92

Dá a denominação de Escola Estadual Artur José dos Passos á
Escola Estadual Ca pão Grosso, localizada no Municipio de
Urucu ia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - A Escola Estadual Capão Grosso, localizada no
Povoado de Pintópolis, no Município de Urucuia, passa a
denominar-se Escola Estadual Artur José dos Passos.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.714/93

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

O projeto de lei em apreço, do Deputado João Batista
Rodrigues, objetiva declarar de utilidade pública a Brigada
Ecológica, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado no lg turno com a Emenda ng 1, o projeto vem a

esta Comissão para o 2g turno de deliberação conclusiva. Em
anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Tendo como finalidade a luta pelo equilíbrio dos
ecossistemas, deu-se a unificação de algumas entidades
ecológicas, entre elas o Grupo Verde Vivo e a Conexão DMB -
Conexão Defensores da Mata das Borboletas - , formando a
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Brigada Ecológica, instituição que realiza um trabalho de
grande alcance social, notadamente na área de promoção e
preservação do meio ambiente.
Em vista disso, ratificamos o parecer desta Comissão no IQ
turno, favorável à declaração de utilidade pública da
entidade em questão.

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

ng 1.714/93 no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1994.
Ivo José, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.714/93

Declara de utilidade pública a Brigada Ecológica, com sede
no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Brigada
Ecológica, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 16 de dezembro de 1994.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.927/94

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

O projeto em tela, do Deputado António Fuzatto, tem por
escopo declarar de utilidade pública o Insti

t
uto Histórico e

Geográfico da Cidade de Tiradentes, com sede no Municipio de
Tiradentes.
Aprovado no lg turno sem emendas, o projeto está em

condições de ser examinado por esta Comissão para o 2g turno
de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O referido Instituto destaca-se por importantes estudos na
área da História, Geografia, Etnografia. Arqueologia e
Ecologia da região do Rio das Mortes. Divulga e defende,
ainda, o acervo histórico e paisagistico daquela importante
região do Estado.
Por seus relevantes serviços, a entidade merece ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei no 1.927/94 no 2g turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1994-
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.106/94

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

A proposição em exame, de autoria do Deputado Aílton
Vilela, visa a declarar de utilidade pública o Colégio
Providência, com sede no Municipio de Mariana.



Aprovado o projeto no lQ turno, na sua forma original,
cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria, mo 2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Pelos relevantes serviços que o Colégio Providência presta
á comunidade marianense há várias décadas, consideramos
justa a pretensão do autor de declará-lo de utilidade
pública.
Ratificamos, portanto, o parecer favorável emitido por esta

Comissão, no lg turno.

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

ng 2.106/94 em sua forma original, no 2Q turno.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1994.
Ambrôsio Pinto, relator.
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Selo Horizonte, quarta-feira, 21 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 19 DE DEZEMBRO DE 1994

- Presidência da Deputada Maria Olivia
SUMARIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- As 201h15min, comparecem os Deputados:
Ambrósio Pinto - Clêuber Carneiro - Márcio Miranda - Maria

Olivia - Tarcisio Henriques.
Falta de "Quorum-'

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A lista de
comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta
de "Quorum" e convoca os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 20, ás 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada pela Sra. Presidente é a publicada na edição
anterior.).

ATA DA 330a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2? PARTE (ORDEM DO
DIA): Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n
2.217/94; aprovação - Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão, em turno único. do Projeto de Lei nQ 2.219/94;
apresentação da Emenda nQ li; encerramento da discussão;
designação de relator; parecer oral sobre a Emenda nQ 11;
leitura da Emenda np li; requerimento do Deputado Romeu
Queiroz; deferimento: votação do projeto, salvo emendas e
destaques; discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação do
projeto; votação das Emendas nos 1, 3 e 6 a 11; aprovação;
votação das Emendas nos 2, 4 e 5, destacadas; rejeição -
Votação, em lQ turno, dos Projetos de Lei ns 2.216. 2.224 e
2.241/94; aprovação - Votação, em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 1.158/92; aprovação na forma do vencido em 1Q turno -
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar np
24/93; requerimentos dos Deputados José Militão e Tarcisio
Henriques; deferimento; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação na forma do vencido em 1Q turno; votação das
Emendas ns 1 a 9, com parecer pela aprovação; aprovação;
votação das Emendas ns 10 e 11, com parecer pela rejeição;
aprovação; prejudicialidade da Emenda np 6 - Votação, em 2
turno, do Projeto de Lei np 1.551/93; aprovação na forma do
vencido em lo turno - Votação, em lQ turno, dos Projetos de
Lei nos 2.030/94 e 1.463/93; aprovação com a Emenda nQ 1 -
Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 684/92; aprovação
na forma do vencido em lQ turno - Discussão, em turno único,
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do Projeto de Lei flQ 2.242/94; encerramento da discussão:
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da
Emenda ng 1: discurso da Deputada Maria Elvira; aprovação -
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 1.360/93;
apresentação dos Substitutivos ngs 2 e 3 e da Emenda flQ 1 ao
Substitutivo nQ 2; encerramento da discussão; envio do
projeto com os substitutivos e a emenda à Comissão de Saúde
e Ação Social - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei n
1.806/93; aprovação na forma do vencido em 1Q turno -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.396/93;
aprovação com as Emendas ngs 1 e 2 - Discussão, em lg turno,
do Projeto de Lei nQ 1.930/94; aprovação - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei nQ 1.066/92; aprovação na forma do
vencido em IQ turno, com as Emendas ns 1 a 4 -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 201h12min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adeimo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Aiiton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio -
Arnaldo Canarinho - 6aldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Elisa Alves - Ermano Batista
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Laviola - José Leandro
- José Maria Pinto - Kemil kumaira - Márcio Miranda - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Milton Salles - Péricles Ferreira - Raul
Messias - Roberto Amaral - 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. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

ia PARTE
Ata

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

29 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - NOS termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2çj parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado,

na forma regimental, em turno único, o Projeto de Lei ng
2.217/94, do Governador do Estado, que acresce o limite
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fixado para o Poder Executivo realizar operações de crédito.
A Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 5 minutos, para Que se ultimem os entendimentos em
relação ao Projeto de Lei flQ 2.219/94. Está suspensa a
reunião.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 2.219/94.

do Governador do Estado, que dispõe sobre a Comissão de
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha e dã outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opinou pela sua aprovação. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação com a
Emenda nQ 1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
projeto á Comissão de Administração Pública, que opina pela
aprovação das Emendas ns 2 a 7, apresentadas em Plenário, e
8 a 10, que apresenta. Em discussão, o projeto.
- Vem à Mesa:

EMENDA No 11 AO PROJETO DE LEI No 2.219/94
"Art. 30 - Fica instituído o Adicional de Atividade

Especifica, 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 IQ
de outubro de 1994.

l - O adicional de que trata este artigo é calculado
pela aplicação do índice percentual de 120% (cento e vinte
por cento) sobre o vencimento-base do servidor, sem prejuízo
da percepção da gratificação de representação, nos termos do
art. 38, do 6 3Q do art. 39, do parágrafo único do art. 41 e
do art. 42 da Lei Complementar nQ 30. de 10 de agosto de
1993.
6 2 - O 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
art. 45 da Lei Complementar nQ 30. de 10 de agosto de 1993.
Art. 31 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, ressalvada a vigência fixada no art. 30."
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1994.
Romeu Queiroz
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao
projeto emenda de autoria do De putado Romeu Oueiroz, a qual
recebeu o número 11. Nos termos do 6 2Q do art. 147 do
Regimento Interno, a Mesa vai designar relator o Deputado
Roberto Amaral para emitir parecer oral sobre a emenda
apresentada. A Presidência indaga do ilustre relator se tem
condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo
regimental-
0 Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, este é meu

parecer:
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Parecer Oral sobre a Emenda no 15 ao Projeto de Lei
flQ 2219/94

O nosso parecer é favorável a que se acate a emenda do
Deputado Romeu Queiroz, porque ela vai, entre outras coisas,
aprimorar o projeto em pauta para posterior aprovação. E o
nosso parecer
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1994.
Roberto Amara]

Leitura da Emenda nç 11 ao Projeto de Lei ng 2.219/94
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr.

Secretário, Deputado Clêuber Carneiro, que proceda à leitura
da emenda.
- O Sr. Secretário, Deputado Clêuber Carneiro, procede à
leitura da emenda, publicada nesta edição.
O Sr. Presidente - Vem â Mesa requerimento do Deputado
Romeu Queiroz, que solicita destaque para as Emendas ns 2.
4 e S. A Presidência defere o requerimento, nos ternos do
inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o
projeto, salvo emendas e destaques. Com a palavra, para
encaminhá-la, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

gostaria de chamar a atenção dos ilustres parlamentares para
que essa prática de o Governo encaminhar inúmeros projetos
no finalainho do ano possa ser banida durante o Governo
Eduardo Azeredo.
Estamos discutindo o Projeto de Lei nQ 2.219/94. que dispõe
sobre a Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha. Se analisarmos as emendas em geral vamos
constatar que nenhuma delas discute o problema daquela
região. Todas as emendas tratam de questões de
reestruturação administrativa de servidores do Estado.
Não é mais possivel conviver com esse tipo de
comportamento. Espero que encerremos essa prática aqui na
Assembléia. Entendemos, também, que não é essa a melhor
forma de se resolver o problema dos servidores do Estado.
Não é concedendo pequenos reajustes a um setor e ignorando o
restante que estabeleceremos um plano de reestruturação dos
nossos servidores. E necessário haver um plano de carreira e
uma politica salarial para o conjunto dos funcionários. O
Sr. Eduardo Azeredo, Governador recém-eleito, diz que é
necessário acabar com a estabilidade dos servidores, porque
eles são ineficientes. Com a estrutura que ai está, como
exigir eficiência neste Estado? Não se sabe o número de
servidores nem qual a sua remuneração.
Fazemos essa critica e queremos deixar registrado o
protesto da Bancada do PT contra essa prática, para que
possamos superar as dificuldades e estabelecer um debate
sobre a reestruturação administrativa do Estado, sem
utilizar o vale do Jequitinhonha, que precisa ser valorizado
com recursos. Não deveriamos utilizar o vale do
Jequitinhonha para montar mais um Frankenstein', como o que
votaremos daqui a pouco.
Discutiremos as emendas, tentando corrigir algumas

distorções. A emenda relatada pelo Deputado Roberto Amara],
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de certa forma, tenta corrigir o absurdo que é a Emenda n
2. Queremos registrar que estaremos votando contrariamente à
Emenda nQ 2 e apoiando a Emenda no 11.
Mais uma vez, deixo registrada a nossa tristeza ao votarmos

dessa forma, no final de ano. Conclamo os nobres Deputados a
darem mais atenção aos projetos que estão para ser votados.
Lamentavelmente, teremos que enfrentar alguns
"frankensteins" até a véspera do Natal. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Não há outros Deputados inscritos. Em

votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Em
votação, as Emendas ns 1, 3 e 6 a 11. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Em votação, a
Emenda nQ 2, destacada pelo ilustre Deputado Romeu Queiroz.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como estão. Rejeitada.
Em votação, a Emenda nQ 4, também destacada pelo Deputado
Romeu Queiroz. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
estão. Rejeitada. Em votação, a Emenda nQ 5 também
destacada pelo ilustre Deputado Romeu Queiroz. Os Deputados
Que a aprovam permaneçam como estão. Rejeitada. Está,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n
2.219/94 com as Emendas ns 1, 3 e 6 a 11. A Comissão de
Redação.
- A seguir, são submetidos a votação e regimentalmente

aprovados, cada um por sua vez, em lQ turno, os Projetos de
Lei ns 2.216/94. do Deputado Clêuber Carneiro, Que dispõe
sobre a legitimação e a doação de terras devolutas do Estado
em zona urbana ou de expansão urbana; 2.224/94, do
Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de
Desenvolvimento Rural e dá outras providências; 2.241/94, do
Governador do Estado, que autoriza o 8EMGE a constituir as
empresas que menciona. (A Comissão de Fiscalização
Financeira.); e. em 2Q turno, na forma do vencido em lQ
turno, o Projeto de Lei nQ 1.158/92, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que dispõe sobre a politica estadual de
saneamento básico e dá outras providências. (A Comissão de
Redação.
O Sr. Presidente - Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei

Complementar nQ 24/93, do Governador do Estado, que organiza
a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, dispõe sobre a
carreira de Procurador da Fazenda Estadual e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto na forma do vencido em l turno.
Emendada em Plenário, voltou a matéria à Comissão de
Administração Pública, que opina pela aprovação das Emendas
nQs 1 a 9 e pela rejeição das Emendas flQS 10 e 11.
O Sr. Presidente - Vêm á Mesa requerimentos dos Deputados
José Militão, solicitando retirada de destaque para a Emenda
nQ 10; e Deputado Tarcisio Henriques, solicitando retirada
de destaque para a Emenda nQ 11. A Presidência defere os
requerimentos, de conformidade com o inciso VIII do art. 244
do Regimento Interno. Em votação, o projeto na forma do
vencido em lo turno. salvo emendas. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo processo nominal, na
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or

conformidade do art. 263, t, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem aprová-lo responderão "sim'; os que
desejaram rejeitá-lo responderão "não". Antes, a Presidência
lembra ao Plenário q ue, nos termos do art. 200 do Regimento
Interno, o -projeto de lei complementar será aprovado se
obtiver 39 votos favoráveis. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder á chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim' á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Júlio -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Francisco
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim
Jacob - Jaime Martins - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge
Hannas - José Laviola - José Leandro - Kemil Kumaira -
Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wilson Pires.
o Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Portanto,
está aprovado o projeto, na forma do vencido em lQ turno,
salvo emendas. Em votação, as Emendas ns 1 a 9, que
receberam parecer pela aprovação. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder á Chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise -

Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas -
Dilzon Melo - Elisa Alves - Francisco Ramaho - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrabim Jacob -
Ivo José - Jaime Martins - João Batista - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Leandro - Kemil Kumaira
- Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 47 Deputados. Estão
aprovadas as Emendas nQs 1 a 9 ao Projeto de Lei
Complementar nQ 24/93. Em votação, as Emendas nos 10 e 11,
com parecer pela rejeição. Com a palavra, o Sr. Secretário,
para proceder à chamada dos Deputados.
0 Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
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- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes
Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo Aloise - Bené
Guedes - Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão -
Agostinho Patrus - Ailton vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Júlio -
Arnaldo Canarinho - Baldoredo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Elisa Alves - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Leandro - Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Tarcisio Henriques.
O Sr. Presidente - Votaram "sim' 48 Deputados- Estão

aprovadas as Emendas ns 10 e 11. Com a aprovação da Emenda
nQ 11, fica prejudicada a Emenda nQ 6. Portanto, está
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei Complementar n
24/93 na forma do vencido em lQ turno, com as Emendas ns 1
a 5 e 7 a 11, ficando prejudicada a Emenda nQ 6. A Comissão
de Redação.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, na forma
regimental, cada um por sua vez, em 2Q turno, na forma do
vencido em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 1.551/93, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre a
recomposição e o reajustamento dos vencimentos e proventos
dos servidores dos quadros de pessoal dos serviços
auxiliares do Ministério Público (A Comissão de Redação.);
em lQ turno, com a Emenda nQ 1, os Projetos de Lei ns
2.030/94, do Deputado Alvaro Antônio, que autoriza o Estado
a doar imóvel ao Município de, Muzambinho, e 1.463/93, do
Deputado Jaime Martins, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de Dores do Indaiá (A Comissão de
Fiscalização Financeira.); em 2Q turno, na forma do vencido
em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 684/92. do Deputado Geraldo
da Costa Pereira, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Leandro Ferreira (A Comissão de
Redação.).
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei flQ 2.242/94, do Governador do Estado, que autoriza a
abertura de crédito especial para o fim que menciona. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a
Emenda nQ 1. Para encaminhá-la, com a palavra, a Deputada
Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira* - Obrigada. Sr. Presidente.
Companheiras e companheiros, o Deputado Romeu Queiroz pediu-
me que não falasse e o Presidente também. Mas, como estou a
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poucos dias de deixár esta Casa, sinto-me no direito de usar
os microfones, neste mês de dezembro, intensamente, até
porque, nos próximos quatro anos, terei outros microfones
para usar, os quais devem ser muito mais concorridos, tendo
em vista o número de Deputados Federais em Brasilia.
Eu queria fazer dois comentários, para conhecimento dos

meus colegas. Em primeiro lugar, na última semana, tive o
p razer de acompanhar o Deputado José Ferraz e D. Nara Ferraz
a São Paulo, ocasião em que a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais recebeu o prêmio Opinião Pública 94. Gostaria
que os Deputados soubessem da importância desse prêmio.
Acredito ter comparecido porque, há dez anos, ganhei-o mesmo
prêmio, como profissional da área de relações públicas. E o
prêmio mais importante que ganhei na minha vida. Mesmo que
me lembrem da Insignia da Inconfidência ou da Medalha de
Tiradentes - eu tenho uma porção de medalhas -, devo dizer
que para mim o mais importante prêmio foi esse. Ele
significou unia consagração na minha área profissional. A
Assembléia foi uma das poucas instituições ganhadoras, e foi
a primeira vez que uma instituição legislativa brasileira
recebeu o prêmio. Queria que todos Ouvissem isso. pois
ninguém tem muito tempo para ler jornal ou o "clipping" da
Assembléia. E importante que todos saibam que a Assembléia
ganhou o prêmio Opinião Pública. E. na minha opinião, ele
contempla rês Mesas que passaram por esta Casa: a Mesa que o
Deputado Kemil Kumaira presidiu, a do Deputado Romeu Queiroz
e também a do Deputado José Ferraz. Premia também Silvia
Rubião, que coordena o setor de Comunicação Social desta
Casa. Também foi laureada a Lêlio Fabiano e Associados,
empresa que presta assessoria e consultoria â Assembléia na
área de pesquisa, opinião pública e relações públicas. Vamos
guardar na nossa memória que a Assembléia Legislativa de
Minas, a Casa onde militamos, a Casa do povo, foi a primeira
no Brasil a ganhar um prêmio como esse. O Presidente e todos
mós estamos de parabéns. Isso mostra Que nós. do
Legislativo, apesar das coisas erradas que estão sempre
acontecendo em Brasilia, estamos dardo o exemplo de
preocupação em formar o nosso público, em mostrar o que o
Deputado faz aqui dentro e, enfim, em dizer o que é a
democracia. Esse é o primeiro comentário que gostaria de
fazer.
O segundo comentário é uma questão de emoção. Tenho
aprendido que ela é a coisa mais importante da vida. A
emoção está ligada á cabeça e também ao coração. Já recebi
muitos titulos de cidadã honorária. No mês de dezembro ainda
vou receber mais cinco titulos. Gostaria de registrar o fato
porque me sinto feliz e muito orgulhosa, como Deputada
mineira, por receber tais homenagens. E um titulo q ue não
foi comprado nem pedido, mas dado de coração pelos
Vereadores das cidades. Antes de Ontem, estava em Desterro
de Entre-Rios, cidade onde obtive 80% da votação. Em praça
pública. me foi entregue o titulo de cidadã honorária.
Desterro é um municipio rural sustentado ;elos pequenos
fazendeiros, com suas vaquinhas, seus queijinhos, seu
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leitinho e seu arrozinho. Lá eu li um poema que gostaria de
trazer aqui, porque é muito bonito e serve para que todos
nós o usemos em momentos importantes. Além de ser um
estimulo ao trabalhador rural, ao que planta, semeia,
cultiva, é também algo que nos infunde vida. Em meio a
tantas leis que já votamos hoje, por que não fazermos uma
pequena interrupção para falarmos de coisas mais leves, não
é, Deputado José Ferraz? ( Lê:)
*t"3 Que Importa é Semear
Semeia, semeia:/ o que importa é semear -/ pouco, muito.
tudo -/ a semente da esperança.! Semeia tuas energias/ para
poderes enfrentar as lutas da vida.! Semeia tua coragem/
para poderes encorajar o outro.! Semeia teu entusiasmo./ tua
fé,/ teu amor.! Semeia coisas pequeninas,! insignificantes.!
Semeia e confia:/ cada semente há de enriquecer/ um pequeno
pedaço de chão.! Semeia alegria no jardim do teu irmão,/ e
ela florescerá também no teu."
* - Sem revisão da oradora.

- Publicado de acordo com o texto original.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados
que a aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Portanto,
está aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nQ 2.242!94
com a Emenda ng 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.360!93. do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que cria o Fundo Estadual de
Saneamento Básico. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde e Ação
Social opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo n
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da
Comissão de Saúde e Ação Social, Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:

SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI No 1.360193
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica criado, nos termos da Lei Complementar ng

27, de 18 de janeiro de 1993, o Fundo Estadual de Saneamento
Básico - FESB -, entidade contábil e de caráter rotativo,
que tem por objetivo financiar exclusiva ou
complementarmente as ações de saneamento básico.
Parágrafo mico - Para efeito desta lei, consideram-se como

ações de saneamento básico as seguintes:
£ - captação, tratamento e distribuição de água;
II - coleta e tratamento de esgotos sanitários;
III - coleta, reciclagem e disposição adequada dos residuos

sólidos;
IV - drenagem de águas pluviais;
V - controle de vetores e reservatórios de doenças

transmissíveis.
Art, 2 - Os recursos do FESE serão aplicados de acordo com

as diretrizes do Plano Estadual de Saneamento Básico - PESB.
Art, 3 - Podem recorrer ao FES8:
1 - os municipios do Estado de Minas Gerais:



II - as concessionárias municipais de serviço de saneamento
básico;

ril- as concessionárias estaduais de serviço de saneamento
básico;
rv - Consórcios ou condomínios de municípios.
Art. 4 - O FES6 terá gestão autônoma e será integralizado

com os seguintes recursos:
- dotações consignadas anualmente no orçamento do Estado

ou em créditos suplementares ou especiais:
II - recursos provenientes de operações de crédito de que o

Governo do Estado seja mutuário, desde que as obrigações
financeiras decorrentes não onerem o FES6;
III - recursos de qualquer origem, desde que não onerem o

FESB.
Art. 5 - Os recursos do FESB serão aplicados sob a forma

de financiamento, considerando-se o seguinte:
- correção monetária idêntica á aplicada aos depósitos de

poupança;

II - prazo máximo de carência de 6 (seis) meses, além do
prazo da obra, não podendo ultrapassar o prazo total de 36
(trinta e seis) meses;
III - prazo máximo de amortização de 300 (trezentos) meses;
IV - pagamento mensal dos juros vencidos durante o prazo de

carência;
V - reembolso do principal em prestações mensais, através
do sistema francês de amortização;
VI - taxa de juros não inferior a 2% (dois por cento) e não
superior a 6% (seis por cento) ao ano.
Art. 6Q - O candidato a beneficiário deverá apresentar
projeto contendo o cronograma físico e financeiro a ser
aprovado pelo Grupo Coordenador do FESO, para fins do
disposto no art. 12 desta lei.

- Integrará o projeto o conjunto de elementos que
definam a obra ou o serviço e que possibilitem a estimativa
de seu custo, o prazo de execução, segundo as respectivas
fases ou etapas, bem como a avaliação do seu objeto;
e 2Q - A aprovação do projeto estará condicionada à

comprovação da sua viabilidade econômica e financeira;
e 3Q - A contratação dos financiamentos previstos nesta lei

deverá ser precedida da apresentação, pelo candidato, de
garantias suficientes para a cobertura do financiamento
concedido.
Art. 7 - O FESB financiará, no máximo, 90% (noventa por
cento) do custo total de cada empreendimento, devendo o
beneficiário responsabilizar-se pela contrapartida
equivalente ao restante.
6 1Q - Como contrapartida, poderá o candidato a
beneficiário oferecer recursos financeiros, assim como bens
e serviços, desde que componentes do custo do
empreendimento.
6 2Q - Os bens e serviços de que trata o parágrafo anterior

deverão ser devidamente avaliados pelo órgão gestor do FESB.
Art. 8 - O órgão gestor do Fundo Estadual de Saneamento
Básico será a secretaria de Estado a que estiverem
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subordinadas as ações de saneamento básico e terá, entre
outras, as seguintes atribuições:

- providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte
no orçamento do FESB. antes de sua aplicação;
II - organizar o cronograma financeiro da receita e despesa
e acompanhar sua execução, bem como a aplicação das
disponibilidades de caixa em papéis da divida pública
estadual ou em títulos de instituições financeiras oficiais
do Estado;
III - enviar ao Conselho Estadual de Saneamento Básico e ao

Grupo Coordenador, com a freqüência por estes exigida,
balancetes e demais demonstrativos da posição e movimentação
do FESB;
IV - eleger as operações a serem financiadas pelo FESB;
V - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico

do projeto;
VI - avaliar os bens e serviços oferecidos como

contrapartida pelo candidato a beneficiário.
Art. 9Q - O agente financeiro do Fundo Estadual de

Saneamento Básico será o Banco de Desenvolvimento do Estado
de Minas Gerais - BDMG - e terá, entre outras, as seguintes
atribuições:
1 - aplicar os recursos do Fundo segundo as normas e

procedimentos definidos pelo Grupo Coordenador, respeitada a
legislação em vigor;
II - remunerar as disponibilidades temporárias de caixa, a

fim de se evitar a descapitalização do FESB;
III - promover a cobrança dos créditos concedidos,
inclusive na esfera judicial;
IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos

colocados á sua disposição;
V - analisar as propostas de financiamento nos seus

aspectos técnicos, financeiros e legais.
Art. 10 - A remuneração máxima do agente financeiro pelos
serviços prestados será de 1% (um por cento) sobre cada
desembolso realizado.
Art. li - Compete ao Grupo Coordenador do Fundo Estadual de

Saneamento Básico:
- elaborar a política geral de aplicação dos recursos do

FESB, fixar diretrizes e prioridades e aprovar o cronograma
previsto, de acordo com o Plano Estadual de Saneamento
Básico;
II - recomendar ao órgão gestor a readequação ou extinção

do FESB, se necessário;
III - acompanhar a execução orçamentária do FESB;
IV - fiscalizar a adequada aplicação dos recursos do FESB;
V - aprovar o projeto de execução da obra ou serviço, de
acordo com o art. 6Q desta lei;
VI - fiscalizar a execução do projeto e a aplicação dos
recursos, de acordo com o objeto do contrato e para o fim de
avaliar o cumprimento da condição para liberação das
parcelas do financiamento, para efeito do disposto no arU
12 desta lei.
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Art. 12 - Os recursos oriundos do FESB serão liberados em
parcelas, de acordo com a comprovação, por parte do
beneficiário, do cumprimento da meta anterior, prevista no
cronogrania físico-financeiro do projeto aprovado.
Parágrafo único - Na hipótese de descumprimento do

cronograma fisico-financeiro, será imediatamente suspensa a
liberação das parcelas subseqüentes, até o cumprimento da
meta. independentemente de outras medidas que se fizerem
necessárias.
Art. 13 - O Grupo Coordenador do Fundo Estadual de

Saneamento Básico será composto por:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
LI - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
III - 1 (um) representante do órgão gestor do Fundo

Estadual de Saneamento Básico;
IV - 1 (um) representante do Banco de Desenvolvimento do

Estado de Minas Gerais;
V - 5 (cinco) representantes das entidades civis
componentes do Conselho Estadual de Saneamento Básico, por
ele indicados.
Art. 14 - O prazo de duração do Fundo Estadual de
Saneamento Básico será de 15 (quinze) anos.
Art. 15 - Os demonstrativos financeiros e os critérios de
prestação de contas do Fundo Estadual de Saneamento Básico
obedecerão ao disposto na Lei Federal PQ 4.320, de 17 de
março de 1964, e ás normas do Tribunal de Contas de Minas
Gerais.
Art. 16 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias a partir de sua promulgação.
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art 18 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1993.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: Como resultado do seminário legislativo

Saneamento E Básico, que teve lugar nesta Casa, reunindo,
expressivamente. entidades e técnicos do setor, além de
representantes dos Poderes Legislativo e Eecutivo, foi
publicado um documento contendo as sugestões do encontro,
visando ao embasamento das iniciativas institucionais nessa
matéria. Com base nessas sugestões, dois projetos foram
elaborados: um, sobre a Política Estadual de Saneamento
Básico; outro, sobre o Fundo Estadual de Saneamento Básico.
O Deputado que subscreve este projeto de lei assina também o
de no 1.158/92, que trata da Política Estadual de Saneamento
Básico.
Trata a presente iniciativa legislativa da criação de um
dos indispensáveis instrumentos da Política Estadual de
Saneamento Básico (segundo o art. 21 do Projeto de Lei no
1.158/92): o Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB.
Dentro da nova estrutura administrativa proposta para a
reorganização do setor, o FESB cumpre o papel de fazer
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convergir para si importantes recursos de financiamento das
ações de saneamento básico. Essas ações estão definidas no
art. lg, parágrafo único, do presente projeto, em harmonia
com o Projeto de Lei nQ 1.158/92. Concebido, portanto, para
dar suporte financeiro à Política de Saneamento Básico, o
FESB é estruturado segundo as exigências da Lei Complementar
nQ 27, de 18/1/93.
O traçado das linhas básicas de sua estrutura foi
influenciado pela experiência técnico-política acumulada
durante a vigência do FAE - Fundo de Financiamento para Água
e Esgoto do Estado de Minas Gerais, sendo que o FESB é mais
abrangente, uma vez que seu campo de atuação vai além das
ações relativas á água e aos esgotos.
Dentre as condições estipuladas para o funcionamento do
FESB está previsto o reembolso dos financiamentos
concedidos, de maneira a torná-lo viável, segundo critérios
baseados em nossa realidade socioeconômica. E de se
ressaltar ainda a exigência de que o FESB financie, no
máximo, 90% do custo total de cada empreendimento, o que
obriga o fornecimento de contrapartida por parte do
beneficiário, garantindo a sustentação do fundo.
O Deputado subscritor deste projeto de lei conclama os
membros desta Casa que apóiem esta iniciativa e que atuem
por sua aprovação. Todos, em certa medida, são responsáveis
por sua existência, fruto que é da contribuição daqueles que
participaram ativamente do seminário legislativo mencionado.
Além disso, o presente projeto de lei, em harmonia com o
Projeto de Lei ng 1-158/92. é um passo importante e decisivo
em direção ás soluções para as carências e dificuldades do
setor de saneamento básico no Estado de Minas Gerais.

SUBSTITUTIVO No 3 AO PROJETO DE LEI No 1.360/93
Dispõe sobre o Fundo de Financiamento para Água e Esgotos
do Estado de Minas Gerais - FAE-MG - e dá outras
providências.
Art. l Q - O Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do
Estado de Minas Gerais - FAE-MG -, constituído mediante
convênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco
Nacional de Habitação - BNH -, sucedido pela Caixa Económica
Federal, aprovado pela Resolução Legislativa ng 1.001, de 3
de dezembro de 1971, e pelo Decreto ng 14.189. de 15 de
dezembro de 1971, passa a reger-se por esta lei-
Art. 2Q - o FÁE-MG tem por objetivo atender á progressiva
implantação e melhoria do sistema de abastecimento de água e
esgotos, visando também ao controle da poluição das águas em
núcleos urbanos do Estado de Minas Gerais. pela Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG.
Art. 3g - O FAE-MG, de natureza e individuação contábeis,
será rotativo e seus recursos serão aplicados sob a forma de
financiamentos reembolsáveis á COPASA, sem prejuízo do
disposto no 6 2Q do art. 4Q desta lei.

l Q - O prazo de duração do fundo será indeterminado.
observado também o disposto no art. 9Q da Lei Complementar
no 27, de 18 de janeiro de 1993.
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vedada a utilização dos recursos do FAE-MG para

Pagamento de dividas e cobertura de déficits da COPASA, ber
corno para pagamento de despesas com pessoal ou remuneraçãc
por serviços pessoais.
Art. 4g - O FAE-MG será constituido dos seguintes recursos:
- dotações consignadas no orçamento do Estado e eu

créditos adicionais:
II - recursos provenientes de operações de crédito de q ue c

Estado seja mutuário;
III - retornos das aplicações do Fundo, bem como dos

resultados Obtidos;
IV - resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
V - recursos de qualquer origem.
f lg - O Estado de Minas Gerais poderá firmar convénios com
entidades de crédito internacionais ou nacionais, com e
objetivo de propiciar o levantamento de recursos financeiros
ou técnicos para o Fundo.
6 2o - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos
para pagamento de serviços e amortização de dividas de
operações de crédito contraidas pelo Estado e destinadas ao
Fundo, na forma e nas condições a serem regulamentadas pelo
Poder Executivo.
Art. S - Os financiamentos com recursos do FAE-MG

obedecerão às seguintes condições gerais:
- reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder

Executivo;
II - taxa de juros de até 12% a.a. (doze por cento ao ano);
tu - prazo máximo de carência de 36 (trinta e seis) meses

para cada empréstimo, não podendo exceder 6 (seis) meses do
término do prazo previsto para a execução de obras e
serviços objetos do financiamento;
IV - forma e periodicidade de cobrança dos juros nos

periodos de carência e amortização a serem definidas pelo
Poder Executivo;
V - prazo máximo de amortização de 216 (duzentos e
dezesseis) meses contados a partir do fim da carência;
VI - forma e periodicidade de amortização do principal do
financiamento a serem definidas pelo Poder Executivo;
VII - As garantias serão as definidas pelo agente
financeiro, em cada financiamento.
Art. 6g - As contrapartidas a serem exigidas do mutuário
final serão as definidas pela politica estadual de
saneamento vigente á época da concessão do financiamento-
Art. 7g - O agente financeiro e gestor do FAE-MG será o

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG.
6 lg - A titulo de remuneração pelos serviços prestados na
forma prevista no parágrafo seguinte, o agente financeiro
faz jus a uma remuneração de 2% a.a. (dois por cento ao
ano), já incluida na taxa de juros, nos contratos de
financiamento de rede ou tratamento de esgoto, e de 2,5%
a.a. (dois e meio por cento ao ano), já incluida na taxa de
juros, nos contratos de financiamento de captação e
tratamento de água.



270

£ 2o - 0 BDMG atuará coma mandatário do Estado de minas
Gerais para análise, aprovação, contratação, liberação,
acompanhamento, fiscalização e comprovação dos investimentos
nas operações de financiamento com recursos do Fundo e para
efetuar a cobrança dos créditos concedidos, devendo, para
tanto, recorrer ás medidas administrativas e judiciais
necessárias- -
Art. Sg - A Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -
incumbirá a supervisão financeira do gestor e agente
financeiro do Fundo, especialmente no que se refere á
elaboração do cronograma financeiro da receita e da despesa
e da proposta orçamentária anual do Fundo.
Parágrafo único - Competirá também à Secretaria de Estado

da Fazenda - SEF:
- a definição sabre a aplicação das disponibilidades de

caixa do Fundo, nos termos do art. 6g da Lei Complementar ng
27, de 18 de janeiro de 1993:
II - a análise dos demonstrativos financeiros e das

prestações de contas do agente financeiro do Fundo.
Art. 9g - O grupo coordenador do FAE-MG será composto pelos
representantes dos seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado da Fazenda;
II - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Geral
III - Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas;
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.
Parágrafo único - Compete ao grupo coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4g. inciso 1H. da Lei
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993. aprovar o
plano de aplicação dos recursos, conforme diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do Governo, e acompanhar a
sua execução.
Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do FAE-MG

obedecerão ao disposto na Lei Federal nQ 4.320. de 17 de
março de 1994, e nas normas gerais e especificas do Tribunal
de Cantas do Estado.
Parágrafo único - O agente financeiro e gestor se obrigam a
apresentar relatório conforme solicitação da Secretaria de
Estado da Fazenda.
Art. 11 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do FAE-

MG.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Romeu Queiroz
Justificação: O Projeto de Lei ng 1.360/93 e seu

substitutivo foram propostos antes do advento do Plano Real
- lg/7/94 -, que trouxe substanciais modificações na
economia brasileira. particularmente nas transações
financeiras reguladas por contratos entre os agentes
econõmi cas.
Entre estas, o diploma legal estabelece regras para a

atualização monetária, periodicidade de aplicação, índice de
atualização permitido e outros dispositivos aplicáveis aos
contratos que, embora definidos na medida provisória para
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vigência imediata, poderão ser objeto de alterações
posteriores em decorrência de ajustes inevitáveis no plano
de estabilização levado a efeito pelo Governo Federal. A
experiência dos planos anteriores induzem a esta
expectativa.
Resulta do quadro delineado acima, na necessidade de a

autorização legislativa ora em discussão nessa egrégia Casa
contemplar dispositivos flexíveis que permitam ágil
adaptação aos ajustes previsíveis nas medidas de
estabilização da economia em curso no Brasil.
Nesse aspecto, este novo substitutivo permitirá que o
regulamento do FAE-MG seja adequadamente adaptado ás
alterações futuras, através de atos do Poder Executivo que
preservem o Fundo em relação às flutuações da conjuntura
econômica e, também, nas suas relações contratuais com o
mutuário final.
Com relação aos dispositivos que alteram a remuneração por
serviços prestados pelo FAE-MG, há que se considerar que o
BDMG, também gestor do Fundo, terá a atribuição de analisar
e aprovar os projetos, contratar e liberar os
financiamentos, fiscalizar a sua implantação e comprovar as
aplicações previstas, além das demais funções inerentes ao
mandato.
Em conseqüência, o BDMG experimentará impactos em seus
custos operacionais, que serão ressarcidos através da
remuneração pelos serviços prestados.
A fixação da remuneração do SDMG em 2,0% a.a. (dois por

cento ao ano) nos contratos de financiamento de rede ou
tratamento de esgoto, e de 2.5% a-a. (dois e meio por cento
ao ano) nos contratos de financiamento de captação de
tratamento de água, está consentãnea com a remuneração
estabelecida nas leis dos demais fundos estaduais (FINO,
FLJNDEURB, FASTIJR. FDMM, SOMMA, PRO-FLORESTA, PROSAM,
F!JNDESE. JAIBA), e se equipara à média praticada por fontes
repassadoras, tais corno: - Secretaria do Tesouro Nacional
(operações oficiais de crédito - rural e agroindustrial): 4%
ao ano; BNDES-FINAME: 2,5% a 3% ao ano, conforme o programa;
Financiadora de Estudos e Projetos-FINEP: 3% ao ano.
Sendo o BDMG um dos instrumentos para execução da política
econômica e social do Governo do Estado, cabe-lhe, na
qualidade de gestor e agente financeiro dos seus fundos,
orientar a sua aplicação e promover o seu retorno com
eficiência e zelo esperados, de forma a maximizar o esforço
governamental na promoção do desenvolvimento.
o dispositivo acrescentado, que permite ao Fundo valer-se
de convênios com outras entidades, visa possibilitar ao
Estado contar com recursos financeiros ou técnicos de outras
fontes, privadas ou pCjblicas, em financiamentos de projetos
de saneamento em conjunto com outros organismos de crédito,
por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que é atualmente a
entidade financeira governamental incumbida de gerir os
recursos federais voltados aos projetos de infra-estrutura
básica, entre os quais os do Plano Nacional de Saneamento-
P LA NAS A
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EMENDA No 1 AO SUBSTITUTIVO NQ 2 AO PROJETO DE LEI
NO 1.360/93

Acrescente-se onde convier:
"Art. - Os recursos oriundos do Fundo serão,

obrigatoriamente, liberados em parcelas, de acordo com a
comprovação do cumprimento da meta anterior, prevista no
cronograma físico e financeiro aprovado.

# 1 Q - Todo beneficiário deverá apresentar cronograma
físico e financeiro, a ser aprovado pelo Grupo Coordenador,
para o efeito do disposto no "caput deste artigo.
6 2Q - Ao Grupo Coordenador compete fiscalizar a execução

do projeto e a aplicação dos recursos, de acordo com o
objeto do contrato e a fim de avaliar o cumprimento da
condição para liberação das parcelas do financiamento.
6 3Q - Na hipótese do descumprimento do cronograma físico e
financeiro, será imediatamente suspensa a liberação das
parcelas subseqüentes, até o cumprimento da meta,
independentemente de outras medidas que se fizerem
necessárias.".
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão
Justificação: A medida de acompanhamento dos cronogramas
físico e financeiro é indispensável ao bom desempenho dos
fundos em geral.
O Sr. Presidente - Encerra-se discussão. No decorrer da

discussão foram apresentados ao crojeto os Substitutivos ns
2 e 3, dos Deputados Adelino Carneiro Leão e Romeu Queiroz,
respectivamente, e a Emenda nQ 1 ao Substitutivo nQ 2, do
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Em face do disposto no # 2g
do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai devolver
o projeto com os substitutivos e a emenda à Comissão de
Saúde e Ação Social, para parecer-
- A seguir, são submetidas a discussão e votação e
regimentalmente aprovadas, cada uma por sua vez, as
seguintes proposições: em 2Q turno, na forma do vencido em
lQ turno, o Projeto de Lei nQ 1.806/93, do Deputado Raul
Messias, que dispõe sobre a obrigatoriedade de o poder
público fornecer gratuitamente ao usuário os formulários,
guias e impressos que menciona (A Comissão de Redação.); em
lQ turno, com as Emendas ns 1 e 2, o Projeto de Lei ng
1.396/93. do Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre a
apreensão de veiculo automotor oficial de serviço e dá
outras providências (A Comissão de Administração Pública.);
em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 1.930/94. do Deputado
Alvaro Antônio, que isenta do pagamento do IPVA os veículos
roubados, furtados ou extorquidos (A Comissão de
Fiscalização Financeira); em 2Q turno, na forma do vencido
em lQ turno, com as Emendas ngs 1 a 4, 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 e dá outras
providências (A Comissão de Redação.).

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

ATA DA 331a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - Za PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei n
2.227/94; aprovação com as Emendas ngs 1 a 3 - Suspensão e
reabertura da reunião - Discussão, em lQ turno, do Projeto
de Lei nQ 2.228/94; encerramento da discussão; requerimento
do Deputado Gilmar Machado; deferimento; votação do projeto,
salvo emendas e destaques; discurso do Deputado Ibrahim
Jacob; aprovação do projeto; votação das Emendas ngs 2, 3 e
5: aprovação: votação das Emendas ns 1 e 4; rejeição -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- Às 9h14min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Cássimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Kemil Kumaira -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton
Sanes - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Simão Pedro Toledo - Tarcisio
Henriques - Wanderley Ávila - 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. 20-Secretário para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

lg PARTE
Ata

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

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da reunião os Projetos de Lei ns 2.216, 2.217, 2.219.
2.224, 2.241. 2.242. 1.930, 2.030/94, 1.158, 684, 1.066/92,
1.551, 1.463, 1.806. 1.396/93, e o Projeto de Lei
Complementar nQ 24/93. em virtude da sua aprovação na
reunião extraordinária realizada ontem à noite, bem como o
Projeto de Lei nQ 1.360/93, queteve sua discussão encerrada
na mesma reunião e retornou á Comissão de Saúde e Ação
Social, em razão dos substitutivos a ele apresentados.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de

Lei nQ 2.227/94, do Governador do Estado, que dispõesobre o
Instituto Estadual de Florestas - JEF - e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente
opina pela sua aprovação. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas
ns 1 a 3. que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação
as Emendas ns 1 a 3. Os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto,
aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei n 2.227/94 com as
Emendas ns 1 a 3. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião,
por cinco minutos, para que se ultimem os entendimentos para
a votação do Projeto de Lei nQ 2.228/94. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
O Sr. Presidente - Discussão, em lQ turno, do Projeto de
Lei nQ 2.228/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre
os valores do soldo do pessoal da Policia Militar do Estado.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas ns 1 e 2, que apresenta. A Comissão
de Defesa Social opina pela sua aprovação com as Emendas ngs
1 e 2, da Comissão de Justiça, e com a Emenda nQ 3, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão
de Justiça; 3, da Comissão de Defesa Social, e 4 e 5. que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Vem á Mesa requerimento
do Deputado Gilmar Machado, que solicita votação destacada
das Emendas nQs 1 e 4 ao Projeto de Lei nQ 2.228/94. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o
projeto, salvo emendas e destaques. Para encaminhar a
votação, com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob.
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O Deputado Ibraflim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ao encaminhar a votação deste projeto, queremos dizer Que
somos inteiramente favoráveis á aprovação do projeto, mas
discordamos, naturalmente, das emendas nos 1 e 4.
Aproveitando a oportunidade, quero trazer ao conhecimento
dos senhores Deputados e da imprensa, de modo geral. que
acabo de receber um fax do Dr. Celso Pimenta, Coordenador
Geral do PIES da Universidade Federal de Juiz de Fora, com
os seguintes dizeres: ( Lê:)
*"Como é do conhecimento de V. Exa. o PIES encontra-se

pronto para ser implementado. beneficiando 20 municípios da
microrregião de Ubá, sob gestão da UFJF.
E importante lembrar que o PIES é apenas a la etapa de um
grande projeto (o PIES-PRDSUS), no valor de
US$200.000.000,00 nas áreas de abrangência da UFMG-UFJF-
UNIMONTES (Montes Claros) que são parcerias nesta empreitada
de alto interesse para Minas Gerais.
Entretanto, neste momento, a necessária participação da
Secretaria de Saúde de Minas Gerais, na pessoa do Dr. José
Maria Borges, não se faz a contento, dificultando assim o
imediato repasse para o nosso Estado de aproximadamente
US$5.000.000,00 e US$200.000.000,00.
Em razão disso, gostaríamos de contar com V. Exa. para que

gestões se façam. "data venia", junto ao Sr. Secretário de
Saúde para que a execução desses projetos não mais se
retarde.
Atenciosamente,
Celso P. Pimenta, Coordenador Geral PIES/UFJF, e Carlos
Alberto Tarchi Criveilari. Vice-Reitor - no exercício da
Reitoria.'
* - Publicado de acordo com o texto original.
Logo em seguida, recebo do mesmo coordenador do PIES. Dr.

Celso Pimenta, a seguinte matéria, publicada nos jornais de
Juiz de Fora: ( Lê:)

"Coordenador Aponta Equivocos
Juiz de Fora - O coordenador do Programa Integrado de

Educação e Saúde (PIES), da Universidade Federal de Juiz de
Fora, Celso Pimenta, disse ontem que o presidente da
Associação dos Municípios da Area Mineira da Sudene (AMAMS).
Arlen de Paulo Santiago Filho, está inteiramente equivocado
ao afirmar que o governo federal estaria desviando recursos
do Banco Mundial, destinados ao Norte de Minas, para a Zona
da Mata.
Celso Pimenta contou que no mês passado foi fechado um

documento conjunto entre três universidades - UFIF, UFMG e
UNIMDNTES, de Montes Claros - para o desenvolvimento do Pies
por estas três instituições. O dinheiro a que Santiago se
refere como destinado ao Projeto Nordeste, afirmou, está há
oito anos sem aplicação, e recentemente foi conseguida a
última prorrogação do prazo para ele ser aplicado. Caso
contrário, o Brasil teria que devolvê-lo. Dessa forma, foi
encontrado um meio de aplicação q ue irá beneficiar as três
instituições.
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Para dar destinação a esses recursos, programou-se
encaminhar US55.800.000,00 ao projeto-piloto do PIES, que
será desenvolvido na cidade de Ubá, na Zona da Mata.
Paralelamente, já está tramitando o projeto maior que
envolve as três universidades, através do qual a UNIMONTES
vai levar U5S30.000.000,00 e a UFIF, US$100.000.000,00 Com
isso, o projeto inicial do PIES, desenvolvido ainda no
governo Collor pela UFIE, que custaria US$111.000.000,00,
foi ampliado para US$200.000.000,00 - recursos também
oriundos do Ministério da Educação, governo do Estado e dos
municipios. 'Montes Claros está sendo privilegiada, pois não
precisou negociar nada com o Banco Mundial', frisou Celso
Pimenta." Sem comentários. Muito obrigado.
* - Publicado de acordo com o texto original.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ngs
2. 3 e S. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa-) Aprovadas. Em votação, a Emenda nQ 1,
destacada pelo Deputado Gilmar Machado. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa-) Rejeitada.
Em votação, a Emenda nQ 4, também destacada pelo Deputado
Gilmar Machado. Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto,
aprovado, em 1Q turno, o Projeto de Lei ng 2.228/94 com as
Emendas ngs 2. 3 e S. A Comissão de Fiscalização Financeira

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

ATA DA 332a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 15 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Militão

SUMARIO: ABERTURA - ia PARTE: Ata - 2a PARTE: (ORDEM DO
DIA): la Fase: Requerimento do Deputado Ronaldo
Vasconcelios; aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de
proposições: Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques;
aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng
2.241/94; aprovação - Discussão, em lç turno, do Projeto de
Lei ng 1.469/93; aprovação - Discussão, em lg turno, do
Projeto de Lei nQ 2.015/94; aprovação com as Emendas ngs 1 a
42 - Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 2.251/94;
encerramento da discussão; apresentação da Emenda ng 5;
envio do projeto com a emenda á Comissão de Administração
Pública - Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng
2.026/94; aprovação com a Emenda nQ 1 - Suspensão e
reabertura da reunião - Discussão e Votação de Pareceres de
Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng
2.241/94; aprovação. ENCERRAMENTO.

ABERTURA
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- Ás Ghlbmin, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rémolo
Aloise - Elmo araz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrôsio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Pinheiro -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão -
Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dilzon Meio - Elisa
Alves - Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques - Jorge
Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria
Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Milton Salles - Péricles Ferreira - Raul Messias - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires-
0 Sr. Presidente (Deputado José Mi litão) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior-

 1,1 PARTE
Ata

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

Za PARTE (ORDEM 00 DIA)
la Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2 parte da reunião, em sua l
fase, com a discussão e a votação de pareceres e a votação
de requerimentos-
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, em que se solicita regime de urgência para o
Projeto de Lei nQ 2.264/94. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

23 Fase
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 1ü
fase, a Presidência passa á 2a fase da Ordem do Dia, com a
votação da matéria constante na pauta.
o Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Tarcisio Henriques, que, na forma regimental, solicita
alteração da ordem do dia, de modo que o Projeto de Lei n
2.241/94, de autoria do Governador do Estado, seja apreciado
em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.
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O Sr. Presidente - Discussão, em 2o turno, do Projeto de
Loi flo 2.211/9, do Covcrnador do Estado, que autoriza o
BEMGE a Constituir as empresas que menciona. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do proleto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Em votação,
o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
ci uuiiL, w. (	p ausa- . ) Api uvgUu. A Ou",' ,t,2u de Redpi,.2u,
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei no 1.469/93, do

flentitado Cõssirno Freitas que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Municipio de Passos imóvel urbano destinado á
construção de uma creche. A Comissão de Justiça conclui pela
comstituc,onaliaaoe ao projeto. M uomissao ae riscaiizaço
Financeira opina pela sua aprovação. Em discussão, o
prnjetn Nãn h nrorinrpc inscritns Pnrprr,-cn ,
Em votação, o projeto. Os Deputados q ue o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
hiscalizaçao Financeira.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei no 2.015/94, da

Comissão de Educação , Cultura. Desporto c Turismo o Lazer,
que dispõe sobre a polít i

ca cultural do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ngs 1 a 9, que
apresenta. A Comissão de Educação opina pela sua aprovação
min as E,iit, deo .,jo	1 d 9, api	i .adpo pela Ci 1 osu de
Justiça, e 10 a 42, que apresenta. A Comissão de
Fiscalizaçâo Financeira nnina nela anrnvarn rin nrojeto com
as Emendas nos 1 a 9, da Comissão de Justiça, e 10 a 42, da
Comissão de Educação. Em discussão, o projeto. Não há
orapores inscritos. tncerr p -se a p i5cusso. brn votaço, o
projeto, salvo	emendas. Os	Deputados que	o aprovam
per'rflaneçn c" se encontr2rn (- Ppii5p ) Apr,1nrin Fm
votação, as Emendas nos 1 a 42. Os Deputados que as aprovam
permaneçam com se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em lo turno, o Projeto de Lei no
2.015/94 com	as Emendas nos 1 a 42. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei no 2.251/94, do

Governador do Estado, que cria unidades administrativas na
estrutura complementar do DER-MG e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
pi ujcI.O coín ao	E,,ie,iiJgo	52s	1	a	4,	ue	api eoc,,Lg.	Â
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira oninam nela sua anrnvaco mm as Fmenrlas nnç 1 a
4, apresentadas pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- vem à iwleSp:
EMENDA No 5 AO PROJETO DE LEI Ng 2.251/94

Acrpcmpnto-cp r,r,rto con'jinr
"Art .....- Aplica-se aos servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa o disposto no art. 152 da Lei no 669,
de 5 de julho de 1952, para terias regulamentares a partir
do periodo aquisitivo de 1994. nos termos do Regulamento da
Moca da Assembléia.".
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1994-
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Ba donedo Napoleão
Justificação: A proposta objetiva conceder aos servidores

da Secretaria da Assembléia tratamento equânime aos demais
servidores estaduais, urna vez que o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis determina, desde 1952, o direito
a 25 dias úteis de férias por ano.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda nQ 5, do
Deputado Baldonedo Napoleão. Em face do disposto no art. 195
do Regimento Interno, a Presidência vai devolver o projeto
com a emenda á Comissão de Administração Pública para
receber parecer.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.026/94, do
Deputado Roberto Carvalho, que cria o Programa Mineiro de
Incentivo ao Folclore e Artesanato. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Educação opina pela sua aprovação com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
sua aprovação com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão
de Educação. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1.
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, emlQ turno, o
Projeto de Lei nQ 2.026/94 com a Emenda nQ 1. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 15 minutos, para que sejam ultimados os entendimentos
para a votação dos pareceres de redação final. Está suspensa
a reunião.

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
Lei nQ 2.241/94, de autoria do Governador do Estado, que
autoriza o BEMGE a constituir as empresas que menciona. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o , aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

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

Presidência encerra os trabalhos e convoca os Deputados para
a ordinária de logo mais. ás 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 84 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta
de novembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Jaime
Martins (substituindo estes, respectivamente. aos Deputados
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Fiscalização Finanàéira e Orçamentária, emite seu parecer e
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas ns 1 a 3,
da Comissão de Constituição e Justiça, e 4 e 5. da Comissão
de Administração Pública. Na fase de discussão do parecer, o
Deputado Marcos Helênio solicita vista do projeto, o que é
deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente convoca os Deputados para a próxima reunião, a
ser realizada no dia 1Q/12/94, ás 15 horas, para se apreciar
o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para o lQ turno do Projeto de Lei nQ 2.077/94,
do Tribunal de Contas do Estado, que dispõe sobre a tabela
de indices aplicáveis aos padrões de vencimentos dos
servidores do Quadro de pessoal, inclusive dos inativos, e
dos integrantes do quadro especial do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências; determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - José Renato - Francisco

Ramalho - Márcio Miranda - Jaime Martins - Jorge Eduardo -
Geraldo Rezende : Ajalmar Silva. - -
ATA DA 96a REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas e trinta minutos do dia treze de dezembro de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Geraldo Rezende e
Francisco Ramalho (substituindo os dois últimos,
respectivamente, aos Deputados Geraldo Santanna e José Maria
Pinto, por indicação das Lideranças do PMDB e BRD), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Péricles Ferreira, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Francisco Ramalho q ue proceda
á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o
Presidente distribui ao Deputado Geraldo Rezende a Proposta
de Emenda á Constituição nQ 41/94 e os Projetos de Lei ns
1.467, 1.765/93, 1.925 e 2.213/94 e ao Deputado Francisco
Ramalho. os Projetos de Lei ns 1.980. 2.005. 2.073, 2.115 e
2.143/94. Passa-se à 2Q parte da reunião, sendo discutidas e
votadas, nesta fase, as proposições sujeitas á apreciação do
Plenário da Assembléia, O Deputado Geraldo Rezende emite
pareceres sobre a Proposta de Emenda á Constituição ng 41/94
e o Projeto de Lei nQ 2.213/94, nos quais conclui pela
aprovação das matérias. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. Passa-se, a
seguir, á fase em que são apreciadas as proposições de
deliberação conclusiva das Comissões. O Deputado Geraldo
Rezende emite pareceres sobre os Projetos de Lei flQ5 1.467.
1.765/93 e 1.925/94, nos quais conclui pela aprovação das
matérias. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
pareceres. O Deputado Francisco Ramalho emite pareceres
sobre os Projetos de Lei ns 1.980, 2.005, 2.073, 2.115 e
2.143/94, nos quais conclui pela aprovação das matérias.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
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para apróxinma reunião, determina a
a os..trabalhos.
e dezeflibode 1994.
esideçite - Tarcisio Henriques -
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kESOL4ÃO NQ 2.268194
r1açãodos:,.Jnembros da Assembléia
t!ihas;era i.s. • do Governador, do

etario -ee Estado e do Secretario

Etàdo. deTinas Gerais aprova;
MseMbféta Legislativa do Estado de

na législatura a iniciar-se em lg
o rteTnuqeÉ'lação, 75 (setenta e cinco
rem.1ostep&tadôs; Federais.
evidaCaosJ membros da Assembléia
• e : riô?.?Yna1	,de cada	sessão
usto Corresptndente ao valor do

ao Depufado optar pela remuneração
a 1 (um) salário minimo
erenta*'representçãq será paga ao
o,.ni.cib-doníardto.
P ''.:'jtyStifftadamente, não

nária, 'deixará-de perceber 1/30 (um
i da refresen tação -
ltm•itdasa 8 {oito) • por mês - as

rejnuiiradas a que o Deputado

a.'rêri'àrããcfmeiisal do Governador,
'e'cret'àr4o.deEstado e do Secretário
a re&õl.ução. para vigorarem no
rresporderii:ab Cdã remuneração do
ads re©ectivamente -os seguintes

-.
s)

-
r y:ttos no artigo anterior" -serão

naH,inetma:- data e, no mesmo
seicdficar a remuneração dos

ta'ndo-sé —lhes os percentuaisJt'Q:Ç. 1995
a.nênsa-}-..dei que -'.trata o art. Sg é

Ém, tambin; a, remuneração de que
}ns dÉHcarãfrpeseál.
.de Sécretário de Estado não será
idCtáT . w,

os membros da Comiss
lavratura da ata e enc
Sala das Comissões. 1
Péricles Ferreira,

Francisco Ramalho.

TRAM

PROJETO
Dispõe sobre a rem

Legislativa do Estado
Vice-Governador, do S
Adjunto de Estado,
A Assembléia Legislat
Art. lg - Os membros

Minas Gerais, percebe
de fevereiro de 1995,
por cento) do que perç
Parágrafo único - E

Legislativa, no mi
legislativa, ajuda de
subsidio.
Art. 2 - É faculta

simbólica corresponden
Art. 3g - A parcela

Deputado que a requere
Art. 4Q - O Dep

comparecer a reunião o
trinta avos) do subsid
Parágrafo único - Sã

reuniões extraordinár
comparecer.
Art, SQ - Os valore

do Vice-Governador, d
Adjunto, na	data d
exercício de	1995,
Deputado Estadual, obs
fatores de ajustamento

- 1,4 (um virgula q
II - 1,2 (um virgula
III - 1,0 (um virgula
IV - 0.8 (zero virgul
Art. Sg - Os valore

reajustados, uniforme
percentual, sempre q
servidores do Estad
estabelecidos a partir
Art. 7g - A remuner

constituída de subsidi
Parágrafo Unico - In

trata este artigo as v
Art. 8Q - A remuner

superior á de Deputado



;fl; 
Art. 9 - 0 Deputado licenciado para exercer o cargo de

Secretário de Estado poderá optar pela remuneração do cargo
em q ue estiver investido.
Parágrafo único - Na hipótese da licença a que se refere
este artigo, não se aplica o disposto no inciso II do E 1Q
do art. 4g da Resolução nQ 5.100. de 29 de junho de 1991.
respeitados os termos e os quantitativos a serem definidos
em regulamentação da Mesa-
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar, até o limite das despesas resultantes da
aplicação desta resolução.
Art. 11 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 13 de dezembro de
1994.
José Ferraz - Rênolo Aloise - Elmo Braz.

Valores Atuais da Remuneração

Total 
Subsidio Representação

Governador 3.054.97 2.144.98 5.199.95
Vice-Governador 2.618,55 1.838,55 4.457,10
Secretário de Estado 2.182,13 1.532.13 3.714,26
Secretário Adjunto 1.745,70 1.225,70 2.971.40
Deputado Estadual 2.182,13 1.532,13 3.714,26
- Publicado fica o projeto sobre a mesa, pelo prazo de três

dias, para recebimento de emendas, nos termos do art. 227 do
Regimento Interno.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.038/94

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em
tela tem por escopo dar a denominação de Rodovia Januário
Carneiro á Rodovia MG-030, que liga o Municipio de Belo
Horizonte ao de Nova Lima.

2 Publicada em 26/5/94 e encaminhada á Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, vem,
agora, a proposição a esta Comissão, q ue passa a analisá-la
quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposta de dar-se a denominação de Rodovia Januário

Carneiro á Rodovia MG-030, que liga Belo Horizonte á vizinha
cidade de Nova Lima, é uma justahomenagem á memória daquele

2	que grandes serviços prestou à comunidade mineira e ao
6rasi 1 , no campo das comunicações.

o

 

 Além de ser um dos maiores radialistas do nosso Estado e
grande incentivador do esporte, Januário Carneiro destacou-
se. ainda, pelo dinamismo e pela acendrada força

2 empreendedora que o impulsionava, permitindo-lhe
concretizar, ao longo da sua proficua existência, o Sistema
Itatiaia de Comunicação, do qual faz parte a Rádio Itatiaia,
que tanto se destaca no nosso meio radiofônico.
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Verifica-se, pois, que a efetivação da medida proposta no
projeto de lei sob comento será recebida com satisfação pelo
povo mineiro, em particular pelas comunidades de Belo
Horizonte e de Nova Lima, as duas cidades em que se
centravam as atividades do homenageado.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei no 2.038/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1994.
Geraldo Rezende, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.204194

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

A proposição em estudo, do Deputado Geraldo Rezende, propõe
seja declarada de utilidade pública a Tenda de Umbanda Pai
Xangô de Alafim, com sede no Município de Uberlândia.
Publicada em 22/9/94, foi a matéria enviada à Comissão de

Constituição e Justiça para exame preliminar. Cabe-nos,
agora, examiná-la para o iQ turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
Estudar, divulgar e praticar o espiritismo, de acordo com

os princípios do umbandismo, além de agir sempre imbuída do
espirito de caridade, são as preocupações da Tenda de
Umbanda Pai Xangô de Alafim.
Os resultados positivos do trabalho da entidade são motivo
bastante para torná-la merecedora do titulo de utilidade
pública.

Conclusão
Somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 2.204/94, no lQ
turno, na forma original.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo. relator,

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No- 2.260/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Cõssino Freitas, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Palméia, com sede no
Município de Muzambinho.
Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe-nos,
agora, deliberar conclusivamente sobre a proposição no l
turno,

Fundamentação
A referida entidade, que se pretende beneficiar, tem por
objetivo a melhoria das condições de vida da coletividade,
visando a unir os esforços de seus membros para a execução
de programas de desenvolvimento do Bairro Palméia,
Dessa forma, acreditamos que a entidade faça jus ao titulo

que se lhe pretende outorgar.



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

2.260, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1994-
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.456/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Raul Messias, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o Escritório
Regional do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio-Económicos - DIEESE -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda nQ 1, cabe-

nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2Q
turno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que É parte

deste parecer.
Fundamentação

Tendo como objetivo básico o estudo jurídico, social e
económico das condições de trabalho das categorias
profissionais e o levantamento de dados estatísticos sobre o
padrão de vida dos trabalhadores, a entidade objeto da
proposição em tela vem dando importante contribuição aos
sindicatos na luta por melhores condições de vida de seus
associados. Achamos, portanto, oportuna a declaração de sua
utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n
1,456/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1994.
Antõnio Fuzatto, relator.

Redação Co Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 1.455/93

Declara de utilidade pública o Escritório Regional do
Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-
Econômicos - DIEESE -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade pública o Escritório
Regional do Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Sócio - Econõmicos - DIEESE -, com sede no Município
de Selo Horizonte.
Art. 2c, - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.823/93

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

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Geraldo Rezende,
objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
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Congados Terno Azul Claro, com sede no Municipio de Monte
Alegre de Minas.
Aprovada a proposição no lg turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno, nos
ternos regimentais.

Fundamentação
Entidade civil sem fins lucrativos, a Associação dos
Congados Terno Azul Claro visa á preservação das
manifestações culturais e folclóricas de sua comunidade e á
prestação de assistência social a seus afiliados.
Pela ação de eminente alcance social Que vem desenvolvendo,
6 a referida associação merecedora do titulo de utilidade
pública.

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

ng 1.823/93 no 2Q turno, na forma original.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1994.
Ambrôsio Pinto, relator.

PARECER PARA O Zo TURNO 00 PROJETO DE LEI
No 1.911194

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em
tela tem por escopo dar a denominação de Fórum Dr. Geraldo
Perlingeiro de Abreu ao Fórum da Comarca de Timóteo.
Aprovado o projeto no lg turno, compete, agora, a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos do art. 196, c/c o art. 104, 1, "b". do
Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, necessário se faz ressaltar que a matéria foi

submetida ao exame desta Comissão, no lQ turno, cabendo-nos,
nesta oportunidade, apenas ratificar os termos do parecer
anterior.
A proposta de dar-se a denominação de Fórum Dr. Geraldo
Perlingeiro de Abreu ao Fórum da Comarca de Timóteo é uma
iniciativa justa e oportuna, considerando-se que o
homenageado, além de advogado militante, de notáveis
qualidades profissionais, era pessoa combativa, laboriosa,
com um curriculo pleno de bons serviços prestados á
comunidade de Timóteo.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 1.911/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 30 de novembro de 1994.
Alvaro António. relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.107/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jaime Martins, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação
Américo Gaspar mi - AAG -, com sede no Municipio de Selo
Horizonte.
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Aprovado no lo turno com a Emenda no 1 apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
Comissão técnica para receber novo parecer quanto ao mérito,
agora no 2g turno de deliberação conclusiva, em conformidade
com o disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
Tendo em vista o cunho social e filantrópico das atividades
desenvolvidas pela AAG. que tem como objetivos principais
prestar assistência, inclusive financeira, aos seus
associados e promover eventos culturais e artísticos,
justificado está o mérito da proposição em tela.

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

flQ 2.107/94, no 2g turno, na forma do vencido no IQ turno.
Sala das Comissões. 19 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NQ 2.1õ7/94

Declara de utilidade pública a Associação Américo Gasparini
- AAG -, com sede no Município de Belo Horizonte,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Américo Gasparini - AAG -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.150/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Raul Messias, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação da
Comunidade do Povoado de Bananal de Baixo, com sede no
Município de Tarumirim.
Aprovado o projeto no lg turno, na forma em que foi
apresentado, cabe a esta Comissão emitir parecer para o 2o
turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Ratificando nosso parecer exarado na primeira fase de
discussão, consideramos da maior oportunidade declarar de
utilidade pública a Associação da Comunidade do Povoado de
Bananal de Baixo, tendo em vista Que a entidade vem
promovendo atividades voltadas para o bem-estar social de
seus associados.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei flg
2.150/94, no 2o turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.153/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Elmo Braz, o projeto de lei em
análise pretende declarar de utilidade pública a Associação
de Caridade São Pedro, com sede no Município de Pequeri.
Aprovada a proposição no lg turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, de
acordo com o que prescreve o Regimento Interno-

Fundamentação
A referida Associação é uma sociedade civil que tem por
finalidade o exercício da caridade em sentido amplo. Para
tal, ela mantém um hospital, um asilo e um serviço de
assistência social.
Pelas atividades deenvolvidas, a entidade merece ser

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 2153/94 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER SOBRE A EMENDA No 5 AO PROJETO DE LEI
No 2.251194

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a criação de unidades administrativas
na estrutura complementar do DER-MG e dá outras
providências.
Com tramitação em regime de urgência, o projeto foi
analisado em reunião conjunta das Comissões a que foi
distribuído e recebeu as Emendas nos 1 a 4. A seguir, foi
enviado ao Plenário, onde recebeu a Emenda no 6, sobre a
qual, nos termos do art. 196, 6 lQ, c/c o art. 103, do
Regimento Interno, emitimos este parecer.

Fundamentação
A Emenda nQ 5, do Deputado Baldonedo Napoleão, dispõe sobre
a aplicação do art. 152 da Lei nQ 869. de 1952. aos
servidores da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. Trata-se de matéria administrativa que, ao conceder
a servidores do Poder Legislativo o mesmo tratamento já
atribuído aos servidores do Poder Executivo, nos termos do
seu estatuto, vem contribuir para a homogeneização da
matéria, no âmbito da competência estadual.
A emenda em tela não acrescenta despesas ao projeto, razão
pela qual não prevalece a vedação imposta no art. 68, 1, da
Constituição mineira.
Assim, por se tratar de matéria relevante, incluída no
âmbito das atribuições do Poder Legislativo, e por não haver
aumento de despesas no projeto original, não encontramos
óbice à sua normal tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda ng 5.

apresentada em Plenário, no lQ turno, ao Projeto de Lei ng
2.251/94.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1994.
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Belo Horizonte, quinta-feira, 22 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE GO DIAS, PROCEDER À INVESTIGAÇÃO
QUANTO À 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
As nove horas e trinta minutos do dia sete de dezembro de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, Alvaro Antônio,
Sebastião Costa, Antônio Carlos Pereira e Francisco Ramalho
(substituindo este ao Deputado Pêricles Ferreira, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Deputado Alvaro
Antônio, na ausência do Presidente 'ac1 hoc', assume a
direção dos trabalhos. Logo em seguida, o Deputado Alvaro
Antônio passa a Presidência ao Deputado Ambrôsio Pinto, que
informa destinar-se a reunião a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente, a designar o relator e a programar os
trabalhos. D Presidente ad hoc' determina a distribuição
das cédulas de votação e convida o Deputado Francisco
Ramalho para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são
eleitos, para o cargo de Presidente o Deputado Pêricles
Ferreira, com cinco votos, e para o cargo de Vice-Presidente
o Deputado Sebastião Costa, com quatro votos. O Deputado
Ambrôsio Pinto declara empossado como vice-Presidente o
Deputado Sebastião Costa e, na ausência do Presidente
eleito, passa ao vice-Presidente eleito a direção dos
trabalhos. O Deputado Sebastião Costa comunica que, na
ausência do Presidente, a posse se dará na próxima reunião e
designa como relator o Deputado Marcos Helênio. Passa-se,
então, á programação dos trabalhos da Comissão e, com a
aprovação de todos os membros, fica decidido que ela se
reunirá ordinariamente todas as terças-feiras, às 15 horas.
0 Deputado Antônio Carlos Pereira apresenta três
requerimentos, em que solicita seja enviado oficio ao Exmo.
Sr. Procurador-Geral de Justiça a fim de que indique um
Promotor de Justiça para acompanhar os trabalhos da
Comissão; sejam encaminhados oficios aos Diretores-Gerais
das Redes de Televisão Bandeirantes, Alterosa e Manchete
para que encaminhem as fitas originais e não editadas do
programa realizado em 18/10/94, as quais contêm a declaração
do Sr. Newton Cardoso, bem como a relação dos nomes dos
funcionários escalados para a entrevista; e seja encaminhado
oficio ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
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Estado de Minas Gerais a fim de que forneça à Comissão a
relação de todos os Deputados Estaduais que votaram no
processo de "impeachment° a que estava sendo submetido o ex-
Governador Newton Cardoso nesta Assembléia Legislativa, ao
final da legislatura passada. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são os requerimentos aprovados por unanimidade.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece _a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Ambrôsio Pinto - Marcos

Helênio - Antônio Pinheiro - Francisco Ramalho.
ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 80 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 'IMPEACHUENT" A QUE ESTAVA
SENDO SUBMETIDO NESTA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AO FINAL DA
LEGISLATURA PASSADA
As quinze horas do dia treze de dezembro de mil novecentos e
noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Péricles Ferreira, Marcos Helênio, Antônio
Pinheiro e Francisco Ramalho (substituindo este ao Deputado
Alvaro Antônio, por indicação da Liderança do BRD), membros
da supracitada comissão. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Pêricles Ferreira, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a dar
continuidade aos trabalhos da Comissão. A pedido do
Presidente, o Deputado Sebastião Costa procede à leitura da
ata da reunião anterior e verifica uma incorreção quanto à
correspondência dirigida ao Procurador-Geral de Justiça, que
consta na ata como se fosse dirigida ao Procurador-Gera) do
Estado. O Presidente solicita à assessoria que providencie a
retificação. A seguir, o Deputado'Marcos Helênio indaga do
Presidente da Comissão sobre a remessa dos oficios
reoueridos pelo Deputado Antônio Carlos Pereira. A
Presidência informa que todas as providências já foram
tomadas e que a Comissão aguarda as respostas. O Deputado
Marcos Helênio convida os Deputados para assistir a um video
contendo o programa de TV objeto desta CPI. Estando todos de
acordo, a Comissão se desloca para a sala do circuito
interno de TV da Assembléia, onde ê exibido o programa.
Retornando à Sala das Comissões, o Deputado Marcos Helênio
requer à Presidência o aprimoramento do som da gravação por
meio de recursos técnicos. A Presidência, então, determina à
assessoria o envio da fita ao Centro de Apoio Audiovisual da
Assembléia. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária e encerra os trabalhos.
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Belo Horizonte, 20 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Jorge Eduardo - Arnbrósio

Pinto - Marcos Helênio - Sebastião Costa.
ATA DA 154a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia quatorze de dezembro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Célio de Oliveira. Marcos Helênio,
José Renato e Jaime Martins, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado José Renato que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
Pelos membros presentes. A Presidência esclarece ter a
reunião a finalidade de se apreciar a pauta e distribui, no
2Q turno, ao Deputado José Renato, o Projeto de Lei ng
2.241/94, do Governador do Estado, que autoriza o BEMGE a
constituir as empresas que menciona, e, no lg Turno, do
Deputado Jaime Martins o Projeto de Lei ng 1.469/93. ao
Deputado Cãssimo Freitas, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Municipio de Passos terreno urbano destinado à
construção de uma creche. Encerrada a la parte dos
trabalhos, passa-se à 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A
Presidência passa a palavra aos relatores, que, emitem
pareceres, nos quais concluem pela aprovação dos Projetos de.
Lei ngs 2.241/94, no 2Q turno, e 1.469/93, no lQ turno,
ambos na forma proposta. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos-
Sala  das Comissões. 16 de dezembro de 1994.
José Renato, Presidente - António Carlos Pereira - Márcio

Miranda - Ajalmar Silva. -
ATA DA 51a REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Às dez horas e trinta minutos do dia quinze de dezembro de
mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas. Ajalmar Silva, Kemil
Kumaira e José Braga (os três últimos substituindo,
respectivamente, aos Deputados Bernardo Rubinger, José
Laviola e Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do BRO),
membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente,
o Deputado Jorge Hannas assume a direção dos trabalhos.
Havendo número regimental, declara aberta a reunião. A
seguir, informa que a reunião se destina a apreciar o
Parecer para 2g Turno do Projeto de Lei Complementar ng
29/93, de autoria do Deputado José Braga, que altera
dispositivos sobre a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municipios e a criação, a organização e a
supressão de distritos, constantes em lei complementar, e,
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logo apôs, solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Nesse momento, comparece
no recinto da reunião o Presidente da Comissão, Deputado
Simão Pedro Toledo, a quem o Deputado Jorge Hannas passa a
Presidência. Dando prosseguimento aos trabalhos, o
Presidente concede a palavra ao relator da matéria, Deputado
Jorge Hamnas, que emite parecer no qual conclui pela
aprovação do projeto com as Emendas nos 1 e 2 ao vencido em
lg turno. Colocado em discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Simão Pedro Toledo, Presidente - Álvaro Antônio - Marcelo

Cecé - Geraldo da Costa Pereira.
ATA DA 98a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte de dezembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Maria Olivia, Francisco Ramalho e
José Braga, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Dlívia, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado José Braga que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a
Presidente distribui ao Deputado Francisco Ramalho os
Projetos de Lei ns 684/92, 1.551/93, 2.217 e 2.242/94.
Passa-se, então, à 22 parte da reunião, sendo discutidas e
votadas, nesta fase, as proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Francisco Ramalho emite
parecer sobre os Projetos de Lei nçs 684/92. 1.551/93, 2.217
e 2.242/94, mediante os quais conclui pela aprovação das
matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, ficam aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
Parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira - José Braga.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Foi encaminhado a esta Casa, em 20/12/93, oficio do então
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador
Ayrton Maia, contendo a solicitação de licença para
instaurar processo criminal contra o Deputado Dilzon Luiz de
Meio.

Tal solicitação é feita em virtude de denúncia apresentada
pelo Ministério Público Eleitoral contra o referido
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Deputado, devido a atos por ele praticados durante o
cumprimento do seu mandato como Prefeito do Município de
Varginha. no período compreendido entre os anos de 1983 e
1988.
Instruída com cópia da denúncia e peças do inquérito

policial no qual ela se baseia, foi a solicitação de licença
recebida pelo Presidente da Assembléia Legislativa e
encaminhada a esta Comissão, para que se procedesse ao
disposto no art. 57 do Regimento Interno.
Preliminarmente, concluímos pela possibilidade de concessão

da licença solicitada, tendo em vista não se circunscreverem
no âmbito da sua imunidade material os fatos imputados ao
Deputado.
Posteriormente, foi fornecida cópia do pedido de licença ao
Deputado denunciado, que apresentou, no prazo regimental,
sua defesa escrita.
Não havendo necessidade de se produzirem outras provas,
passamos à emissão do parecer, nos termos do art. 57, II,
"e", do Regimento Interno.

Fundamentação
O Deputado Dilzon Melo está sendo acusado pelo Ministério
Público Eleitoral de ter promovido, como Prefeito Municipal
de Varginha, intensa campanha política em beneficio da
candidatura de António Silva, representante da coligação
partidária da Qual fazia parte, à sua sucessão.
Acusam-no de ter doado material de construção e de ter
distribuído lotes a eleitores do município com o nitido
propósito eleitoreiro de fazer o seu sucessor.
Sustenta a denúncia que, no seu depoimento perante a
autoridade policial, o Deputado não negou os fatos e
confirmou a "distribuição" dos lotes, com a autorização da
Câmara Municipal, a fim de beneficiar a população carente do
município, ao contrário do que dispunha a Lei Municipal ng
1672, de 27/11/87, que autorizava a venda e não a doação
dos referidos lotes.
Por isso, pede o Ministério Público Eleitoral o

enquadramento do Deputado denunciado com base no art. 299 do
Código Eleitoral, com a agravante do art. 61, II, "g", do
Código Penal, bem como no art. lg, 1 e X, do Decreto Lei ng
201, de 27/2/67. combinado com o disposto no art. 70 do
Código Penal.
Noutras palavras, acusam o Deputado do crime de dar ou
prometer para outrem vantagem com o intuito de obter voto,
crime este agravado pelo fato de ter sido cometido com abuso
de poder e violação de dever inerente ao cargo que ocupava.
Acusam-no, ainda, de ter, em concurso formal, desviado
rendas públicas em proveito alheio e alienado bens imóveis
do município em desacordo com a lei.
Com relação ao primeiro fato delituoso imputado ao
Deputado, não vemos. "data venia", qualquer materialidade
robustamente comprovada nos autos. Ainda que ele não tenha
negado a distribuição gratuita (também não confirmou) de
material de construção para a população carente do
municipio, não há nenhuma prova de que tal ação tenha sido
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praticada com o fim de se obter voto ou vantagem eleitoral,
pois a distribuição foi feita durante todo o período de seu
Governo e com recursos específicos do Pró-Habitação.
Ademais, nenhum dos beneficiados disse que o atendimento foi
feito sob qualquer condição.
E muito pouco para o embasamento de uma denúncia uma
simples ficha de encaminhamento de terceiro ao órgão
municipal competente, para que este obtenha alguns tijolos
furados, documento este, sem data.
Se isso não bastasse, a própria Lei nQ 1-672, de 1987.
(Municipal), autoriza o Chefe do Executivo a "fornecer
materiais para construção da casa própria' à população
carente, "visando beneficiar ainda mais os adquirentes dos
lotes", isso literalmente.
No que toca à doação dos lotes ou terrenos para a

construção de casas populares, no loteamento denominado São
Sebastião, também esta não merece outro tipo de
consideração. Com efeito, afirmou com veemência o Deputado
que teria vendido e não doado os referidos lotes à população
de baixa renda da cidade de Varginha. E o que se vê no seu
depoimento a fls. 100, verso, e na sua defesa perante esta
Comissão.
E provável q ue tenha havido um equivoco na interpretação da
terminologia empregada pelo Deputado no seu depoimento
perante a autoridade policial. O uso do termo "distribuição'
não implica, necessariamente, gratuidade, mesmo, porque o
então depoente afirmou que o ato havia sido praticado com a
aprovação da Câmara, ou seja, com base na lei que
determinava a venda dos lotes.
O documento a fls. 49, no qual o então Prefeito Municipal
de Varginha, 4ntõnio Silva, atesta terem sido os lotes em
Questão "doados" a pessoas de baixa renda, contrasta
frontalmente com seu depoimento prestado junto á Policia
Federal, onde afirma categoricamente que " a Prefeitura de
Varginha implantou um programa por meio de uma lei municipal
de distribuição de lotes de terrenos a famílias de baixa
renda, os quais eram vendidos a preço simbólico, tendo todos
que pagar à Prefeitura" (fl. 90) ' Pela contradição dos
termos, o mínimo que se deveria exigir seria uma apuração
mais rigorosa e objetiva para que a materialidade do delito
pudesse ser minimamente comprovada.
E importante mencionar também a finalidade da citada Lei ng
1.672 (Municipal), que tinha como objetivo a aquisição de
casa própria pela população pobre da cidade. E de notar que
a venda deveria ser feita a preço simbólico, definido em ato
do Poder ""Executivo, dividido em até 60 prestações mensais
consecutivas, sem nenhum acréscimo (art. 4Q). Como se isso
não fosse suficiente, o poder público deveria arcar com o
custo de toda a infra-estrutura básica do loteamento, como
água, luz, esgoto, vias urbanas e outros melhoramentos, sem
nenhum ônus para os adquirentes (art. 9g), sendo facultado,
ainda, fornecer-lhes, mesmo gratuitamente, o material para _a
construção de suas respectivas casas, visando a beneficia-
]os ainda mais (art. B).
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Como se vê, foi criado, por meio de lei, um programa que
tinha como finalidade a concessão de casa ao povo pobre do
referido municipio, com todas as facilidades possiveis e
imagináveis, cobrando-se apenas um preço simbólico pelo
terreno, que poderia ser o equivalente a R$0.60, divididos
em até 60 parcelas.
Dai ser dificil imaginar que a eventual "doação" dos
referidos lotes - repita-se, não comprovada e negada -
constitua crime, por meio do qual o Deputado tenha desviado
rendas públicas em proveito alheio, já que os fins da lei
foram integralmente cumpridos. O mesmo se diga em relação ao
fato de ter o Deputado, então Prefeito, alienado imóveis
municipais em desacordo com a referida lei.
As disputas eleitorais sempre são marcadas por contendas e

desavenças, que, muitas vezes, descambam para o terreno das
ofensas pessoais e passam, por meio do rancor e do despeito,
a justificar toda a sorte de atitudes com o único intuito de
atingir a honra, a reputação e o prestigio politico daquele
que ocupa um cargo eletivo. Por isso, é preciso haver muita
cautela na apuração dos delitos eleitorais, devendo esta
Casa, ante uma solicitação para que se possa processar um de
seus membros, atendê-la apenas nos casos em que haja sérios
indicios da ocorrência da infração.

Conclusão
Em face do exposto, concluirnos pelo indeferimento do pedido
de licença para instaurar processo criminal, contra o
Deputado Dilzon Luiz de Melo, nos termos do art. 57, II.
"e", da Resolução no 5.065. de 31 de maio de 1990, devendo o
referido pedido ser devolvido ao Tribunal Regional
Eleitoral.
Sala das Comissões. 6 de julho de 1994.
António Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Célio

de Oliveira - Antônio Pinheiro - Ivo José (voto contrário) -
Geraldo Rezende.

PARECER SOBRE O VETO TOTAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI
No 12.455

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, usando das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 90, VIII, c/c o art. 70, II, da
Constituição do Estado, vetou a Proposição de Lei no 12.465,
que torna obrigatória a emissão de nota fiscal de entrada de
mercadoria nas operações de compra efetivadas por desmontes
- ferros-velhos e sucatas.
Por meio da Mensagem no 542/94. encaminhou S. Exa. à

apreciação desta Casa as razões do veto, incidente sobre a
totalidade da proposição em epigrafe.
Foi a matéria distribuida a esta Comissão Especial, para
receber parecer, de acordo com o que dispõe o art. 234, dc
o art. 112, 1, 'b", do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela visa a coibir as práticas irregulares
relativas á venda de ferros velhos e sucatas no Estado de
Minas Gerais, mediante adoção de critérios relativos á
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emissão dos documentos fiscais que acobertam a entrada da
mercadoria nas empresas do setor.
No entanto, assiste razão ao Governador do Estado ao vetar
a proposição. uma vez que a matéria já se encontra
devidamente disciplinada, tanto sob o ponto de vista legal
como regulamentar.
Conforme acentua o Chefe do Poder Executivo, a Lei n
6.763, de 26/12/75. modificada pela Lei no 10.562. de
27/12/91, dispõe sobre o tema, estando ainda a matéria
disciplinada pelo Decreto ng 32.535, que contém o
Regulamento do ICMS.
Tratando-se, assim de conteúdos de natureza meramente

administrativa, já constantes nas normas que versam sobre a
emissão de documentos fiscais, não vemos razão para
contrariar a iniciativa do Governador do Estado, q ue opõs
veto total á proposição.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela manutenção do veto total

oposto á Proposição de Lei flQ 12.455.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1994-
Jorge Eduardo, Presidente - Márcio Miranda, relator - José

Braga - Sebastião Costa.
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI

No 12.456
Comissão Especial

Relatório
O Chefe do Poder Executivo, no uso cas atribuições que lhe
confere o art. 90. VIII. da Constituição co Estaco, opôs
veto total á Proposição de Lei nQ 12.456, ex-Projeto de Lei
np 1.655/93, que estabelece a obrigatoriedade do registro,
na conta de consumo, do percentual de aumento tarifário
praticado por empresas concessionárias e permissionárias de
serviços públicos.
Por meio da Mensagem ng 738/94. o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa as razões que o levaram a negar
acolhida á proposição em tela.
Depois de cumpridas as formalidades de praxe, passa esta

Comissão a fundamentar o seu parecer sobre o veto, conforme
dispõe o art. 234 do Regimento Interno.

Fundamentação
Em suas razões do veto, o Governador do Estado alegou que a
matéria tratada na proposição em epígrafe se encontra
arrolada entre aquelas que são de iniciativa privativa da
União. Para sustentar sua tese, apontou o art. 22, inciso
IV, da Constituição Federal.
Mais adiante, explica, nas mesmas razões do veto, que todo
aumento tarifário é comunicado aos usuários por meio de suas
faturas, constando em cada um desses avisos, a norma legal
q ue o autorizou.
Não há como prosperar a tese do Chefe do Poder Executivo
"in casu" . Se não. vejamos. O dispositivo constitucional no
qual se escudou cuida de garantir á União a competência
privativa para legislar sobre águas, energia, informática,
telecomunicações e radiodifusão,
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A proposição versa, exclusivamente. sobre a transparência
dos atos que envolvem a administração pública na qualidade
de prestadora de serviços e suas relações com os
consumidores usuários desses serviços.
A Constituição Federal, em seu art. 175, diz, textualmente,

o seguinte:
Art. 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre
através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único - A lei disporá sobre:

- o regime das empresas concessionárias e permissionárias
de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e
de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos do usuário;'.
Posteriormente à data em q ue passou a vigorar a Carta Magna

e atendendo a comando desta, foi editada a Lei ng 8.078. de
1990 (Código. de Defesa do Consumidor). Em seu art. 3Q, essa
lei equipara o Estado, na condição de prestador de serviço,
aos particulares. Com efeito, a administração pública
estadual não pode furtar-se a respeitar as regras objetivas
que regem as suas relações com os consumidores dos seus
serviços. Assim sendo, vale lembrar que a lei federal
supracitada menciona, em seu art. Sg, os direitos do
consumidor quanto a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, caracteristicas. composição, qualidade e preço
de cada produto e esclarecimentos sobre os riscos que
apresenta.
Constata-se que a proposição em análise procura ampliar
ainda mais o rol de informações que devem ser prestadas ao
consumidor em relação aos serviços oferecidos pelo Estado.
Não houve extrapolação da competência desta Casa ao
procurar estabelecer um novo critério naquilo que diz
respeito à prestação dos serviços por parte do Estado. Esse
critério possibilitou maior transparência no momento da
cobrança da tarifa, permitindo ao usuário ter plena
informação sobre o serviço que está pagando.
A matéria tratada está em consonância, ainda, com o
disposto no art. 24, VIII. 2g, da Constituição Federal e
nos arts. 10, XV. "h", e 233. II. da Constituição do Estado.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do veto total
á Proposição de Lei nQ 12.456.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1994.
Sebastião Costa, Presidente - José Braga, relator - Márcio

Miranda - Jorge Eduardo,
PARECER SOBRE O VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI

NO 12.457
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 90, VIII, c/c o art. 70, II. da Constituição
do Estado opõs veto total á Proposição de Lei nQ 12.457. que
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dispõe sobre o ingresso gratuito de pessoas com idade
superior a 65 anos nos estádios e praças de esportes
administrados pela Administração de Estádios de Minas Gerais
- ADEMG.
Por meio da Mensagem nQ 734/94. encaminhou S. Exa á

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
para receber parecer.

Fundamentação
O Governador do Estado diz ser a medida contrária ao
interesse público, sendo essa a razão determinante de seu
veto.
Alega S. Exa. que o ingresso gratuito de pessoas com idade
superior a 65 anos nos estádios e praças de esportes
administrados pela AOEMG implicaria a diminuição da receita
daquela autarquia.
Ocorre, entretanto, que, se considerarmos a pequena parcela
da população que preenche o requisito necessário á
concessão, a diminuição da receita seria insignificante.
Segundo os dados mais recentes do IBGE. apenas 5,04% da
população brasileira situa-se na faixa de idade superior a
65 anos.
Além disso, é fácil imaginar que apenas uma porção bem
reduzida de pessoas em tal faixa etária freqüentaria
assiduamente estádios e praças de esportes.
Assim sendo, não há por que negar a concessão do beneficio
pretendido, visto que a redução da receita da ADEMG,
conforme demonstrado, será diminuta.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela rejeição do Veto

Total à Proposição de Lei nQ 12.457.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo, relator - Márcio

Miranda.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 2.097194
Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária

Relatório
O Projeto de Lei flQ 2.097/94, do Deputado José Militão, tem

por objetivo dar o nome de Usina Hidrelétrica de Conquista á
Usina Hidrelétrica de Igarapava.
Após publicação, a proposição foi distribuída, nos termos
regimentais, para exame preliminar à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua
antijuridicidade, e à Comissão de Política Energética.
Hídrica e Minerária, para deliberação.
Cumpre-nos, agora, analisar o projeto quanto ao seu mérito.

Fundamentação
A Usina Hidrelétrica de Igarapava, cujo nome o projeto em
questão pretende alterar para Usina Hidrelétrica de
Conquista, está sendo construída no rio Grande, na divisa
entre os Estados de Minas Gerais e São Paulo, em áreas dos

a
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aludidos municipios, o primeiro, paulista e o segundo.
mineiro.
De forma inédita no Pais, a construção de tal hidrelétrica
vem sendo feita por meio de um consórcio, formado
precipuamente por empresas privadas e pela CEMIG.
Na constituição do consórcio, aprovado pelo Decreto Federal
nQ 915. de 6/9/93, adotou-se a denominação de Cónsôrcio da
Usina Hidrelétrica de Igarapava, em observância á
documentação produzida desde 1965, envolvendo órgãos e
entidades governamentais, bem como organismos técnicos e
financeiros, nacionais e estrangeiros.
Apesar de a quase totalidade das empresas que constituem o
consórcio - Mineração Morro Velho, Companhia Mineira de
Metais. Eletrosilex S. A., Companhia Siderúrgica Nacional,
Companhia Vale do Rio Doce - exercerem atividades em Minas
Gerais, além da própria CEMIG, o contrato que o estabeleceu
foi homologado, por força legal. no Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica - DNAEE -, o que demonstra o
alcance federal do empreendimento. Por outro lado, o perfil
do citado consórcio é privado, visto que as empresas
particulares detém 50.5% de suas cotas.
Com isso, entendemos que a alteração da denominação da
hidrelétrica deve ser feita por meio de acordo entre as
partes envolvidas, e não por imposição de lei, o que
corrobora o entendimento da Comissão de Constituição e
Justiça, que nos antecedeu na análise desta proposição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei

ng 2.097/94.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994-
Hely Tarquinio, relator.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Nó 2.149/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Célio de Oliveira,
objetiva dar a denominação de Rodovia Or. Gustavo Ferreira
de Paiva á rodovia que liga Santana do Jacaré ao Distrito de
São Sebastião da Estrela e á BR-381.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, vem a
proposição a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A figura do Dr. Gustavo Ferreira de Paiva está presente na
memória da população de São Sebastião da Estrela. Tal fato
se deve às inúmeras obras de cunho social desenvolvidas pelo
médico, notadamente no posto de saúde daquele distrito.
Ademais, sua atuação foi persistente nos trabalhos e na
fundação do Grupo de Alcoólicos Anónimos, no movimento de
cursilhos e na pastoral da Paróquia de Santo António do
Amparo.
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Assim, a proposição em apreço faz jus aos relevantes
serviços prestados pelo médico à sua comunidade.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 2.149/94 no lQ turno.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.

PARECER PARA O Ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.187194

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

De autoria do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em
epigrafe declara de utilidade pública a MACIJSOC - Missão
Artística, Cultural e Social -, com sede no Município de
Contagem.
Publicada, a matéria foi submetida á apreciação da Comissão

de Constituição e Justiça, Que concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto, e
vem, agora, a esta Comissão, para o 1Q turno de deliberação
conc 1 us iva -

Fundamentação
A entidade em referência não tem fins lucrativos e está

voltada, sobretudo, para a boa formação do menor carente, a
quem busca prestar assistência psicológica, educacional e
material; também acolhe as crianças e os adolescentes
envolvidos pelo vicio de drogas e congêneres,
proporcionando-lhes assistência psiquiátrica e espiritual,
extensiva aos seus familiares.
Cabe ressaltar, ainda, a atuação da entidade no âmbito da
promoção e da difusão dos valores artisticos e culturais da
comunidade local.
Pelo meritório trabalho que vem sendo desenvolvido pela

MACUSOC, nada mais justo do que declará-la de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 2.187/94 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator,

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.216193

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

De autoria do Deputado Elrniro Nascimento, a proposição em
epigrafe tem por finalidade dar a denominação de Escola
Estadual Profa Carmem Celina Nogueira de Castilho à Escola
Estadual do Bairro Planalto, localizada no Município de
Presidente Olegário.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, deve a matéria
ser examinada por esta Comissão para o 2g turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Por se tratar de pessoa de vida austera, proficua,

exemplar, totalmente voltada para a causa da educação, o



302

nome da Profa. Carmem Celina Nogueira de Castilho para
denominar a Escola Estadual do Bairro do Planalto, de
Presidente Olegário, ajusta-se com perfeição aos propósitos
que motivaram essa proposição.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela aprovação do Projeto de Lei

no 1.276/93 no 2g turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.539/93

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

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado
Reinaldo Lima, declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do bairro Sumaré, com sede no Municipio de Ponte
Nova.
Cumpridas as exigências regimentais, a proposição foi
aprovada no 1Q turno, cabendo agora a esta Comissão apreciá-
la no 2g turno de deliberação conclusiva

Fundamentação
A entidade se propõe zelar pela melhoria das condições de

vida da comunidade local, promovendo atividades sociais,
culturais e desportivas.
Por reconhecer o sentido cultural e social dos serviços

prestados pela entidade á comunidade, julgamo-la merecedora
da declaração de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1-539/93 em sua forma original.
Saia das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.720/93

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

De autoria do Deputado Wanderley Ávila. o projeto de lei em
análise pretende declarar de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Simbólica Pioneiros do Nordeste, com sede
no Municipio de Guamhães.
Aprovada a proposição no lg turno, com a Subemenda ng 1 à
Emenda ng 1, apresentada por esta Comissão, cabe-nos, agora,
deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2o turno.
Elaboramos a redação do vencido, conforme prescreve o art.
196, f iQ, do Regimento Interno, a qual segue anexa e é
parte deste parecer.

Fundamentação
A referida instituição é urna sociedade civil que tem por
finalidade implementar ações que visem ao aperfeiçoamento
moral, intelectual e social da comunidade. Para tanto.
orienta os seus associados no sentido do cumprimento dos
preceitos legais vigentes e da prática desinteressada da
beneficência e da justiça
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Pelos serviços prestados, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei flQ 1.720/93 no 2Q turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Ambrósio Pinto, relator.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI $9 1.720/93

Declara de utilidade põblica a Augusta e Respeitável Loja
Simbólica Pioneiros do Nordeste, com sede no Município de
Guanhães.
A Asenbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Simbólica Pioneiros do Nordeste, com sede
no Município de Guanhães.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.721/93

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

O projeto de lei ora analisado, de autoria do Deputado
Antônio Carlos Pereira, pretende declarar de utilidade
pública a Caixa Escolar da Escola Municipal de Ensino
Especial, com sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovada a proposição no lQ turno, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria, de acordo com o
que prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
A Caixa Escolar da Escola Municipal de Ensino Especial tem
por objetivo prestar assistência social aos alunos carentes
de recursos financeiros.
Pelos serviços que presta, a entidade merece ser declarada

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei ng 1,721/93 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.812/93

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

De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei em
análise tem por finalidade dar a denominação de Ione
Silveira Mendes ao estabelecimento oficial de ensino de 2Q
grau do Municipio de Mato Verde,
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2Q
turno, na forma regimental.

Fundamentação
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A proposição pretende homenagear a memória da Profa. Ione
Silveira Mendes em reconhecimento ao seu trabalho permanente
em prol do ensino público.
Exemplar educadora, a homenageada iniciou sua brilhante

carreira em 1948, dedicando-se por longos anos ao magistério
em escola pública estadual, no Municipio de Mato Verde.
Falecida em 1991, deixa significativa contribuição para a
melhoria do ensino em sua comunidade.
E justa, portanto, a homenagem que se lhe pretende prestar.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.812/93 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994-
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O Zp TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.826/93

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

A proposição em epígrafe, do Deputado Geraldo Rezende, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Congados Terno Verde, com sede no Município de Monte Alegre
de Minas.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão examinar a matéria para o 2Q turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão presta relevantes serviços à

comunidade, notadamente na difusão e na defesa das tradições
folclóricas regionais.
Ratificamos, pois, a opinião desta Comissão, exarada quando
a matéria foi examinada no turno anterior, favorável à
concessão do titulo declaratário de utilidade pública.

Conclusão
Em virtude do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 1.826/93 no 2Q turno,
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994,
Maria José Haueisen, relatora.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.829/93

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

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei
acima enumerado declara de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Cor-de-Rosa, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Aprovado no lQ turno, retorna o projeto a esta Comissão,
para o 2g turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Ratificando nosso parecer exarado na la fase de discussão,
consideramos da maior oportunidade declarar de utilidade
pública a referida Associação. em face do seu caráter
assistencial e religioso.

Conclusão
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Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 1.829/93 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Ambrôsio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.836193

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

A proposição em análise, de autoria da Deputada Maria
Olivia, tem por escopo dar a denominação de Escola Estadual
Livio Beneduzzi à Escola Estadual do Povoado de Cafundó, no
Município de Bueno Brandão.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe-nos
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, na
forma regimental.

Fundamentação
A alteração da denominação da Escola Estadual do Cafundó é
uma reivindicação da comunidade local, que anseia por
homenagear Livio aeneduzzi. Responsável pela construção da
escola. Livio Beneduzzi não mediu esforços em favor do seu
funcionamento, conquistando o respeito e a admiração do
povoado.
Consideramos, portanto, oportuno e merecido tal preito de

reconhecimento.
Conclusão

Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do. Projeto de
Lei ng 1.836/93 no 2o turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Ambrôsio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.930/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antônio, o projeto de lei sob
comento propõe isentar do pagamento do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - os veículos
roubados, furtados ou extorquidos, durante o período em que
o proprietário se veja privado de sua posse.
Aprovado no lQ turno na forma apresentada, retorna agora a
proposição a esta Comissão para que seja elaborado o parecer
para o 2g turno.

Fundamentação
A incidência do IPVA sobre os veículos roubados, furtados
ou extorquidos não se justifica. Inicialmente, devemos
observar que, muito embora se mantenha a relação jurídica de
propriedade nos casos de que trata o projeto, se perdeu a
posse, o que para o proprietário representa a
impossibilidade de usufruto daquele bem.
Financeiramente, o projeto repercutirá sob a forma de
redução da receita tributária do Estado. Esse fato, contudo,
não deve obstar sua aprovação, tendo em conta o seu
indiscutível mérito.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.930/94 no 2Q turno, na forma apresentada.
Saia das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - José Renato, relator -
Roberto Amaral - Jaime Martins - Marcos Helénio.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.947/94

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Reinaldo Lima, o projeto de lei
em estudo visa a tornar obrigatório o uso de copo
descartável em estabelecimento que comercializa bebida para
consumo direto.
Aprovado no lQ turno, na forma original, retorna o projeto
a esta Comissão, para ser examinado quanto ao mérito,
obedecendo ás disposições regimentais.

Fundamentação
A Constituição da República consagrou definitivamente a
saúde como um direito social a ser garantido mediante
politicas sociais e económicas que desenvolvam ações de
proteção, promoção e recuperação da saúde e do bem-estar da
população.
Assim, para garantir esse direito, o sistema de saúde não
pode prender-se apenas á oferta de serviços individuais e
curativos, mas deve desenvolver ações preventivas e de
preservação da saúde, articulando-as com as demais.
O projeto sob comento, com vistas a garantir melhores
condições de higiene nos estabelecimentos comerciais que
vendem bebida para o consumo direto, cria condições para a
prevenção de riscos e agravos á saúde.
Embora o assunto seja de interesse eminentemente local

devemos ressaltar que as normas legais na área da saúde têm
tratamento constitucional excepcional, uma vez que podem ser
obrigatórias, sem que se possa alegar violação de direito,
de autonomias ou de competências locais. Prevalece, na área
da saúde, a responsabilidade solidária, tendo em vista o
interesse da coletividade e a preservação da saúde.
Em vista disso, ratificamos o parecer emitido por esta

Comissão no 1Q turno, conscientes da oportunidade do projeto
em questão, pois o Estado precisa adotar um mecanismo
eficiente de controle das condições de higiene nos
estabelecimentos que comercializam bebida e no comércio
ambulante.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, nosso parecer é favorável á

aprovação do Projeto de Lei ng 1.947/94 no 2Q turno.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994,
Jorge Hannas. Presidente - Jorge Eduardo, relator - Adelmo

Carneiro Leão - José Leandro.
PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.968/94
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Jaime Martins, o projeto de lei ora
analisado pretende declarar de utilidade pública a Creche
Menino Jesus, com sede no Municipio de Dores do Indaiá.
Em atendimento à diligência solicitada por esta Comissão em
17/6/94, o autor anexou ao processo a cópia autenticada da
ata da reunião realizada em lQ/1/94, devidamente registrada
no Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e
Juridicas, em que se alterou o nome da entidade para Creche
Menino Jesus.
Aprovada a proposição no 1Q turno, compete-nos deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno, conforme
prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
A Creche Menino Jesus tem por finalidade abrigar crianças

carentes de até 12 anos, para permitir que seus pais exerçam
suas atividades profissionais fora do lar.
A entidade fornece alimentação, vestuário e assistência
médico-hospitalar a crianças necessitadas, além de
possibilitar que todas elas freqüentem as aulas do pré-
escolar e do 1Q grau de ensino.
Pelas atividades desenvolvidas, a Creche Menino Jesus de

Dores do Indaiá merece ser declarada de utilidade pública.
Em face da documentação juntada ao processo, apresentamos

emenda ao art. lg do projeto.
Conclusão

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 1.968/94, no 2g turno, com a Emenda nQ 1, a seguir
redigida.

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

Menino Jesus, com sede no Município de Dores do Indaiá.".
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994-
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.986/94

Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
Relatório

O projeto de lei em questão, do Deputado Antônio Pinheiro,
tem como finalidade declarar de utilidade pública a
Associação da Pastoral da Mulher Marginalizada, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe-nos
examinar a matéria no 2Q turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
Promover integralmente a mulher marginalizada, em especial
as vitimas da prostituição, é a principal preocupação da
mencionada Associação.
Trata-se de trabalho efetivo e sério, realizado com muito
empenho. Por tudo isso, é a entidade merecedora do titulo
declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
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Pelos motivos expostos, somos favoráveis à aprovação do
Projeto de Lei nQ 1.986/94 no 2q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Márcio Miranda, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.030194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
,Relatório

De autoria do Deputado Alvaro Antõnio, a proposição em tela
autoriza o Estado a doar imóvel ao Município de Muzambinho.
Aprovado no lQ turno, com a Emenda no 1, retorna o projeto
de lei a esta Comissão para receber parecer para o 2Q turno,
cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue
anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme esta Comissão manifestou-se anteriormente, a
proposição em apreço não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, á sua aprovação. Seu objeto é a
doação, pelo Estado, de um terreno com área total de
1.252,16m2 (mil duzentos e cinqüenta e dois virgula
dezesseis metros quadrados), no qual será construida a sede
da Prefeitura Municipal de Muzambinho.
Por não acarretar despesas extras, a doação não repercute

financeiramente nos cofres do Estado.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 2.030/94, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994-
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -

Marcos Helénio - José Renato - Jaime Martins.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 2.030/94
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Muzambi nho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Municipio de Muzambinho imóvel de propriedade do Estado,
situado nesse município, constituído de terreno com área
total de 1.252,16m2 (mil duzentos e cinqüenta e dois virgula
dezesseis metros quadrados), desmembrado da área de
1,598,14m2 (mil quinhentos e noventa e oito virgula 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
de Juscelino Boneli Maciel; pela esquerda, numa extensão de
44.80m (quarenta e quatro virgula 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
área ocupada pelo posto de saúde do Estado, registrado a
fls. 66 a 67v do Livro de Notas no 8 do Cartório do 20
Oficio de Notas da Comarca de Belo Horizonte.
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Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput' deste artigo
destina-se a abrigar a sede da Prefeitura Municipal de
Muzambi nho.
Art. 2g - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao

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

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

PARECER PARA O 2p TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.059/94

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

O Projeto de Lei nQ 2.059/94, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a
Associação Serra Esporte Clube Social, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Aprovada no 1Q turno, sem emenda, a matéria retorna a esta

Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva.
Fundamentação

Entre as finalidades da referida Associação, destaca-se a
promoção de atividades de caráter recreativo, esportivo e
cultural. Ademais, a instituição desenvolve trabalhos Que
visam ao bem-estar de seus associados.
Isso posto, julgamos oportuna a declaração de sua utilidade

pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nç 2.059/94. conforme proposto.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.140/94

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

De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, o projeto de lei
em exame propõe seja declarada de utilidade pública a
Fundação Casa da Cultura de Campo Belo, com sede no
Município de Campo Belo.
Aprovada a proposição em lQ turno, cabe-nos, agora,
deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Entidade de direito público, dotada de personalidade
juridica, patrimônio próprio e autonomia financeira e
administrativa, a Fundação Casa da Cultura de Campo Belo tem
por objetivos a promoção de atividades artisticas e
culturais e o incentivo às artes e à cultura de Campo Belo.
Para a concretização desses objetivos, a fundação promove

estudos, pesquisas e eventos e mantém permanente intercâmbio
com instituições congêneres.
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Pela ação dinâmica e de relevante interesse cultural que
vem desenvolvendo, merece a entidade ser declarada de
utilidade pública.

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

2.140/94, no 2o turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.142/94

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Ambrósio Pinto,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação
dos Advogados de Itajubã, com sede no Município de Itajubã.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe-nos
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno.
cumprindo os trâmites regimentais.

Fundamentação
A Associação dos Advogados de Itajubã é uma entidade civil
com personalidade juridica, sem fins lucrativos. Tem por
objetivo zelar pela ética profissional, facilitar o
exercício da profissão, promover atividades culturais,
sociais e esportivas e prestar assistência jurídica gratuita
aos necessitados.
Dessa forma, por seu relevante trabalho e pelo seus
louváveis propósitos, a referida entidade faz jus ao
beneficio pleiteado.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.142/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.
PARECER SOBRE OS SUBSTITUTIVOS NOS 2 E 3 E SOBRE A EMENDA

NQ 1 AO PROJETO DE LEI No 1.360/93
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
D Projeto de Lei nQ 1-360/93, de autoria do Deputado Adelmo

Carneiro Leão, objetiva criar o Fundo Estadual de Saneamento
Básico.
Por decisão da Presidência desta Casa, no exercício da

atribuição que lhe confere o parágrafo único do art. 179 do
Regimento Interno, o Projeto de Lei no 1.619/93, de autoria
do Governador do Estado, foi anexado ao projeto em exame, em
virtude de as proposições guardarem semelhança entre si.
Apreciada a matéria, a requerimento do autor, em reunião
conjunta das comissões a que foi distribuida, recebeu a
proposição o Substitutivo rig 1, da Comissão de Saúde e Ação
Social. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
se manifestou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo ng 1.
Também a requerimento do autor, passou o projeto a tramitar
em regime de urgência, recebendo, em Plenário, o
Substitutivo no 2 e a Emenda ng 1, ambos do Deputado Adelmo
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Carneiro Leão, e o Substitutivo flQ 3, do Deputado Romeu
Queiroz.
Por força do disposto no 2g do art. 195 do Regimento
Interno, a matéria vem a esta Comissão para receber parecer
sobre os substitutivos e sobre a emenda apresentados em
Plenário.

Fundamentação
Entendemos que as ações de saneamento básico vão além

daquelas relativas á água e ao esgoto. As ações como coleta
e reciclagem de residuos sólidos, controle de vetores de
doenças transmissiveis e drenagem urbana são de fundamental
importância para que a população tenha um nivel satisfatório
de atendimento no tocante ao saneamento básico. Portanto, o
Substitutivo ng 3, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento
de Agua e Esgotos - FAE - e só contempla a implantação e a
melhoria do sistema de abastecimento de água e esgotos, não
atende aos reais anseios e necessidades da população.
Para sanar esse problema, propomos um novo substitutivo,

que pretende ampliar o alcance do Substitutivo ng 2, que
institui o Fundo Estadual de Saneamento Básico, ao colocar o
FAE como subconta do FESB, para financiar, especificamente,
a implantação e a melhoria do sistema de abastecimento de
água e esgotos por intermédio da COPASA-MG.
Outro aspecto importante é a participação dos
representantes do Conselho Estadual de Saneamento Básico no
Grupo Coordenador do FESB, de forma que entidades ligadas à
questão do saneamento básico possam emprestar sua
experiência e contribuir para o bom atendimento das reais
prioridades da população mineira.
Salientamos, ainda, que os municipios têm a possibilidade
de recorrer a consórcios ou concessionárias estaduais ou
municipais para a consecução das ações de saneamento básico
Com relação á Emenda ng 1 ao Projeto de Lei mg 1.360/93,
entendemos que apenas as ações de saneamento básico que
envolvem água e esgoto é que poderiam ser regidas por ela
Como os dispositivos de urna lei devem ser o mais genérico
possivel, achamos conveniente que a matéria seja assunto de
regulamento.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
1.360/93 na forma do Substitutivo nQ 4, a seguir redigido,
rejeitando-se, em conseqüência, os Substitutivos ns 2 e 3 e
a Emenda ng 1 ao Projeto de Lei nQ 1.360/93.

SUBSTITUTIVO NO 4 AO PROJETO DE LEI NO 1.360/93
Institui o Fundo Estadual de Saneamento Básico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica instituido o Fundo Estadual de Saneamento
Básico - FESB -, de natureza e individuação contábeis e
caráter rotativo, que tem por objetivo constituir-se no
instrumento financeiro para a execução de ações de
saneamento básico no Estado.
Art. 2g - Para os efeitos desta lei, consideram-se ações de
saneamento básico:

- captação, tratamento e distribuição de água:
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II - coleta e tratamento de esgotos sanitários;
III - coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos;
IV - drenagem de águas pluviais;
V - controle de vetores e de reservatórios de doenças
transmissíveis.
Art. 3Q - O Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do
Estado de Minas Gerais - FÂE-MG - constituído mediante
convênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco
Nacional de Habitação - BNH -, sucedido pela Caixa Econômica
Federal, aprovado pela Resolução Legislativa nQ 1.001. de 3
de dezembro de 1971, e pelo Decreto nQ 14.189, de 15 de
dezembro de 1971, passa a integrar o FESB como subconta
especifica destinada a financiar a implantação e a melhoria
do sistema de abastecimento de água, do sistema de esgoto e
do controle da poluição das águas em núcleos urbanos do
Estado por meio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPASÁ-MG.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir as atividades/projetos 1914.13764482.224-4313 e
4031.13764481.014-4270. de Encargos Gerais do Estado e do
FÁE-MG e seus respectivos saldos financeiros para o FESB ora
criado, mantida a classificação funcional programática e
econômica, até o nível de subelemento, determinada para o
Orçamento Fiscal de 1995, adaptando-se a classificação
institucional-
Art. 4g - Podem ser beneficiários do FESS:

- os municípios do Estado;
II - as concessionárias municipais de serviço de saneamento

básico;
III - as concessionárias estaduais de serviço de saneamento

básico;
IV - os consórcios de municípios.
Art. Sg - O FESB será integralizado com os seguintes
recursos

- dotações consignadas no orçamento do Estado e em
créditos adicionais;
II - recursos provenientes de operações e crédito de que o

Estado seja mutuário;
III - retornos dos financiamentos concedidos cora recursos

do Fundo;
IV - resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
V - recursos de qualquer origem.

l - Os recursos definidos no inciso III e referentes
especificamente á COPASA-MG deverão ser aplicados na
subconta de que trata o art. 3Q desta lei ou para a
finalidade prevista no 6 3g deste artigo, desde que as
operações de crédito ali mencionadas tenham sido alocadas na
mesma subconta.
f 2Q - O Estado poderá firmar convénios com entidades de
créditos internacional ou nacional, com o objetivo de
propiciar o levantamento de recursos financeiros para O
Fundo.



f 3g - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos
para pagamento de serviços e amortização de dividas de
operações de crédito contraídas pelo Estado e destinadas ac
Fundo, na forma e nas condições a serem regulamentadas pelc
Poder Executivo-
Art. 6g - Os recursos do FESB serão aplicados sobre a forma
de financiamentos reembolsáveis, em consonância com as
diretrizes do Plano Estadual de Saneamento Básico - PESB -,
e sem prejuízo do disposto no 3g do art. 5g desta lei,
considerando-se as seguintes condições;

- reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder
Executivo;
II - taxa de juros de até 12% a.a. (doze por cento ao ano);
III - prazo máximo de carência de 36 (trinta e seis) meses

por empréstimo, não podendo exceder 6 (seis) meses do
término do prazo previsto para a execução da obra ou do
serviço objeto do financiamento;
IV - forma e periodicidade de cobrança dos juros nos

períodos de carência e amortização a serem definidas pelo
Poder Executivo;
V - prazo máximo de amortização de 216 (duzentos e
dezesseis) meses, contados a partir do fim da carência;
VI - forma e periodicidade de amortização do principal do
financiamento a serem definidas pelo Poder Executivo;
VII - apresentação de garantias a serem definidas pelo
agente financeiro.

I Q - A aprovação do pedido de financiamento estará
condicionada á comprovação da viabilidade técnica, econômica
e financeira do projeto apresentado.

- E vedada aos beneficiários a utilização dos recursos
do Fundo para pagamento de dividas e cobertura de déficits.
bem como para pagamento de despesas com pessoal de sua
estrutura.
Art. 7g - As contrapartidas a serem exigidas do mutuário
final serão aquelas definidas pela política estadual de
saneamento básico vigente á época da concessão do
financiamento.
Art. sg - O agente financeiro e o gestor do FESB será o

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.
6 lQ - A titulo de remuneração pelos serviços prestados, o

agente financeiro faz jus a uma remuneração de 2.5% a.a.
(dois e meio por cento ao ano), já incluída na taxa de
juros, nos contratos de financiamento de captação e
tratamento de água, e de 2% a.a. (dois por cento ao ano) nas
demais, também já incluída na taxa de juros.
§ 2g - O BDMG atuará como mandatário do Estado de Minas

Gerais para análise, aprovação, contratação, liberação.
acompanhamento, fiscalização e comprovação dos investimentos
nas operações de financiamento com recursos do Fundo e para
efetuar a cobrança dos créditos concedidos, devendo, para
tanto, recorrer ás medidas administrativas e judiciais
necessárias.
f 3Q - As atribuições do gestor e agente financeiro do

Fundo, observado o disposto nos incisos 1 e ri do art. 4g da
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Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993, serão
definidas em regulamento.
Art. 9 - Compete à Secretaria de Estado da Fazenda:

- a supervisão financeira do Fundo, especialmente no que
se refere á elaboração do cronograma financeiro da receita e
da des pesa e da proposta orçamentária anual do Fundo:
II - a definição sobre a aplicação das disponibilidades de

caixa do Fundo, nos termos do art. 6g da Lei Complementar n
27. de 18 de janeiro de 1993;
til - a análise dos demonstrativos financeiros e das

prestações de conta do agente financeiro do Fundo, sem
prejuizo das análises do Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Parágrafo único - O BDMG se obriga a apresentar relatórios

conforme solicitação da Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 10 - Os demonstrativos financeiros e os critérios de
prestação de conta do FESB obedecerão ao disposto na Lei
Federal 

no 
4.320, de 17 de março de 1964, e às normas do

Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Art. 11 - O prazo de duração do FESB será indeterminado,

observado o disposto no art. 9g da Lei Complementar 
no 

27.
de 18 de janeiro de 1993.
Art. 12 - O Grupo Coordenador do FESB será composto por:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
II - 1 (um) representante do SDMG;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral:
IV - o Presidente do Conselho Estadual de Saneamento

Básico;
V - 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de

Saneamento Básico indicados em sua plenária.
Parágrafo mico - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4. inciso 1H. da Lei
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o
plano de aplicação dos recursos, conforme diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do Governo e acompanhar a
sua execução-
Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo, relator - Adelmo

Carneiro Leão - José Leandro.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.455194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por meio do requerimento em epigrafe, dirigido aos Exmos.
Srs. Governador do Estado e Secretário da Fazenda, pretende
o Deputado Roberto Amaral seja alterado o Decreto nQ 34.870.
de 6/8/93, que estabelece o prazo para pagamento do ICMS.
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Publicado em 5/11/94, veio o requerimento para deliberação
desta Comissão, nos termos do art. 104. III, do Regimento
Interno -

Fundamentação
A definição do prazos para recolhimento do ICMS é matéria
da competência exclusiva do Governador do Estado e do
Secretário da Fazenda, sendo estabelecida por meio dos arts.
102. § 2, e 869 do regulamento do ICMS (Decreto nQ 32.535,
de 18/2/91).
Atualmente, os prazos de pagamento estão fixados no Decreto

nQ 34.870. de 6/8/93.
A proposição em tela tem por objeto indicar às mencionadas

autoridades a oportuna necessidade de alteração do referido
decreto, de modo a ampliar o prazo para o contribuinte
recolher o ICMS, o que se tornou viável em razão do Plano
Real e da estabilidade econômica do Pais.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do

Requerimento nQ 5.455/94 conforme foi proposto.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 1994.
José Renato, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Hp 684/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 684/92, de autoria do Deputado Geraldo
da Costa Pereira, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Leandro Ferreira. foi aprovado no 2
turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada 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 Hp 684192
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Leandro Ferreira,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. I Q - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao

Município de Leandro Ferreira o imóvel situado na Praça São
Sebastião, nesse municipio, com área total de 1.855m2 (mil
oitocentos e cinqüenta e cinco metros quadrados),
confrontando, por todos os lados, com terrenos pertencentes
à Paróquia de São Sebastião de Leandro Ferreira, conforme a
transcrição flQ 23.764. a fls. 121 do Livro de Transcrição e
Transmissões T1Q 3-L-1 do Cartório de Registro de Imóvel da
Comarca de Pitangui.
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo
destina-se a abrigar uma agência do BEMGE, a Biblioteca
Pública, a Delegacia de Policia e a Agência Fazendária,
Art. 2Q - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao
património do Estado se, no prazo de 3 (três) anos a contar
da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.
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Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.551193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.551/93, de autoria do Procurador-
Geral de Justiça, que dispõe sobre a recomposição e o
reajustamento dos símbolos e dos níveis de vencimentos do
Quadro Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público e dá outras providências, foi aprovado no 2Q turno,
na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NQ 1.551193
Dispõe sobre a recomposição e o reajustamento dos símbolos
e dos níveis dos vencimentos dos servidores do Quadro
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - 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.
6 lQ - 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).
6 2g - O reajuste previsto no 'caput' deste artigo e o

disposto no parágrafo anterior estendem-se aos proventos dos
servidores aposentados, bem como ás pensões pagas pelo
Tesouro Estadual, não vinculadas a subsidio.
Art. 2 - Os valores vigentes em 30 de junho de 1993 ficam
reajustados, a partir de 1Q de julho de 1993, pelo
percentual uniforme e universal de 40% (quarenta por cento).
Art. 3Q - O valor do abono-familia é fixado em Cr$
15.000,00 (quinze mil cruzeiros) mensais.
Art. 4Q - Aplica-se, no que couber, ao servidor do Quadro
Permanente dos Serviços Auxiliares do Ministério Público e
ao Quadro Especial dos Serviços Auxiliares do Ministério
Público o disposto na Lei ng 11.510, de 7 de julho de 1994.
Art. 5g - 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 mínima. o vencimento equivalente ao padrão 8



(oito) da tabela de símbolos e vencimentos correspondente ao
cargo ocupado.
ArU 6g - As despesas decorrentes da execução desta lei
correm á conta das dotações consignadas no orçamento do
Ministério Público.
Art. 7 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas.
Art. sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Braga. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 1.586/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.586/93, de autoria do Deputado
Anderson Adauto, Que dá a denominação de Jerõnimo José de
Souza á via de acesso da sede do Município de Carneirinho à
MGT-497, 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 1.586/93
Dá a denominação de Jerônimo José de Souza á via de acesso
da sede do Município de Carneirinho á MC-T-497.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica denominada Jerónimo José de Souza a via de
acesso da sede do Município de Carneirinho à MGT-497.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Aru 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - José Braga, relator - Francisco

Ramalho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 2.005/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.005/94, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que dá a denominação de Fórum 0r. Elias Jorge Chain
ao edifício sede do foro da Comarca de Novo Cruzeiro, 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 Hp 2.005/94
Dá a denominação de Fórum Dr. Elias Jorge Chain ao edifício
sede do foro da Comarca de Novo Cruzeiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica denominado Fórum Dr. Elias Jorge Chain o

edifício sede do foro da Comarca de Novo Cruzeiro.
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Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 13 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator

- Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 2.024194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.024/94, de autoria do Deputado Alvaro
Antõnio, q ue declara de utilidade pública o Redentor Esporte
Clube, 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 à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.024/94
Declara de utilidade pública o Redentor Esporte Clube, com

sede no Município de Belo Horizonte,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Redentor
Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte,
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator

- Tarcisio Henriques.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.050/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.050/94, de autoria do Deputado Milton
Salles, que declara de utilidade pública o Grupo Espirita
Meimei, com sede no Município de Mateus Leme, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 2.050/94
Declara de utilidade pública o Grupo Espirita Meimei, com

sede no Município de Mateus Leme.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Grupo
Espirita Meimei, com sede no Município de Mateus Leme.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994-
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator

- Tarcísio Henriques.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.062/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 2.062/94, de autoria do Deputado Bené
Guedes, Que declara de utilidade pública a Corporação
Musical São José de Bicas, com sede no Municipio de Bicas,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § 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 2.062/94
Declara de utilidade pública a Corporação Musical São José

de Bicas, com sede no Municipio de Bicas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Corporação

Musical São José de Bicas, com sede no Município de Bicas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira. Presidente - Francisco Ramalho, relator
- Tarcísio Henriques. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 2.189/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.189/94, de autoria do Deputado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública o Instituto
Mineiro de Homeopatia - IMH -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 2.189/94
Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de

Homeopatia - IMH -, com sede no Municipio de Belo Horizonte

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Instituto

Mineiro de Homeopatia - IMH -, com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Art 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - José Braga, relator - Péricles
Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No- 2.217/94

Comissão de Redação
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o Projeto de Lei no 2.217/94 de autoria do Governador do
Estado, que eleva o limite fixado para o Poder Executivo
realizar operações de crédito, foi aprovado em turno único,
sem emendas.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 l , do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 2.217/94
Eleva o limite fixado para o Poder Executivo realizar

operações de crédito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l Q - Fica acrescido de R$338.000.000,00 (trezentos e
trinta e oito milhões de reais) o limite fixado no art 10
da Lei nQ 11.356, de 28 de dezembro de 1993, para o Poder
Executivo realizar operações de crédito destinadas ao giro
da divida nobiliária vencivel no exercício de 1994,
observada a Resolução nQ 11, de 31 de janeiro de 1994, do
Senado Federal
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1994
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.219194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.219/94, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre a Comissão de Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - e dá outras providências,
foi aprovado em.turno único com as Emendas ns 1, 3 e 6 a
li-
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, § 1 Q, do Regimento Interno,
Assim sendo, Opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.
Cumpre ressaltar Que a alteração proposta no texto do lg

do arU 33 do projeto tem por objetivo tornar a operação ali
determinada mais precisa do ponto de vista aritmético, além
de compatibilizá-la com a sistemática de cálculo de
remuneração de servidores adotada pela administração
pública.

PROJETO DE LEI NQ 2.219/94*
Dispõe sobre a Comissão de Desenvolvimento do Vale do

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

Capitulo 1
Disposições Preliminares

Art. lQ - A Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - CODEVALE -, criada pela Lei Constitucional
nQ 12. de 6 de outubro de 1964, é uma entidade autárquica,
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com autonomia administrativa e financeira, personalidade
jurídica de direito público, prazo de du r ação indeterminado,
sede e foro na Capital do Estado e está vinculada á
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais.
Parágrafo único - As expressões Comissão de Desenvolvimento

do Vale do Jequitinhonha e CODEVALE se equivalem nesta lei
para identificar a entidade de Que trata este artigo-
Art. 2 - A área de ação da CODEVALE abrange os municípios
mineiros integrantes da bacia hidrográfica do rio
Jequitinhonha, a que se refere o Decreto nQ 9.841, de 6 de
junho de 1966, e a Lei nQ 10.704. de 27 de abril de 1992.

I Q - Os recursos concedidos à CODEVALE. direta e
indiretamente ou sob qualquer forma, só poderão ser
aplicados em localidades situadas dentro da área geográfica
e econômica de que trata este artigo.
6 2Q - Para o desenvolvimento de suas atividades, a

CODEVALE poderá manter escritórios nos diversos municípios
da região.

Capitulo II
Da Finalidade e da Competência

Art. 3g - A CODEVALE tem por finalidade elaborar, coordenar
e executar os planos, programas, projetos e atividades de
aproveitamento dos recursos da região do vale do
Jequitinhonha, com vistas ao seu desenvolvimento econômico e
social.
Art. 4 - Compete à CODEVALE:

- articular-se com instituições públicas federais,
estaduais e municipais, objetivando ações integradas que
visem à solução dos problemas regionais;
II - negociar recursos nacionais ou estrangeiros para a

realização de programas, projetos e atividades destinados ao
desenvolvimento da região e ao aproveitamento máximo de seu
potencial
III - elaborar e submeter à aprovação do Governador do

Estado o Plano Geral de Aproveitamento do Vale, com o envio
anual de relatórios e programações que envolvam os diversos
setores públicos atuantes na região;
IV - planejar e desenvolver ações que visem incentivar a

produção artesanal local e promover sua comercialização;
V - promover a melhoria do nível de vida da população
regional, mediante a elaboração, o incentivo e a coordenação
de projetos de infra-estrutura, saneamento, melhoria
habitacional, agricultura, transporte, comunicação, educação
e saúde;
VI - prestar assessoria técnica ás entidades e associações
comunitárias existentes no vale do Jequitinhonha, para a
consecução de seus objetivos;
VII - acompanhar os projetos e obras desenvolvidos por
outras entidades públicas, certificando-se de que seus
objetivos estão sendo cumpridos de forma adequada às
condições e às necessidades da região.

Capitulo III
Da Estrutura Orgânica
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Art. SQ - A Comissão de Desenvolvimento do Vale dc
.Jequitinhonha tem a seguinte estrutura orgânica:

- unidade colegiada:
a) Conselho Superior de Municípios do Vale do
Jequi ti nhonha;
II - unidade de direção superior:
a) Diretoria-Geral;
1H - unidades administrativas:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Planejamento e Coordenação:
1) Coordenadoria de Planejamento e Orçamento;
2) Coordenadoria de Modernização Administrativa;
c) Diretoria de Administração e Finanças:
1) Divisão de Administração:
1.1) Serviço de Material e Patrimônio;
12) Serviço de Documentação e Arquivo;
13) Serviço de Pessoal;
1.4) Serviço de Apoio Administrativo;
2) Divisão de Finanças:
2.1) Serviço de Administração Financeira;
2.2) Serviço de Contabilidade;
d) Diretoria Técnica:
1) Coordenadoria de Estudos e Pesquisas:
1.1) Núcleo de Pesquisa;
1.2) Núcleo de Informação e Documentação;
2) Coordenadoria de Planejamento Regional:
2A) Núcleo de Infra-Estrutura Regional;
2.2) Núcleo de Desenvolvimento Social;
2.3) Núcleo de Desenvolvimento Econômico e do Meio

Ambiente;
3) Coordenadoria de Estimulo e Incentivo ao Artesanato:
3A) Núcleo de Comercialização;
3.2) Núcleo de Assistência ao Artesão;
4) Coordenador ias de Ação Regional

f l - São 3 (três) as Coordenadorias de Ação Regional
mencionadas neste artigo, as quais estão sediadas nos
Municípios de Araçuai, Jequitinhonha e Diamantina.f 2o - A competência e a descrição das unidades
administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas

 

no Regulamento da CDDEVALE, aprovado em decreto do
Governador do Estado.

Seção 1
Do Conselho Superior de Municípios do Vale do Jequitinhonha
Art. eg - Ao Conselho Superior de Municípios do Vale do
Jequitinhonha compete:

- definir, em conformidade com as determinações
governamentais, as diretrizes para os planos e programas de
trabalho da CODEVALE;
II - avaliar as atividades da CODEVALE, recomendando

medidas que visem ao seu aperfeiçoamento na realização de
seus objetivos;
III - aprovar a proposta do Orçamento Anual e do Plano

Plurianual;
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IV - deliberar sobre as condições gerais e especificas para
a celebração de convénios, contratos, acordos e ajustes dos
quais a CODEVALE seja participante;
V - examinar, e manifestar-se sobre os relatórios, as
prestações de contas anuais e a situação económico-
financeira da CODEVALE;
VI - elaborar o seu regimento interno.

 

Art. 7 - O Conselho Superior de Municípios do Vale do
Jequitinhorha tem a seguinte composição:

- o Secretário de Estado de Assuntos Municipais, que o
presidirá;
II - o Diretor-Geral e os Diretores da CODEVALE;
III - os Prefeitos dos municípios mineiros que integram a

bacia hidrográfica do rio Jequitinhonha.
Parágrafo único - A Vice-Presidência do Conselho será

exercida pelo Diretor-Geral da CODEVALE.
Art. 8 - Em caso de impedimento do Prefeito, este poderá
designar substituto, desde que atendidos os requisitos
legais.

 

Art. g - O Conselho Superior de Municípios do Vale do
Jequitinhonha reunir-se--á, ordinariamente. 2 (duas) vezes ao
ano e, extraordinariamente, quando convocado por seu
Presidente ou por 1/3 (um terço), no mínimo, de seus
membros.
Parágrafo único - As reuniões poderão realizar-se em

qualquer cidade do vale do Jequitinhonha.
Art. 10 - A função de membro do Conselho Superior de
Municípios do Vale do Jequitinhonha é considerada de
relevante interesse público.
Art. 11 - As decisões do Conselho Superior de Municípios do

Vale do Jequitinhonha serão tomadas por maioria simples.
Art. 12 - As disposições relativas ao funcionamento do

Conselho serão fixadas no regimento interno, a pós terem sido
aprovadas por seus membros.

Seção II
Da Diretoria e do Diretor-Geral

Art. 13 - A CODEVALE é administrada por una Diretoria
composta de 1 (um) Diretor-Geral e de 2 (dois) Diretores,
todos de livre nomeação e exoneração pelo Governador do
Estado.
Art. 14- Compete ao Diretor-Geral:
- administrar a CODEVALE e exercer a coordenação das

unidades administrativas, praticando os atos de gestão
necessários;
II - aprovar os planos e programas gerais de trabalho da

CODE VALE;
III - aprovar e submeter ao Conselho Superior de Municípios

do Vale do Jequitinhonha a proposta orçamentária anual e o
Plano Plurianual da CODEVALE;
IV - representar a CODEVALE, ativa e passivamente, em juízo

ou fora dele;
V - designar o seu substituto eventual, escolhido entre os
Diretores da CODEVALE;
VI - autorizar os desembolsos orçados ou contratados;
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VII - celebrar contratos, convênios, acordos e ajustes com
instituições públicas ou privadas, relacionados com os
interesses da CtJDEVALE;
VIII - apresentar ao Conselho Superior de Municípios do

Vale do Jequitinhonha, anualmente, as contas da sua gestão e
o relatório de atividades da CODEVAL.E;
IX - submeter à aprovação do Conselho Superior de

Municípios do Vale do Jequitinhonha o regulamento da
CODEVÂLE;
X - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, após a
aprovação do Conselho Superior de Municípios do Vale do
Jequitinhonha, a prestação de contas anual da CODEVALE.

Capitulo IV
Do Patrimônio e da Receita

Art. 15 - Constituem receitas da CODEVALE:
- as dotações orçamentárias e saldos do exercício

anterior;
II - as doações;
III - as rendas resultantes de suas atividades e as
resultantes do uso ou da cessão de suas instalações ou de
bens imóveis;
IV - os recursos provenientes de convénios com instituições
nacionais ou estrangeiras, públicas ou privadas, e de
dotações orçamentárias da União, dos Estados e dos
municípios;
V - os recursos provenientes da aplicação da receita.
Art. 16 - Nenhum recurso financeiro será aplicado em obras
e serviços sem que esteja incluído no plano de trabalho da
CODEVALE e sem que seja devidamente recomendado pelo
Conselho Superior de Municípios do Vale do Jequitinhonha.
Parágrafo único - Importa em crime de responsabilidade a
concessão ou execução de obras, serviços, auxílios ou
vantagens, sob qualquer titulo, às pessoas físicas ou
jurídicas, bem como aos municípios que não estejam situados
dentro da área geográfica do vale do Jequitinhonha, e Que
não digam respeito ao desenvolvimento económico e social da
região.
Art. 17 - Constituem patrimônio da CODEVALE:
- bens e direitos a ela pertencentes e os que se lhe

incorporarem;
II - doação, legado, auxilio ou outros benefícios

provenientes do Estado e de pessoas fisicas e jurídicas,
nacionais ou estrangeiras;
III - bens e direitos resultantes das aplicações Que

realizar com rendas previstas nesta lei.
Capitulo V

Do Regime Econômico e Financeiro
Art. 18 - O exercício financeiro da CODEVALE coincidirá com

o ano civil.
Art 19 - O orçamento da CODEVALE é uno e anual e
compreenderá todas as receitas, despesas e investimentos
dispostos em programas.
Art. 20 - A prestação de contas da C0DEVALE deverá conter
todos os elementos exigidos pela legislação em vigor.
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Art. 21 - A CODEVALE deverá submeter, anualmente, ao
Tribunal de Contas o balanço financeiro de suas atividades,
para exame da aplicação dos recursos.

Capitulo VI
Do Pessoal

Art. 22 - 0 regime juridico dos servidores da Comissão de
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha é o referido no
parágrafo único do art. lç da Lei nQ 10.254, de 20 de julho
de 1990.

Capitulo VII
Dos Cargos

Art. 23 - O Anexo XX da Lei ng 10.623. de 16 de janeiro de
1992, passa a vigorar na forma do Anexo 1 desta lei.
Parágrafo único - •Para o preenchimento do cargo de Diretor

da Diretoria Técnica, deverão ser apresentados ao Governador
do Estado os nomes de até 3 (três) servidores pertencentes
ao Quadro de Pessoal da CODEVALE que reúnam condições
técnicas especificas da área de trabalho e possuam curso
superior completo.
Art. 24 - Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento
em Comissão da CODEVALE, os cargos constantes no Anexo II
desta lei, destinados ao atendimento da sua estrutura
intermediária.

lQ - A jornada de trabalho dos cargos criados neste
artigo é de 40 (quarenta) horas semanais.
6 2Q - Os cargos de que trata este artigo são de livre

nomeação e exoneração pelo Diretor-Geral da CODEVALE.
Art. 25 - Ao ocupante de cargo de provimento em comissão da

CODEVALE aplica-se o disposto no art. 19 da Lei nQ 11.406,
de 28 de janeiro de 1994.
Art. 26 - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da CODEVALE,
os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo III
desta lei, destinados á complementação da estrutura da
CODE VALE.
Art. 27 - Fica extinta a classe de cargo de Assessor
Especial da Diretoria-Geral, criada no Quadro de Pessoal da
Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha pelo
art. 38 da Lei nQ 11,050, de 19 de janeiro de 1993.

Capitulo VIII
Disposições Finais

Art. 28 - Fica instituida, no âmbito da administração
indireta do Poder Legislativo, a Fundação Escola do
Legislativo, de direito público, com patrimônio. fontes de
recursos e estrutura a serem estabelecidos em resolução.
Art. 29 - O valor correspondente a percentual de férias-
prémio convertida em espécie e a compensação remuneratõria,
previstos no art. 31. II, da Constituição do Estado e no
art. 57 da Lei ng 11.050, de 19 de janeiro de 1993, devidos
em decorrência de aposentadoria, exoneração ou dispensa de
servidor, nos termos do regulamento, serão pagos sob o
titulo de indenização por trabalhos prestados.
Art. 30 - Fica revogado o art. 60 da Lei ng 9.444, de 25 de
novembro de 1987, aplicando-se aos contratos o disposto no
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art. 57 da Lei Federal ng 8.666, de 21 de junho de 1993,
retroagindo seus efeitos a junho de 1994.
Art. 31 - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder, em
comodato, á Fundação Israel Pinheiro, pelo prazo de 20
(vinte) anos, imóvel de propriedade do Estado, localizado em
Caeté, registrado no Oficio de Registro de Imóveis dessa
Comarca sob os números R-2-5023, fls. 165, livro 2K, R-2-
6591, fls. 77, livro 20 e R-1-6596. fls. 267. livro 2W.
Art. 32 - Fica o Poder Executivo autorizado a ceder à
Prefeitura Municipal de Sabinõpolis, pelo prazo de 20
(vinte) anos, o imóvel denominado Figuinha, localizado na
Avenida São Sebastião, s/nQ, Bairro Operários. destinado á
instalação de indústrias com vistas ao incremento do mercado
de trabalho naquele município.
Parágrafo único - Para atender ao disposto no artigo, a

Prefeitura poderá firmar contrato com empresas particulares.
Art. 33 - Fica instituído o Adicional de Atividade
Especifica, devido ao ocupante de cargo efetivo de carreira
e de cargo 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.

1 Q - O adicional de que trata este artigo é calculado
pela multiplicação do vencimento-base do servidor pelo fator
de ajustamento 1,2 (um virgula dois), sem prejuízo da
percepção da gratificação de representação, nos termos do
art. 38, ó 3, do art. 39, do parágrafo único do art. 41 e
do art. 42 da Lei Complementar nQ 30, de 10 de agosto de
1993-f 2Q - o 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
art. 45 da Lei Complementar no 30, de 10 de agosto de 1993.
Art. 34 - Fica revogada a Lei no 11.476, de 26 de maio de
1994, que retificou a Lei nQ 9.674, de 20 de setembro de
1988.
Art. 35 - Para atender ás despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de R$37.863,81 (trinta e sete mil oitocentos e
sessenta e três reais e oitenta e um centavos), observado o
disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março
de 1964.
Art. .36 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, ressalvada a vigência fixada no art. 33.
Art. 37 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator

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

Legislativo" de 22/12/94.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.242/94
Comissão de Redação
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0 Projeto de Lei nQ 2.242/94, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito especial para o
fim q ue menciona, foi aprovado em turno único, com a Emenda
nQ 1.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 2.242/94
Autoriza a abertura de crédito especial para o fim que

menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i Q - 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
da participação do Estado no capital da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais - EMATER-MG.
Art. 2 - 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 art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de
17 de março de 1964.
Art. 30 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial até o limite de R$1.895.063,21 (um milhão
oitocentos e noventa e cinco mil sessenta e três reais e
vinte e um centavos) em favor da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, para atender a despesas relativas a
transferências a municipios e a auxilios para des pesas de
capital.
Parágrafo único - A despesa prevista neste artigo será
classificada na Subcategoria econômica Transferências de
Capital, nos subelementos de despesa abaixo discriminados,
observados os valores fixados:
1 - subelemento Transferências a Municipios - R$151.730,80
(cento e cinqüenta e um mil setecentos e trinta reais e
oitenta centavos);
II - subelemento Auxilios para Despesas de Capital -

R$1.743.332.41 (um milhão setecentos e quarenta e três mil
trezentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos).
Art. 4Q - Para atender ao disposto no artigo anterior,
serão utilizados recursos provenientes de anulação parcial
das dotações orçamentárias 1011.01814862.178-3231-30, no
valor de R$1.747.673.64 (um milhão setecentos e quarenta e
sete mil seiscentos e setenta e três reais e sessenta e
quatro centavos) e l011.01814852.178-3223-30, no valor de
R$147.389,57 (cento e quarenta e sete mil trezentos e
oitenta e nove reais e cinqüenta e sete centavos), da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 6Q - Revogam-se as disqosições em contrário.
Sala das Comissões. 20 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator

José Braga.
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Belo Horizonte, sexta-feira, 23 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA 613? REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - 1? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -
Correspondência: Mensagem flQ 553/94(encaminha processos de
legitimação de terras devolutas rurais e urbanas), do
Governador do Estado - Oficios - Apresentação de
Proposições: Projeto de Resolução ng 2.268/94 - Projetos de
Lei 1Q5 2.269 e 2.270/94 - Requerimentos ngs 5.493 e
5.494/94 - Requerimentos dos Deputados Rêmolo Aloise,
Roberto Amaral (4), Roberto Luiz Soares e Bernardo Rubinger
(2) - Comunicações: Comunicações dos Deputados Roberto
Amaral, Péricles Ferreira, Tarcisio Henriques, Sebastião
Costa e Roberto Luiz Soares - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Antônio Pinheiro e Baldonedo Napoleão - 2?
PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Designação de comissões:
Comissões Especiais para emitirem parecer sobre os vetos às
Proposições de Lei ngs 12.464 e 12.465 - Leitura de
comunicações apresentadas - Discussão e votação de
pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
ngs 684/92, 1.551/93, 2.217 e 2,242/94; aprovação -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise;
deferimento - Requerimento do Deputado Roberto Luiz Soares;
encaminhamento à Gerência-Geral de Apoio às Comissões -
Requerimentos do Deputado Roberto Amaral (4); aprovação - 22
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Requerimento do Deputado Tarcisio Henriques
(alteração na pauta); aprovação - Votação, em lQ turno, do
Projeto de Lei Complementar ng 22/92; suspensão e reabertura
da reunião; requerimentos dos Deputados Roberto Luiz Soares
e Ermano Batista (3); deferimento - requerimentos da
Comissão de Administração Pública (2); aprovação; Acordo de
Lideranças; Decisão da Presidência; votação do projeto salvo
emendas e destaques; aprovação; votação das emendas com
parecer pela aprovação, salvo destaques; aprovação; votação
das emendas com parecer pela rejeição, salvo destaques;
rejeição; votação da Emenda nQ 212; leitura da emenda:
aprovação; votação das Emendas ngs 17, 18, 24, 27 a 34, 37 a
42, 45, 54 a 57, 59, 61, 64, 65, 67 a 70, 72, 73, 77, 78,
85, 86. 88, 90, 91, 95, 101, 102, 110, 132, 133, 160, 207,
208, 238, 244 a 246 e 248 a 250 e da Subemenda nQ 1 à Emenda
ng 240; discurso do Deputado Tarcísio Henriques; questões
de ordem; rejeição; votação das Emendas ngs 9, 60 e 201;
aprovação: votação das Emendas nos 109 e 145; aprovação -
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei ng 2.093/94;
designação de relator; emissão de parecer oral pelo relator;
encerramento da discussão; aprovação - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei ng 2.193/94; encerramento da



330

discussão; requerimento do Deputado Bernardo Rubinger;
deferimento; votação do projeto, salvo emenda e destaque;
aprovação; votação da Emenda nQ 1; aprovação; votação do
parágrafo único do art. 7Q do vencido; rejeição; verificação
de votação; questões de ordem; suspensão e reabertura da
reunião; questões de ordem: verificação de votação;
aprovação; questões de ordem; verificação de votação;
anulação da votação; chamada para recomposição de "Quorum";
existência de número regimental; requerimento do Deputado
Bernardo Rubinger; deferimento - Discussão, em 2g turno, dos
Projetos de Lei ns 2.227 e 2.228/94; aprovação na forma do
vencido em lQ turno - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei ng 1.114/92; aprovação com as Emendas ns 1 a 4 -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.913/94;
aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Ás 14h15nin, comparecem os Deputados:
Elniro Nascimento - José Militão - Rênolo Aloise - Elmo

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Ádauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antõnio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger
- Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cóssimo Freitas - Dilzon Meio - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Renato - Kenil
Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Milton Salles - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley
Ávila - Wellington de Castro - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura das
atas das três reuniões anteriores -

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Maria Olivia, 2a-Secretária "ad hoc", procede
à leitura das atas das três reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Sebastião Helvécio, 40-Secretário, nas funções

de lo-Secretário, lê a seguinte correspondência:
"MENSAGEM No 553194*
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Belo Horizonte, 19 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tendo em vista o disposto no artigo 62, inciso XXXIV, da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para
exame e aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, os
processos anexos de legitimação de terras devolutas rurais e
urbanas, que resultam de estudos realizados pela Fundação
Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMI NAS -
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de elevado apreço e distinta
consideração
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - COLONIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO - RURALMINAS

** - A relação dos processos encaminhados a ALEMG para
aprovação em 19/12/94 foi publicada na edição do "Diário do
Legislativo" de 23/12/94.

OFICIOS
Do Sr. Aluizio Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS,
encaminhando relação de processos de legitimação de terras
devolutas rurais e urbanas de propriedade do Estado de Minas
Gerais-
Do Sr. Juarez Raniero, Juiz de Direito da Comarca de
Andradas, solicitando cópia do relatório da comissão
responsável por estudos sobre o transporte de material
radioativo de São Paulo para Poços de Caldas.
Do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e
Refinação de Petróleo no Estado de Minas Gerais, solicitando
o apoio desta Casa à luta de sua classe, mormente quanto á
tentativa de cancelamento das punições ocorridas, em razão
da última greve, nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Ceará-
0 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 RESOLUÇÃO NQ 2.258/94

- O Projeto de Resolução ng 2.268/94 foi publicado na
edição de 21/12/94.

PROJETO DE LEI No 2.269194
Dispõe sobre o repasse de recursos tributários a

muni ci p i os -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Ficam destinados 25% (vinte e cinco por cento)
dos recursos de que trata o inciso II do lQ do art 150 da
Constituição Estadual aos municípios que empreguem tais
percentuais em programas habitacionais dirigidos à população
de baixa renda
Parágrafo único - O cumprimento do disposto no "caput"
deste artigo se dará sem prejuízo da compensação financeira
de que trata a Lei no 11.042, de 15 de janeiro de 1993.
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Art. 2g - Os recursos de que trata o "caput" do artigo
anterior serão transferidos em conformidade com o disposto
na Lei Complementar no 63. de 11 de janeiro de 1990.
Art. 3 - O Poder Executivo regulamentará esta lei e tomará
as medidas necessárias à sua aplicação no prazo de 120
(cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994-
Maria Elvira
Justificação: E notório que o déficit de moradias no Pais é

muito grande, principalmente se considerarmos a ausência de
programas habitacionais dirigidos à população de baixa
renda.
Tal situação tende a piorar, já que um grande contingente

de pessoas que percebem de um a cinco salários mínimos, por
exemplo, não têm opções para a aquisição de casa própria.
Resta-lhes morar e sobreviver em condições que aviltam a
dignidade humana: em cortiços, em favelas, debaixo de
viadutos, na periferia dos grandes centros urbanos, de onde
se dirigem diariamente para o local de trabalho, com perda
de tempo e desgaste físico irrecuperáveis.
Nesse contexto da realidade brasileira, a medida proposta

pelo projeto em epigrafe é da maior relevãncia, concorrendo
para melhorar as condições de vida de boa parte dos
trabalhadores.
O progresso dos municípios que investirem em programas

habitacionais será efetivamente impulsionado. Serão abertas
novas frentes de trabalho, formar-se-á uma rede direta e
indireta de novos negócios e de serviços públicos, como:
materiais de construção, redes de água, de esgoto, de
energia elétrica e de telefonia, concessões de transporte
público, etc.
Os dividendos socioeconõmicos serão imensuráveis, já que o
bem-estar será levado a esse povo tão sofrido.
O Estado do Paraná já implantou um programa similar, que
obteve grande sucesso em termos de realização e de
resultados finais. Minas pode e deve copiar exemplos sérios,
propulsores do progresso e de grande alcance social
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.210194
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a fazer reverter imóvel que menciona
ao Município de Jequitinhonha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a fazer
reverter ao Município de Jequitinhonha, mediante contrato de
doação, móvel de sua propriedade, registrado a fls. 25 do
livro 2-8, sob o ng de matricula Rl-1145, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Jequitinhonha, com área
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total de 5.414,00m2 (cinco mil quatrocentos e quatorze
metros quadrados), havido por doação daquele município,
autorizada pela Lei no 361, de 25 de julho de 1978.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1994-
Romeu Queiroz
Justificação: A devolução do imóvel de que trata o projeto

ao Município de Jequitinhonha faz-se imperiosa pelo fato de
que o donatàrio. DER-MG, desde a época em que recebeu o bem
em doação, em 1978, motivada em razão da construção da rede
da 21a Residência Regional da entidade, nenhum uso fez do
imóvel, perdendo-se, com isso, o sentido da doação.
- 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.

REQUERIMENTOS
NQ 5.493/94, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o
Sr. Paulo Curi por sua eleição para o cargo de Presidente do
Clube Atlético Mineiro. (- A Comissão de Educação.)
Ng 5.494/94, do Deputado Geraldo da Costa Pereira,
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de
congratulações com o Sr. Ari José de Castro pelos 40 anos de
serviços prestados ao Estado. (- A Comissão de Administração
Pública.)
Do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando se destine a la
parte da reunião ordinária de 26/12/94 a homenagem especial
ao Colégio Anchieta, que comemora 60 anos de fundação. (- A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXII do art. 244 do Regimento Interno.)
Do Deputado Roberto Luiz Soares, solicitando que o Projeto
de Lei no 2.052/94 seja encaminhado à Comissão de Saúde e
Ação Social.
Do Deputado Roberto Amaral (4), solicitando que os Projetos

de Lei flQS 2.088 e 2.257/94 tramitem em regime de urgência e
sejam apreciados em reunião conjunta das comissões a que
foram distribuídos.
Do Deputado Bernardo Rubinger (2), solicitando tramitação
em regime de urgência do Projeto de Lei ng 2.240/94 e
reunião conjunta das Comissões a que este foi distribuído.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Roberto Amara], Péricles Ferreira, Tarcisio Henriques,
Sebastião Costa e Roberto Luiz Soares.

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

Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, Sras,
Deputadas, Srs. Deputados, é com satisfação que venho a esta
tribuna para falar a respeito da Legião Brasileira de
Assistência em Minas Gerais - LBA-MG.
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Acompanho de perto, desde sua posse, o trabalho da atual
Superintendência da LBA-MG e me sinto no dever de destacá-la
como criteriosa e digna de ser apontada como modelar.
Há dezoito meses, iniciava-se na Superintendência da LBA-
MG, uma administração preparada para traçar novos caminhos
na vida de uma instituição Que estava praticamente
aniquilada por uma avalanche de denúncias.
O abalo provocado na tradição e na estrutura de meio século
de assistência social à população carente, na realidade.
trouxe á tona a necessidade de mudanças. Mudanças já
previstas na Constituição Federal, nas não implementadas.
O campo estava aberto para uma grande batalha, em que as
principais bandeiras de luta se concentrariam no esforço
pela democratização do órgão, na priorização da qualidade do
atendimento e na busca da conduta ética no trato do bem
público.
A nova administração assumia a Superintendência da LBA-MG

com a clareza de que as mudanças se faziam urgentes.
Foi então deslanchado o processo da municipalização da

assistência social, previsto na Lei Orgânica da Assistência
Social - LOAS. A coragem e a obstinação em resgatar a
credibilidade e o trabalho cinqüentenàrio de una instituição
como a LBA promoveram investidas ousadas e parcerias
inusitadas na administração pública. Entrava em ação uma
nova orientação administrativa que muito exigiu de todos e
muito impressionou os que dela participaram, direta ou
indiretamente.
O enxugamento da estrutura do órgão permitiu a percepção da
seriedade e da coragem Que respaldariam todas as outras
iniciativas que se seguiram. Foram desativadas trinta e
cinco unidades descentralizadas, que não atendiam a
critérios de prioridades geográficos ou técnicos. Isto
significou a extinção de 64% dos cargos comissionados e a
racionalização do trabalho da Superintendência. Cento e
quarenta servidores foram redistribuídos para o Sistema
Unificado de Saúde - SUS - reforçando a área de saúde do
Estado.
Quatro centros sociais, cujos imóveis pertenciam á LBA,
foram repassados à Prefeitura de Belo Horizonte para
execução de ações sociais.
Bens móveis e veiculos foram repassados às Prefeituras, às

associações comunitárias e a entidades.
Os contatos e as parcerias emergiam com a força de uma
interação consistente Por meio de um encontro com os Bispos
da Regional Leste II da CNBB e de uma visita do Presidente
daquela entidade. Dom Luciano Mendes, á sede da LBA-MG, foi
possivel expor as pretensões de um trabalho integrado entre
a LBA e a CNBS, por intermédio das dioceses, em prol de uma
assistência social digna ás classes menos favorecidas.
Um acordo técnico foi assinado com a Secretaria da Saúde

para permitir a aquisição de aparelhos de órtese e prótese e
o acompanhamento aos beneficiados de todo o Estado, por essa
Secretaria, deixando a LBA de prestar atendimento social
individualizado.
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Para se atingirem com rapidez e eficiência os 756

municípios mineiros na divulgação da LOAS, foi estabelecido
um trabalho de parceria com o Programa Permanente de
Desenvolvimento Municipal - PRODEMU - por meio das 37
associações microrregionais de municípios.
Foi criado o Grupo Interinstitucional, composto pela LBA,
pela Secretaria do Trabalho e pela Secretaria de Assuntos
Municipais, para implementação da LOAS no Estado. Um
trabalho que envolveu prefeitos, vereadores, associações,
organizações não governamentais, lideranças comunitárias,
entidades e órgãos ligados à área de assistência social.
Hoje, todos os municípios já estão orientados e em processo

de implementação do conselho, do fundo e do Plano Municipal
de Assistência Social.
Entende a administração da LBA-MG que só com o
fortalecimento do poder local poderá haver a retomada da
democracia e da cidadania em nosso Pais.
O novo rumo dado à LBA em Minas Gerais conquistou a
confiança de todos e, sempre dentro da perspectiva de
fortalecer o trabalho em parcerias. a LBA passou a
participar ativamente de ações abrangentes, como o Fórum de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Pacto da
Saúde, da Campanha Contra a Fome e a Miséria e da Câmara de
Proteção ao Trabalho do Menor Adolescente, entre outras.
Além dos 1.500 convênios mantidos com entidades de

assistência ao menor em creche, ao portador de deficiência e
ao idoso, a LBA-MG tem um trabalho permanente de
assessoramento e orientação no planejamento de projetos e na
realização de treinamentos de capacitação de recursos
humanos junto a entidades e prefeituras.
Uma nova metodologia de fazer 

p
olítica social imprime em

Minas Gerais mais ação, redefinição de objetivos e
responsabilidades. Busca-se deScaracterizar o
assistencialismo da assistência social, tornando-a politica
pública, q ue é dever do Estado e direito do cidadão.
A proposta da LBA-MG é desenvolver a assistência social de
forma integrada a outras políticas públicas, com programas
que possibilitem a incorporação do povo aos sistemas
produtivos e de consumo como sujeito na construção de uma
sociedade mais justa.
Toda essa transformação na história da assistência social
em Minas teve à frente a liderança da Superintendente,
Profa. Maria do Carmo Menicucci,
Parabenizamos a Superintendente e toda sua equipe, por nos

permitirem este testemunho de reconhecimento à seriedade e à
integridade com que estão conduzindo as ações da LBA em
Minas Gerais, renovando o conceito da assistência social
para fazer valer o direito á cidadania com dignidade.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Baldonedo

Napoleão.
O Deputado Baldonedo Napoleão - Sr. Presidente e Srs.
Deputados, ocupo rapidamente esta tribuna para manifestar a
minha satisfação pela tramitação hoje, em Plenário, de
muitas matérias importantes. Gostaria de manifestar-me sobre
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duas delas, que estão na pauta. Uma é a reunião
extraordinária da noite, que tratará do projeto do Deputado
José Braga, que propõe novos critérios para a reorganização
fisico-territorial de nosso Estado. Esse projeto regulamenta
a criação de distritos, o desmembramento de municípios e a
criação de novos municípios em nosso Estado. Quero reiterar
a minha manifestação de apoio á iniciativa do Deputado José
Braga, na certeza de que a criação de novos municipios,
obedecida a legislação, significa uma presença mais efetiva
da administração pública junto ao cidadão do interior. A
medida visa ainda colaborar para o fortalecimento da
cidadania, resolvendo, da melhor maneira possível, os
problemas sociais em áreas hoje compreendidas em distritos,
na maioria das vezes desassistidos pelas prefeituras, que,
certamente, não têm condições de atender ás necessidades das
populações conforme elas merecem.
Assim sendo, se a Assembléia Legislativa aprovar, neste
exercício ainda, essa nova legislação, daremos um avanço
muito grande para que o número de municípios de Minas seja
ainda maior. Estaremos, portanto, também mais próximos do
atendimento de um número maior de necessidades da nossa
sofrida população do interior.
Gostaria também de manifestar a minha satisfação pela
tramitação, dentro desta reunião ordinária, do Projeto de
Lei Complementar ng 22/92, que contém a organização e a
divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais. Trata-se de
matéria que vem há muito tempo tramitando nesta Casa,
recebendo o tratamento, o trabalho, a observação e a
colaboração de inúmeros Deputados e da assessoria técnica da
Assembléia. Considero-a também um avanço para a
administração do Judiciário no nosso Estado, pois o que
Minas está fazendo é, sem dúvida, fazer chegar a Justiça a
um número maior de pessoas, com eficiência, agilidade,
profissionalismo e democracia. Pois, não se aplicando a um
número maior de habitantes, a justiça pode ser eficiente,
pode ser competente, mas é insuficiente, o que,
democraticamente, é um problema grave.
Portanto, esse projeto - que espero seja aprovado em lg
turno, com tranqüilidade - merece o meu apoio, meu
entusiasmo e meu aplauso, particularmente, porque uma das
emendas aprovadas pelas comissões que o estudaram contempla
a cidade onde fui Prefeito, minha terra, Barroso, com a
criação de uma nova comarca. Esse é um grande anseio da
população da minha cidade e nesses momentos em que me
preparo para despedir-me da Assembléia, sinto uma satisfação
muito grande com a possibilidade da aprovação dessa matéria,
porque dará à minha cidade o reconhecimento de um "status -
que, na verdade, ela já tem - pela expressão económica, pelo
tamanho de sua população e, principalmente, pela necessidade
de um atendimento, na área da justiça, mais pronto, mais
rápido e mais efetivo.
A comissão que propõe a matéria entende que o Município de
Barroso atende a todos os requisitos necessários à
constituição de uma comarca. Agradeço, portanto, aos meus
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colegas Deputados Que estudaram a questão e que entenderam a
minha proposta e as minhas explicações, a fim de dar ao
Município de Barroso esse reconhecimento, transformando-o em
comarca e aliviando, inclusive, a sobrecarregada Barbacena,
que, há muito tempo, necessita esse desmembramento.
Encerro registrando a presença, entre nós, dos meus
conterrâneos de Barroso, Vereador Natanael de Oliveira; o
Sr. Secretário de Administração da Prefeitura, Dr. Lourenço;
o advogado Dr. Paulo Roberto; o empresário Hugo Marques
Ferreira e o Vereador Rubens Cardoso. Eles vieram aqui
manifestar o apoio da Câmara Municipal, da Prefeitura
Municipal e da classe dos advogados de Barroso à aprovação
da criação da comarca de Barroso. Muito obrigado.

2? PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 22 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.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição
de Lei nQ 12.464, oriunda do Projeto de Lei ng 1-706/93, de
autoria do Deputado António Pinheiro, que institui o Dia
Estadual do Guarda de Trânsito. Pelo BRD: efetivos -
Deputados Cóssimo Freitas, Bernardo Rubinger, João Batista e
Jaime Martins; suplentes - Deputados Geraldo da Costa
Pereira, Dilzon Melo, José Braga e Jorge Hannas; pelo PP:
efetivo - Deputado Glycon Terra Pinto; suplente - Deputado
António Genaro. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.
A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei ng 12465.
oriunda do Projeto de Lei ng 1.757/93, de autoria do
Deputado José Militão, que altera a Lei ng 552, de 22/12/49,
que institui o Fundo Especial de Auxilio. Pelo BRD: efetivos

Deputados Jorge Eduardo, Célio de Oliveira, Wanderley
Ávila e José Leandro; suplentes - Deputados José Renato,
Roberto Amaral, Péricles Ferreira e Homero Duarte; pelo PP:
efetivo - Deputado Wilson Pires; suplente - Deputado Márcio
Miranda. Designo. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões

Leitura de ComunicaçõesApresentadas
- A seguir, o Sr Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Roberto Amaral - falecimento do Sr. Rúbio von Bentzeen,
nesta Capital; Péricles Ferreira - falecimento do Sr. João
Eunàpio Borges, nesta Capital; Tarcisio Henriques -
falecimento do Sr. Manuel das Neves Peixoto Filho, em
Cataguases; Sebastião Costa - falecimento do Sr. Geraldo
Magela Viana, em Divino; e Roberto Luiz Soares - falecimento
do Sr. José Antônio de Oliveira, em Capitão Andrade (Ciente.
Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
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- 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 nQ5 684/92,
do Deputado Geraldo da Costa Pereira; 1.551/93, da
Procuradoria-Geral de Justiça; 2.217 e 2.242/94, do
Governador do Estado (.A sanção.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise,
em que, na forma regimental, solicita a destinação da l
parte da reunião ordinária do dia 26 do corrente para
homenagem ao Colégio Anchieta, pela passagem dos 60 anos de
sua fundação. Á Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXII do art. 244 do Regimento
Interno.
Requerimento do Deputado Roberto Luiz Soares, em que

solicita, na forma regimental, o encaminhamento do Projeto
de Lei flQ 2.052, de sua autoria, á Comissão de Saúde e
Ação Social, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu prazo
para emitir seu parecer. A Gerência-Geral de Apoio às
Comissões.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, regimentalmente, requerimentos do Deputado
Roberto Amaral (4), em que solicita tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei flQ 2.088/94 e reunião conjunta
das comissões a que foi distribuido; tramitação em regime de
urgência do Projeto de Lei nQ 2.257/94 e reunião conjunta
das comissões a que foi distribuido.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art.
199 do Regimento Interno, determinou o arquivamento do
Projeto de Lei nQ 867/92, que dispõe sobre o regime de
concessão de obras públicas e de concessão e permissão de
serviços públicos, de autoria do Deputado Ambrósio Pinto,
urna vez que a proposição recebeu parecer contrário das
comissões a que foi distribuida.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem á Mesa requerimento do Deputado

Tarcisio Henriques, em que, na forma regimental, solicita
que o Projeto de Lei no 2.093/94, de sua autoria, seja
apreciado após a votação do Projeto de Lei Complementar no
22/92. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei Complementar n

22/92, do Tribunal de Justiça, que contém a organização e a
divisão judiciárias do Estado. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas
ns 1 a 17, que apresentou. A Comissão de Administração
Pública opinou por sua aprovação com as Emendas ns 1 a 4,
10 e 12 a 17. da Comissão de Justiça, e 18 a 61. que
apresentou; e pela rejeição das Emendas nos 5 a 9 e 11, da



Comissão de Justiça. A Comissão de Assuntos Municipais
opinou pela aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 4,
10 e 12 a 17, da Comissão de Justiça; 18, 20, 22 a 24, 26 a
57 e 59 e 61, da Comissão de Administração Pública; e 62 a
92, que apresentou; e subemendas que receberam o no 1, que
apresentou, ás Emendas nos 19, 21 e 25, da Comissão de
Administração Pública; e pela rejeição das Emendas nos 5 a 9
e 11, da Comissão de Justiça; 58 e 60, da Comissão de
Administração Pública. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela sua aprovação, com as Emendas nos 1 a 4, 10 e 12
a 17, da Comissão de Justiça; 18, 20, 22 a 24, 26 a 57, 59 e
61, da Comissão de Administração Pública, as Subemendas que
receberam o no 1, da Comissão de Assuntos Municipais, ás
Emendas nos 19, 21 e 25, da Comissão de Administração
Pública, e as Emendas ns 62 a 92, da Comissão de Assuntos
Municipais, e 93 a 95, que apresentou, e pela rejeição das
Emendas nos 5 a 9 e 11. da Comissão de Justiça; e 58 e 60,
da Comissão de Administração Pública. Emendado em Plenário,
voltou o projeto á Comissão de Administração Pública, que
opinou pela aprovação das Emendas nos 101, 102, 110, 115,
120, 132, 133, 137, 155, 157, 160, 161, 189, 191, 220, 238,
239 e 243 e das subemendas que receberam o no 1 ás Emendas
nos 97, 106, 107, 114, 125, 129, 222 a 234 e 240; e pela
rejeição das Emendas nos 104. 108, 113, 116, 117 a 119, 121
a 124, 126 a 128, 130, 136, 138, 141 a 143, 146, 148. 150 a
154, 158, 163, 164, 167, 170 a 178, 181. 183 a 187. 190,
192. 199 a 201. 203 a 205. 209 a 217, 219. 235 a 237, 241 e
242, ficando prejudicadas as Emendas nos 96, 98 a 100, 103,
105, 109, 112, 131, 134, 135. 139, 140, 144, 145, 147, 149,
156, 159, 162. 165, 166, 168. 169, 179, 180, 182, 188, 193 a
198. 202, 206 a 208, 218 e 221. Foram retiradas as Emendas
nos 106 e 116.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião

por 5 minutos para que as Lideranças entrem em acordo sobre
o processo de votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos-
- A seguir, a Presidência defere, de conformidade com o
inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno, requerimentos
do Deputado Roberto Luiz Soares, em que solicita votação
destacada da Emenda no 212, que recebeu parecer pela
rejeição; e do Deputado Ermano Batista (3), em que solicita
votação destacada das Emendas nos 17, 18, 24, 27 a 34, 36 a
42, 45, 54 a 57, 59, 61, 64, 65, 67 a 70, 72, 73, 77, 78,
85, 86, 88, 90, 91, 95, 101, 102. 110, 132, 133, 160, 207,
208, 238 e 244 a 250 e da Subemenda no 1 á Emenda no 240,
que receberam parecer pela aprovação; votação destacada das
Emendas nos 9, 60 e 201, que receberam parecer pela
rejeição; e votação destacada das Emendas ngs 109 e 145, que
receberam parecer pela prejudicial idade.
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um

por sua vez, regimentalmente, requerimentos da Comissão de
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Administração Pública (2) em que solicita a retirada das
Emendas no 50 e 53, de sua autoria.
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LIDERANÇAS
Os Lideres das Bancadas com assento nesta Casa comunicam a

V. Exa. Que acordam que as votações dos destaques ao Projeto
de Lei Complementar no 22/92, que dispõe sobre a organização
e a divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, se façam
em bloco, de acordo com os pareceres das comissões a que foi
distribui do.
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1994.
Agostinho Patrus, Lider do BRD - Adelmo Carneiro Leão,

Lider do PT - Ibrahim Jacob, Lider do PDT - Hely Tarquinio.
Lider do PP.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu

cumprimento.
Belo Horizonte. 20 dezembro de 1994.
José Militão, 2Q-Vice-Presidente, mas funções de

Presidente.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaques. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o art. 263.
inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados q ue desejarem
aprová-lo responderão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo
responderão "não". Antes, a Presidência lembra ao Plenário
que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto
de lei complementar será aprovado se obtiver 39 votos
favoráveis Com a palavra, o Sr. 1Q-Secretário, para
proceder á chamada de votação nominal.
Sr. Secretário (Deputado Clêuber Carneiro) - (- Faz a
chamada.)
- Responderam "sim" á chamada de votação nominal os

seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -

Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Arnbrôsio
Pinto - Andersom Adauto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho
- Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão
- Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro - Cõssimo Freitas -
Dilzom Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquínio - Ibrahim Jacob -
Jaime Martins - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas
- José Bonifácio - José Braga - José Laviola - Márcio
Miranda - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Péricles Ferreira - Roberto •Amara] - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 46 Deputados. Está,
portanto, aprovado o Projeto de Lei ng 22/92, salvo emendas
e destaq ues. A Presidência vai submeter a votação as emendas
que receberam parecer pela aprovação, salvo destaques. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda á chamada
de votação nominaL
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O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Responderam "sim" à chamada de votação nominal os

seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Júlio - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Cõssimo Freitas - Elisa Alves
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Ibrahim Jacob - Jaime Martins - João Batista - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - Márcio Miranda -
Maria Elvira - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila-
0 Sr. Presidente - Responderam "sim" 43 Deputados. Não
houve voto contrário. Estão aprovadas as emendas com parecer
pela aprovação, salvo destaques.
A Presidência vai submeter a votação as emendas que
receberam parecer pela rejeição, salvo destaques. Solicito
ao Sr. Secretário que proceda à chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondeu "sim" à chamada de votação nominal o Deputado

Tarcisio Henriques.
- Responderam "não" à chamada de votação nominal os

seguintes Deputados:
Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes
- Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio -
Ambrõsio Pinto - Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cõssino Freitas - Elisa Alves - Emano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geral-do Rezende - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim
Jacob - Jaime Martins - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Renato - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira--
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Simão
Pedro Toledo - Wanderley Avila.
O Sr. Presidente - Respondeu "sim" 1 Deputado; responderam
"não" 42 Deputados. Estão rejeitadas as emendas que
receberam parecer pela rejeição, salvo destaques.
O Sr. Presidente - A Presidência vai colocar em votação a
Emenda ng 212, destacada pelo Deputado Roberto Luiz Soares.
O Deputado Roberto Luiz Soares - Sr. Presidente, peço a V.

Exa. que solicite ao Sr. Secretário que leia, na integra, a
emenda de minha autoria, bem como a sua justificação.
O Sr. Presidente - A Presidência defere o pedido e solicita
ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda no 212,
com sua justificação, apresentada pelo Deputado Roberto Luiz
Soares.
0 Sr. Secretário - (- Lê:)
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- A Emenda nQ 212 foi publicada na edição de 7/10/93. Sua
justificação é a que se segue.
"Justificação A emenda tem por objetivo sanar omissão

havida na elaboração do projeto e vem atender a sugestão do
eminente Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do
Estado. Pelo projeto original não se registrou a Memória do
Judiciário Mineiro como órgão integrante do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais. Criada pela Resolução no 108/88. de
9/11/88. a Memória do Judiciário Mineiro é órgão que integra
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e, por isso, deve
constar na Lei de Organização Judiciária do Estado.
Justifica-se, dessa forma, a emenda apresentada.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda á chamada de votação nominal. Os Deputados que
desejam aprovar a emenda do Deputado Roberto Luiz Soares
devem responder "sim', e os que desejam rejeitá-la devem
responder "não" A Presidência informa que o parecer da
Comissão é pela rejeição da emenda. A Presidência solicita
ao Sr. Secretário que proceda á chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem 'sim' á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Ambrõsio
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Júlio - Baldonedo Napoleão
- Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Hely Tar quinio - Ibrahim
Jacob - Jaime Martins - João Batista - João Marques - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José
Leandro - José Renato - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Simão Pedro
Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 43 Deputados. Não
houve voto contrário. Está, portanto, aprovada a Emenda n
212, destacada pelo Deputado Roberto Luiz Soares.
A Presidência vai colocar em votação as emendas destacadas
pelo Deputado Ermano Batista, as quais receberam parecer
pela aprovação. Para encaminhar a votação, com a palavra, o
Deputado Tarcisio Henriques.
O Deputado Tarcislo Henriques - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, queria registrar, perante o Plenário, para que
ficasse nos anais da Casa, a constatação de que estamos
votando não uma lei de divisão judiciária, mas o rebotalho
de uma lei de divisão judiciária. Há três anos o projeto de
lei está aqui e, agora, estamos sendo surpreendidos por uma
votação ás pressas. Até votação em bloco estamos fazendo.
Quando ouvimos uma reclamação lá fora sobre a morosidade do
Poder Judiciário, colocamos a culpa nele mesmo, mas nos
esquecemos de que temos a oportunidade de fazer uma lei para
que esse Poder funcione. Entretanto, na hora em que surge
essa ocasião, não conseguimos fazê-lo. Lembro-me de que esse
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projeto passou em várias comissões, mas constato, nesse
pedido de rejeição, que estão solicitando destaque para
rejeitar, em bloco, emendas aprovadas pelas comissões.
Qual é o pedido de destaque que está sendo feito para
rejeição? Ele está partindo de um só Deputado ou de uma
comissão que foi criada às pressas, ao apagar das luzes,
para fazer a revisão do projeto. De que valeram os
pareceres das comissões? Foi letra morta. Os membros dessas
comissões perderam tempo, fazendo papel de tolos, para que
aofinal votassem de acordo com o pensamento e a idéia de um
só Deputado? Evidentenente, assim não chegaremos a lugar
nenhum. Se queremos um Poder Judiciário ágil e eficiente,
temos que lhe dar condições de, pelo menos, ter uma
estrutura que realmente funcione.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, agora citarei alguns dados
para registro. Enquanto a Organização das Nações Unidas
recomenda que devemos ter 1 Juiz para cada 20 mil
habitantes, isso não está acontecendo em Minas Gerais. Cito
o exemplo de uma de minhas propostas que serão colocadas
agora. Cataguases tem 80 mil habitantes; a comarca, que
abrange mais 4 municípios, totalizando 150 mil habitantes,
tem apenas 3 Juizes de Direito. Estou pedindo para passar
para 4 Juizes de Direito. Essa emenda foi aprovada em todas
as comissões, mas foi rejeitada na última comissão, que se
reuniu, sigilosamente, entre quatro paredes.
Copiemos o exemplo de São Paulo, onde temos 1 Juiz para 10
mil habitantes. Poderíamos copiar o exemplo da Alemanha,
onde temos 1 Juiz para 7 mil habitantes. No entanto, em
Minas Gerais, temos 1 Juiz para 50 mil habitantes. De que
modo vai funcionar esse Poder Judiciário? Com decisões
precipitadas e injustas como as Que estamos assistindo
campeando pelo nosso interior. Essas decisões estão em grau
de recurso, estrangulando os nossos tribunais, que não
decidem, prorrogam. Muitas audiências são realizadas em
prazo de 6 meses ou até mesmo de 1 ano. Oito um caso
concreto que presenciei, em minha terra: uma audiência
deveria ser marcada para o mês de agosto, mas o Juiz marcou-
a para o mês de junho do ano que vem, mostrando-me sua
pauta, inteiramente tomada. Isso é fazer justiça, Sr.
Presidente? isso é dar oportunidade ao Poder Judiciário para
que atenda ás postulações e ás reivindicações de nosso povo?
Não, de modo nenhum,
Sr. Presidente, por que para criar-se uma comarca exigem-se
200 feitos e para elevar-se uma vara exigem-se 700 feitos?
Que critério é esse? Não há um contra-senso em exigirem-se,
para a criação de uma nova vara. 700 feitos, e para a
criação de uma vara em comarca menor, onde as causas são
mais simples, 200 feitos apenas? Sr, Presidente, não estou
entendendo esses parâmetros e gostaria de registrar o meu
protesto. Tivemos a oportunidade de dar a Minas Gerais uma
divisão judiciária eficiente, mas estamos deixando que ela
saia pelos nossos dedos. De que modo vamos, amanhã, ouvir o
povo dizer que o Poder Judiciário não funciona, se estamos
chamando para nossa responsabilidade justamente o fechar das
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portas, para que tenhamos juizes, para que tenhamos uma
máquina que funcione e atenda às reivindicações de nosso
povo. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, a discussão
das emendas se esgotará agora, por falta de tempo, quando
entendo que cada uma dessas emendas deveria ser votada
separadamente. Como são várias emendas, votaremos em bloco.
Inclusive, constataremos, durante a votação, que nem nós,
Deputados, sabemos do que tratam muitas dessas emendas.
Entretanto, gostaria de solicitar ao Sr. Presidente - não
sei se é possível -, em nome da justiça e, talvez, em seu
nome, que a burocracia seja deixada de lado. Temos a Emenda
ng 32 e outras que foram aprovadas pelas comissões, e pedem,
agora, que elas sejam rejeitadas, em bloco, sem que os
Deputados saibam do que se trata. Portanto, peço a V. Exa.
que retire da votação em bloco a Emenda ng 32, para que ela
seja votada separadamente. Evidentemente, outros Deputados
pensarão da mesma maneira sobre suas emendas. Os Deputados
deveriam saber em que estão votando: de outro modo, não
estaremos atendendo aos reclamos de um povo que, já no
desespero, clama para ser atendido por um Juiz de Direito,
no interior.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre
Deputado Tarcisio Henriques que já fez a leitura do Acordo
de Lideranças, realizado durante a interrupção da reunião,
para que se pudesse votar em bloco as emendas que sofreram
destaques. Informa também que a emenda foi destacada por
outro Deputado.
O Deputado Tarcísio Henriques - Sr. Presidente, gostaria de
dizer o seguinte: o Acordo de Lideranças que estamos vendo
acontecer visa ao aproveitamento do tempo, a fim de votamos
de qualquer maneira a lei de organização do Judiciário.
Entretanto, não deveria ser assim, pois deveríamos votar com
todo critério, para não fazermos mais uma injustiça com o
nosso povo-
0 Sr. Presidente - A Presidência vai colocar em votação as

emendas destacadas pelo Deputado Ermano Batista, que
receberam parecer pela aprovação, e solicita ao Sr.
Secretário que proceda á chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Sebastião Helvécio - Ailton Vilela - Clêuber Carneiro -
Tarcisio Henriques.
- Respondem "não à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - Bené Guedes - Agostinho Patrus -

Ajalmar Silva - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifàcio Mourão - Célio de
Oliveira - Cõssimo Freitas - Eduardo Brás - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - rbrahim Jacob - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio -
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José Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria Olivia - Mauro Lobo -
Paulo Pettersen - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Responderam "não" 39 Deputados;
responderam "sim" 4 Deputados. Estão rejeitadas as emendas
destacadas pelo Deputado Ermano Batista. que receberam
parecer pela aprovação.
A Presidência vai submeter a votação as Emendas nQS 9. 60 e
201, destacadas pelo Deputado Ermano Batista, as quais
receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que desejarem
aprová-las responderão "sim"; os Deputados que desejarem
rejeitá-las responderão "não". Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ajalínar Silva - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber
Carneiro - Cõssimo Freitas Dilzon Melo - Emano Batista -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
tbrahim Jacob - Jaime Martins - João Marques - Jorge Hannas
- José Bonifãcio - José Braga - José Laviola - José Renato -
Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria
Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo -
Wanderley Ávila.
- Respondem "não" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Célio de Oliveira - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa

Pereira - Tarcisio Henriques.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 44 Deputados;
responderam "não" 4 Deputados. Estão, portanto, aprovadas as
Emendas ngs 9, 60 e 201, destacadas pelo Deputado Ermano
Batista.
A Presidência vai submeter a votação as Emendas ns 109 e
145, destacadas pelo Deputado Emano Batista, as quais
receberam parecer pela prejudicialidade. Os Deputados que
desejarem aprová-las responderão "sim"; os Deputados que
desejarem rejeitá-las responderão "não", A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada de votação
nominal
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - Bené Guedes - Agostinho Patrus - Ailton

Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Arnbrôsio Pinto -
Anderson Adauto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
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Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro - Eduardo Brás -
Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio
- José Braga - José Laviola - José Renato - Márcio Miranda
- Marcos Helénio - Maria Olivia - Mauro Lobo - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz
Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Simão Pedro
Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila.
- Respondem "não" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:

Adelmo Carneiro Leão - Sebastião Helvécio-
0 Sr. Presidente - Responderam "sim" 45 Deputados
Responderam "não" 2 Deputados. Estão aprovadas as Emendas
nQs 109 e 145, destacadas pelo Deputado Ermano Batista.
Está, portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei n
22/92 com as Emendas ns 1 a 4, 9, 10, 12 a 16, 20, 22, 23,
26, 35, 43, 44, 46 a 49, 61, 52. 60. 62, 63, 71, 74 a 76. 80
a 84, 87, 89, 92 a 94, 109, 115, 120, 137, 145, 155, 157,
161, 189, 191. 201, 205, 206, 212, 220, 239, 240, 247 e 251
a 253 e com subemendas que receberam o flQ 1 às Emendas ns
19, 21, 25, 97, 107, 114, 125. 129 e 222 a 234; estão
rejeitadas as Emendas ns 6 a 8. 11, 17, 18, 24, 27 a 34, 36
a 42. 45, 54 a 69, 61, 64 a 70, 72, 73, 77 a 79, 85, 86, 88.
90, 91, 95, 101, 102, 104. 108, 110, 111, 113, 117 a 119,
121 a 124. 126 a 128, 130, 132. 133, 136, 138, 141 a 143.
146, 148. 150 a 154, 158, 160, 163. 164, 167, 170 a 178,
181, 183 a 187, 190, 192, 199, 200, 203, 204, 207 a 211, 213
a 217, 219, 235 a 238. 241, 242, 244 a 246 e 248 a 250 e a
Subemenda nQ 1 à Emenda nq 240: e estão prejudicadas as
Emendas nQs 19, 21, 25, 96 a 100. 103, 105, 107, 112, 114.
125, 129. 131, 134. 135, 139, 140, 144, 147, 149, 156, 159,
162, 165, 166. 168. 169, 179, 180, 182, 188, 193 a 198, 202,
218. 221 a 234 e 240. À Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 2.093/94, do

Deputado Tarcisio Henriques, que autoriza o Poder Executivo
a doar imóvel de propriedade do Estado ao Flamengo Futebol
Clube, com sede no Município de Cataguases. A Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer.
Nos termos do 2Q do art. 147 do Regimento Interno, a
Presidência vai designar como relator o Deputado Roberto
Amaral. A Presidência indaga do relator se ele se encontra
em condições de emitir parecer oral sobre o projeto ou se
fará uso do prazo regimental. Com a palavra, o Deputado
Roberto Amaral
O Deputado Roberto Amara] - Sr. Presidente, estamos em

condições de apresentar nosso parecer sobre o Projeto de Lei
nQ 2.093/94.

PARECER ORAL SOBRE O PROJETO DE LEI
Plg 2.093194

Nosso parecer é favorável à aprovação da matéria,
considerando que se trata da cessão de um imóvel do Poder
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Executivo ao Flamengo Futebol Clube, de Cataguases.
Esclareço que já existe domínio há mais de 30 anos.
Portanto, nosso parecer é favorável
Sala das Reuniões. 20 de dezembro de 1994.
Roberto Amaral, relator.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei n
2.093/94. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 2.193/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o valor do soldo da
PMMG, altera os símbolos dos cargos de provimento em
comissão de direção superior e dá outras providências. A
Comissão de Fscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lg turno, com a Emenda nQ 1,
que apresenta. Em discussão o projeto.Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à mesa requerimento
do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando votação destacada
do parágrafo único do art. 7g do vencido. A Presidência
defere o requerimento, em conformidade com o inciso XVII do
art. 244 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo
emenda e salvo destaque. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda ng L Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em
votação, o parágrafo único do art. 7q do vencido. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço

verificação.
Questões de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Durante o processo de votação,
solicitei verificação, e o ilustre Presidente não atendeu ao
pedido. Solicito que ocorra a verificação, porque a pedi
antes que houvesse a conclusão do processo.
O Deputado Ronaldo Vasconcel los - Tenho o maior respeito e

a maior admiração pelo Deputado Gilmar Machado, mas, no caso
em tela, a matéria já está vencida. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre
Deputado Gilmar Machado que seu pedido se refere a matéria
vencida.
O Deputado Gilmar Machado - A verificação é regimental, e o
ilustre Presidente tem de encaminhá-la. Ou o Presidente vai
fazer outro Regimento.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilmar
Machado que ele está discutindo sobre matéria vencida. A
Presidência informa ao Deputado, também, que não há registro
de seu pedido de verificação.
O Deputado Gilmar Machado - Mas, se eu tenho que falar, o

Presidente está aqui para ouvir. Eu pedi a verificação
durante o período de votação-
0 Sr. Presidente - Não foi feito o pedido em microfone,
ilustre Deputado.
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, o
encaminhamento que se dá, nesta Casa, imediatamente após a
votação, é para a verificação, onde quer que o Deputado
esteja. Ai, então, é encaminhado pelo Presidente. Eu
gostaria que houvesse respeito, do contrário, teremos uma
demonstração clara de desacato ao Regimento. Eu gostaria de
manifestar aqui meu repúdio e meu protesto junto ao ilustre
Presidente que ora comanda a Mesa, dizendo-lhe que foi
arbitrário, autoritário e não respeitou o Regimento Interno.
Faço aqui meu protesto. Uma pessoa que age dessa forma não
tem condições de pleitear a Presidência da Assembléia
Legislativa. Também estarei protestando, posteriormente,
diante dessa forma horrorosa como foi conduzido o processo
Pelo ilustre Presidente.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Gilmar

Machado que vai pesquisar os registros taquigráficos. Estão
suspensos os trabalhos por 5 minutos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A
Presidência informa ao Deputado Gilmar Machado que a
Taquigrafia registrou o seu pedido de verificação. A
Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
Os Deputados que votaram a favor do destaque queiram
levantar-se. (- Pausa.)

Questões de Ordem
O Deputado Agostinho Patrus - Solicito esclarecimentos à
Presidência sobre a votação.
O Sr. Presidente - A Presidência informa que está fazendo

verificação da votação destacada do parágrafo único do art.
7Q do vencido.
o Deputado José Bonifácio - Que vencido? De que projeto?
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado José
Bonifácio que estamos votando o Projeto de Lei nQ 2.193/94,
do Governador do Estado, que dispõe sobre o valor do soldo
da PMMG, altera os símbolos dos cargos de provimento em
comissão de Diretor-Superior e dá outras providências.
O Deputado José Bonifácio - De quem foi o pedido de
destaque. Sr. Presidente?
O Sr. Presidente - O pedido de destaque foi do Deputado
Bernardo Rubinger.
O Deputado José Bonifácio - Muito obrigado a V. Exa.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares. Os Deputados que votaram a favor do
destaque queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem assentar-se.
Os Deputados que votaram contra o destaque queiram levantar-
se. (- Pausa.) Podem assentar-se. Está, portanto, aprovado o
parágrafo único do art. 7g do vencido.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Qual foi o resultado, Sr.

Presidente?
O Sr. Presidente - Votaram a favor 39 Deputados. Votaram

contra 3 Deputados.



O Deputado Gilmar Machado - Só há 35 Deputados presentes no
Plenário. Não há corno achar 39 votos a favor.
O Sr. Presidente - A Presidência vai fazer nova

verificação, a pedido do Deputado Gilmar Machado, e solicita
aos Deputados que ocupem seus lugares. Solicita, ainda, aos
Que votaram a favor do destaque que se levantem e permaneçam
de pé até que a assessoria faça a contagem dos votos. (-
Pausa. ) Podem assentar-se. Os Deputados Que votaram contra
queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem assentar-se. Votaram a
favor 29 Deputados. Votaram contra 3 Deputados. Portanto,
não há' quorum para votação. A Presidência torna sem efeito
a votação e solicita ao Sr. Secretário q ue proceda á chamada
para verificação de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado José Bonifácio) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há
"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Bernardo Rubinger, em que solicita
a retirada de seu pedido de destaque. A Presidência defere o
requerimento. Está, portanto, aprovado, em 2Q turno, o
Projeto de Lei n ?.193/94 na forma do vencido em lQ turno,
com a Emenda nQ 1. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 2.227/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o quadro de pessoal
do JEF e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está aprovado, em 2Q turno,
o Projeto de Lei nQ 2.227/94 na forma do vencido em lQ
turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 2.228/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre os valores do soldo
do pessoal da PMMG e dá outras providências. 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. Está aprovado o Projeto de
Lei nQ 2.228/94 na forma do vencido em lQ turno. A Comissão
de Redação.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.114/92, do
Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre a gratuidade do
registro de nascimento e da certidão de óbito. A Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Saúde e Ação Social opina pela aprovação do projeto com as
Emendas ns 1, 2 e 3, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação com as Emendas
ns 1, 2 e 3, da Comissão de Saúde e Ação Social, e com a
Emenda ng 4, Que apresenta. Em discussão, o projeto- Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
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votação, as Emendas nos 1 a 4. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está
aprovado, em l Q turno o Projeto de Lei ng 1.114/92 com as
Emendas de ns 1 a 4. A Comissão de Administração Pública.
Discussão, em l Q turno, do Projeto de Lei flQ 1-913/94, do

Deputado Jaime Martins, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Municipio de Dores do Indaiá. A Comissão de
Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está
aprovado, em IQ turno, o Projeto de Lei np 1.913/94. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
21, ás 9 e ás 20 horas, nos termos dos editais de
convocação; e para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião,

ATA DA 6149 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento,
Bené Guedes e aaldonedo Napoleão

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Apresentação de Proposições: Requerimentos dos Deputados
Péricles Ferreira e outros, José Renato e José Laviola -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação e de
Saúde e Ação Social - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Homero Duarte, Jaime Martins, Gilmar Machado e
Antônio Carlos Pereira - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação
de pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n
2.212/94; aprovação - Requerimentos: Requerimento do
Deputado Péricles Ferreira e outros; deferimento -
Requerimento do Deputado José Renato; aprovação - 2g Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de
proposições: Votação, em lg turno, do Projeto de Lei n
1.360/93; votação do Substitutivo nQ 4; aprovação; votação
da Emenda nQ 1; rejeição; verificação da votação;
inexistência de 'quorum" para votação; anulação da votação;
chamada de recomposição do número regimental; existência de
"quorum" para votação; votação da Emenda nQ 1; rejeição -
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.264/94;
aprovação com a Emenda ng 1 - Palavras do Sr.Presidente -
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.950/94;
aprovação na forma Co vencido em lQ turno, com a Emenda no 1
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA



;fl- Às 141h15min, comparèm os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cléuber Carneiro - Dilzon Melo - Elisa Alves -
Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Kemil Kumaira - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo
- Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Homero Duarte, 2g-Secretário "ad hoc', procede
à 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:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Péricles Ferreira e outros, solicitando
convocação de reunião especial para homenagem póstuma ao ex-
Deputado Wilson de Paiva e ao Sr. Roberto Márcio Pontes
Ferreira, ex-servidor desta Casa. (- A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o incisoxxi do art. 244
do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.)
Do Deputado José Renato, solicitando a tramitação em regime

de urgência do Projeto de Lei Complementar flQ 22192.
Do Deputado José Laviola, solicitando a tramitação em

regime de urgência do Projeto de Resolução nQ 2.268/94.
COMUNICAÇOES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Educação e de Saúde e Ação Social

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Homero Duarte.
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O Deputado Homero Duarte - Caro Presidente, minhas irmãs e
irmãos Deputados, tudo que é belo na vida cedo perece: a
juventude, a beleza, a própria vida.
Não sendo reeleito Deputado, deixo esta Casa fortalecido,

com absoluta certeza de que vivi e trabalhei por quatro
anos, com muito amor, dedicação e seriedade.
Na vida existe um tempo para todas as coisas e um tempo
para cada coisa. Existe o tempo de trabalhar e o de
descansar. De alegrias e de tristezas. De avanço e de recuo.
Desde a posse no honroso mandato de Deputado Estadual
foram, até hoje, 1.419 dias vividos num trabalho sério.
Creio que em 95% desses dias e noites fui o último Deputado
a terminar os serviços e sair desta Assembléia. Sempre com o
objetivo de atender a todos, de responder a cada
solicitação. Quatro anos quase que totalmente voltados para
ajudar asilos, creches, associações de excepcionais,
associações comunitárias, culturais e desportivas.
Distribui, neste mandato. 906 cadeiras de rodas, dezenas de
aparelhos auditivos, pernas mecânicas, pares de óculos e
outras ajudas para pessoas e entidades necessitadas.
Dediquei, acima de tudo, respeito e atenção a todos os que

me procuraram, especialmente aos servidores desta Assembléia
Legislativa, desde o mais humilde até o do mais alto
escalão.
Em política, não existem desculpas para derrotas. Cabe

analisar os resultados e tirar as melhores e mais profundas
conclusões. Não fui reeleito porque, principalmente, não
pude enfrentar o poderio económico de alguns Zeitunes da
vida. Muitos a quem ajudei nos últimos quatro anos me
esqueceram. Até alguns Prefeitos, com os quais trabalhei
dois anos firme, simplesmente se acomodaram ás vésperas da
eleição. Não souberam ser gratos pelo carinho, pela atenção
e pelos beneficias que receberam de meu gabinete e de mim
mesmo. Confirmaram o triste ditado segundo o qual "o dia da
ajuda é a véspera da ingratidão".
Na busca da perfeição, tentei, neste mandato de Deputado,

com a alma e o coração, fazer desses quatro anos algo
inesquecível ao cumprir o meu dever. Na minha atual
declaração de bens, ao encerrar o mandato, nada foi
aumentado, absolutamente nada além do que consta naquela que
entreguei ao assumir o cargo. Tudo que ganhei foi aplicado
para ajudar aos menos favorecidos. E certo que boa parte não
reconheceu esse trabalho. Não obtive o reconhecimento
necessário. Entretanto, é preferível errar a nada fazer por
medo de errar. Aprendi infelizmente Que para a quase
totalidade dos eleitores deve-se ajudar, mais ou menos, 60
dias antes das eleições porque, se ajuda for da vida inteira
ou durante os quatro anos de mandato, se esquecem; só se
lembram dos últimos favores ou ajudas. Mas, vamos em frente.
Cabe a cada um a iniciativa de trilhar seu caminho, com
coragem para assumir um trabalho responsável para com os
dias de amanhã. Afinal, , é tempo de se crer, muito embora
haja tanto descrédito. E tempo de luta, muito embora a
vitória não tenha chegado; é tempo de construir e,



sobretudo, de crer no futuro. Cabe a cada um a iniciativa de
trilhar seu caminho, enfrentando novos desafios.
Despeço-me de cada um e parto confiante em busca de novas
conquistas Que este adeus ressoe sempre em nossos corações
pelo reflexo da saudade que já se faz presente no meu eu.
Obrigado a todos colegas Deputados, obrigado aos
funcionários da Casa, da Diretoria-Geral, da Secretaria-
Geral, do Departamento de Comissões, da Consultoria, da
Biblioteca, da Comunicação Institucional; obrigado aos
funcionários de todos os gabinetes, a todos, sem exceção.
Obrigado imprensa, apesar de ter-me dado pouca atenção. Com
especial carinho, o meu obrigado, infinitas vezes, aos
funcionários de meu gabinete. Juntos, lutamos para um
atendimento a todos Que nos procuraram. Nosso gabinete foi
quase perfeito. Se houve falhas, perdoem-nos.
Contudo, vai permanecer a esperança de um reencontro
continuo Aos que em mim votaram e confiaram, num total
superior a 15 mil votos, digo-lhes obrigado e que como bons
jardineiros plantaram a semente, cheios de amor e fé,
revestiram de cuidado o canteiro de nossa amizade, e
passamos a construir um jardim digno da confiança Que em nos
depositaram. Destes recebi o apoio como uma pétala de rosa.
que seja ela artificial para vê-]a sempre perene e
constante a minha frente. Deus lhes pague o carinho e o
apoio.
Aos que não souberam agradecer, o meu perdão; aos que
traíram a confiança que neles depositei, a minha compaixão,
pois meu coração não guarda ódio nem rancor. Os compradores
de votos, aqueles que chegam a esta Casa às custas do poder
econômico e imaginam que todos os frutos amadurecem ao mesmo
tempo, como as cerejas, nada sabem a respeito das uvas. Cada
coisa a seu tempo. Podem crer que a Justiça de Deus tarda
mas não falha.
Nesta despedida, se lágrimas saíssem de meus olhos e
descessem pela minha face e rolassem até cada um de vocês,
irmãs e irmãos Deputados e funcionários da Assembléia, elas
levariam a minha mensagem de respeito e de amor, com meu
obrigado a todos pela feliz oportunidade desta nova amizade.
Tenho certeza de que haverá continuidade no trabalho que
sempre planteL Continuem tendo em minha pessoa o mesmo
amigo de sempre. Que, no Novo Ano que se inicia dentro de
poucos dias, tenham todos vocês bênçãos copiosas de o Todo-
Poderoso. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jaime Martins.
O Deputado Jaime Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Sras. Deputadas, é com a voz embargada, cheio de grande
emoção, mas sem melancolia, que uso desta tribuna, na qual
militei no decorrer de três legislaturas consecutivas, para,
com imensa e profunda saudade, cheio de entusiasmo e
carinho, manifestar a cada colega, a cada funcionário, a
cada jornalista e especialmente aos membros de meu gabinete,
sempre solícitos e bastante empenhados em ajudar-me, a
expressão mais sincera de meu agradecimento pela amizade,
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colaboração e lealdade com que sempre fui distinguido por
todos.

Acredito que, no decorrer dos doze anos de atividade
política e parlamentar nesta Casa, tenha errado muitas
vezes, dada a minha condição de ser humano. Afirmo,
entretanto, nunca ter decidido nada que ferisse minha
consciência, que pudesse conspurcar os sãos princípios que
adotei como norma em toda minha vida. Eis o motivo porque
recolho agora, para o patrimônio moral de meus filhos, a
certeza de jamais ter, durante vários anos de vida pública,
desrespeitado o acervo de amor ao trabalho, de coragem, de
abnegação e de austeridade que, como prêmio maior de meu
ser, recebi de meu querido e saudoso pai, que foi um bravo
em sua luta durante toda a vida.
Em lg de fevereiro de 1983 iniciei, com eminentes e
ilustres colegas, o primeiro mandato, que se seguiu de
outros em 1986 e 1990. no exercício do qual ainda me acho.
Graças sejam dadas ao Onipotente pelos sucessos alcançados,
todos recebidos por mim humildemente.
Agradecimentos, os mais sinceros 1e afetuosos, sejam
creditados aos milhares de excelentes amigos,
correligionários e grandes lideres políticos - Prefeitos.
ex-Prefeitos, Vereadores, lideranças comunitárias e outros -
espalhados por toda minha vasta região eleitoral, sem os
quais eu não teria alcançado minhas vitórias.
Ao longo desse tempo, no limite de minhas possibilidades,
fiz o que pude no sentido de contribuir para o
fortalecimento do Poder Legislativo, deixando registrado nos
anais desta Casa, com satisfação, alguns dos serviços por
mim prestados.
Participei, como membro ou Presidente, de diversas

comissões técnicas deste Poder Legislativo, tais como as de
Minas. Energia e Metalurgia, Defesa do Consumidor. Defesa do
Meio Ambiente. Economia e de Abastecimento, entre outras, e
tive, ainda, a ventura de escrever, em 1989. junto com
vários colegas que aqui se encontram, a Constituição
Mineira, procurando, como constituinte, marcar com meu
trabalho presença na elaboração da Carta Magna dos mineiros,
entregando-lhes, certamente. uma Constituição adaptada aos
tempos da modernidade e do restabelecimento democrático.
Aqui, juntos, votamos tantos e tantos projetos de interesse
do povo mineiro. Discutimos, tantas e tantas vezes, de modo
caloroso, nas nunca perdemos em nossas discussões o
sentimento da dignidade, o sentimento da sinceridade e da
seriedade.
O parlamento e os homens públicos têm sido agredidos em sua
integridade. Adjetivos lhes são imputados impiedosamente,
como se de sua existência não dependesse a própria
manutenção democrática do Pais.
O punhal de um assassino faz menos dano do que a língua de
um caluniador. Um ser fraco, covarde, não ousa desengatilhar
uma pistola para matar outro homem, mas atreve-se, com dois
rasgos de pena, a matar a honra e a fama do cidadão que se
destaca na consideração pública.



A nôdoa, impressa, divulgada com intenções malignas,
impregna •a reputação do homem público, não fica somente no
território da Pátria ou na Nação, não se contém dentro do
presente, gira o mundo e prolonga-se na posteridade.
Assim, peço ao Criador que, em 1995. os membros desse

parlamento não sejam atingidos por atos como o mencionado.
Apesar de todas as adversidades verificadas neste período,
foi-me possível, durante meus três mandatos nesta
Assembléia, carrear para toda minha região eleitoral enormes
e valiosos benefícios. Nem uni só setor de atuação do Estado
foi esquecido no meu trabalho de beneficiar as comunidades
mais carentes de minha área eleitoral.
E com grande alegria que afirmo ter a tranqüilidade de não

ter deixado, em nenhum momento de minha vida parlamentar, de
exercer, o máximo e permanentemente, minha ação junto aos
Governos Estadual e Federal, para servir á gente boa e
laboriosa de nossa "interlândia", fazendo chegar a cada
comunidade, sempre, a ação eficaz e benéfica dos Governos.
Servi, assim, com acendrado amor e carinho a todos que
necessitaram de meu trabalho, jamais esquecendo a passagem
evangélica, referente a Cristo nosso Senhor, quando este
afirmava pela voz do profeta: "Vim para servir e não para
ser servido." Foi, pois, este o lema que sempre adotei em
minha vida pública.
Imbuído, assim, do firme desejo de servir plenamente minha
região eleitoral, coloquei em ação toda minha força,
capacidade de trabalho e amizade. Consegui, mercê de Deus,
sem falsa modéstia, realizar muito. Tenho a consciência
tranqüila do dever cumprido. Todo o poder e todos os
recursos materiais que estiveram ao meu alcance foram
utilizados em beneficio de meus queridos correligionários e
dos municípios que tive a honra de representar
politicamente. Muito mais preocupado com o trabalho e a
realização do bem comum, todo o meu tempo era consumido na
consecução de benefícios para o povo.
Assim, freqüentando sempre que necessário a tribuna e

atuando permanentemente nas comissões técnicas e repartições
públicas, consegui exercer com eficiência meus três honrosos
mandatos de representação popular.
Devo, neste momento em que me afasto deste parlamento.
agradecer mais uma vez a meus funcionários de gabinete,
companheiros nesses doze anos de luta, incansáveis em uma
tarefa tão difícil. Que Deus os proteja e os possa bem
conduzir. Agradecer-lhes a maneira como agiram comigo; com
dedicação, seriedade, amor e carinho, na causa comum de
servir a nossa gente.
A todos os funcionários da Assembléia Legislativa - da
Mesa, das Comissões, da Segurança, da cantina, aos
motoristas que me serviram, que me ajudaram nessa empreitada
- entre os quais conquistei sólidas e permanentes amizades e
que muito contribuíram para que eu realizasse o bom combate,
quero agradecer de coração, neste instante de despedida.
Aos representantes da imprensa, esses dedicados
jornalistas, que, vigilantes e sagazes na sua nobre missão
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de bem informar, sempre foram atenciosos comigo, deixo meu
abraço agradecido.
Aos amigos da Bancada do PFL, o meu muito obrigado, pela

honra de conviver com seus integrantes, na certeza de que
esse convívio será constantemente lembrado, já Que sempre
tivemos como propósito nortear nossas decisões pelo caminho
da democracia, na defesa dos interesses do povo mineiro.
Também aos demais colegas desta augusta Casa, que sempre me
distinguiram com amizade, o meu muito obrigado.
A todos, um feliz Natal, com paz e tranqüilidade, e que o
novo ano lhes traga a realização de seus sonhos e ideais.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias,
imprensa, nesses últimos anos temos verificado que a Policia
Militar do Estado de Minas Gerais vem procurando maior
integração, vem buscando mudar um pouco a sua imagem diante
da opinião pública, vem procurando adquirir um novo
comportamento em relação aos movimentos, evidentemente não
deixando aquele seu aspecto mais geral de repressão, mas, no
meu entender, mantendo um processo de diálogo mais amplo.
Entretanto, falando como parlamentar e também como

evangélico, lamentamos enormemente quando, ao receber o
"Minas Gerais" do dia 7/12/94, tomamos conhecimento da
publicação do edital de concurso público para.provimento
de cargos no quadro de oficiais capelães da PMMG, para o ano
de 1995. A Policia Militar, que é uma instituição pública,
uma instituição do Estado, do povo de Minas Gerais, fez
publicar uru edital de concurso, de concurso público, isto é,
um concurso do qual todas as pessoas podem participar,
evidentemente, apresentando algumas características
necessárias à função de capelão.
Entretanto, o fato que mais nos chamou a atenção foi

exatamente o item 3, que fala das inscrições. Diz assim o
texto do edital de concurso: "3. Inscrição a. Os cargos são
destinados aos Sacerdotes da Igreja Católica Apostólica
Romana."
Este é o primeiro critério. Só poderá concorrer aquele que
for sacerdote, isto é, se for padre. Não estamos fazendo
campanha contra a Igreja Católica, mesmo porque nem foi ela
quem elaborou esse edital do concurso, nas queremos lamentar
essa infelicidade e dizer que tal procedimento é
inconstitucional. Já conversamos com vários companheiros,
como o Vereador João Leite, que, agora, é Deputado Estadual,
com o Deputado Antônio Genaro, além de outros pastores de
várias comunidades. O Concilio da Igreja Assembléia de Deus
se reuniu e já está com ações preparadas, as Igrejas
Batistas e várias outras também já se mobilizaram, porque
esse edital criou um grande constrangimento dentro da
comunidade evangélica, na medida em que se trata de uma
discriminação clara e explicita. Hoje, estivemos com o
Coronel Meira, conversando com ele sobre a necessidade de
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que esse edital seja suspenso e que se reelabore novo edital
dentro das normas.
O pronunciamento que fazemos hoje é para alertar e ao mesmo
tempo colocar-nos à disposição para o diálogo, para que
fatos como esse não venham ocorrer e para que não tenhamos
dentro da comunidade evangélica um movimento que possa
trazer uma outra idéia da PMMG Isso seria desagradável e
ruim tanto para a comunidade evangélica quanto para a
Policia Militar Estamos entrando com um requerimento
solicitando à Policia Militar informações, visto que lá
existem orientações jurídicas de como é possível fazer um
edital que fere de forma veemente a Constituição Federal, em
seu art 3, inciso IV, e a Constituição do Estado, em seu
art. S, inciso I. Hoje há perseguição e discriminação
contra o setor evangélico; amanhã, poderá ser contra outros
grupos, como por exemplo o negro, que já sofreu muitos
preconceitos. Se não fizermos nada, estaremos concordando
com todo esse processo de discriminação. Não queremos que
isso ocorra.
Com esse requerimento pedimos à Casa que busque informações

junto á Policia Militar, conclamando o Comandante da Policia
Militar e o Governador do Estado, ao qual a Policia está
subordinada, para que suspendam esse edital e seja feito
outro, permitindo que todas as pessoas que tenham formação
religiosa possam participar, porque a Policia Militar
precisa dessa participação e os capelães cumprem uma função
importante de orientação espiritual, não de doutrinação de
uma determinada igreja ou de uma determinada denominação.
Essa é a nossa fala, e lamentamos profundamente - a

comunidade evangélica está extremamente entristecida - esse
fato, esperando que a Policia Militar corrija esses
equívocos e que possamos novamente ver a PM corno uma
instituição séria e responsável, que não provoca nem faz
discriminações.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antõnio Carlos

Pereira-
0 Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, presentes nas galerias, não venho aqui para fazer
um pronunciamento de despedida. Confesso que até cogitei da
hipótese de fazer uni balanço, mas isso demandaria tempo
maior e, infelizmente, o nosso Grande Expediente só tem como
utilidade compor a nossa pauta formal, porque não é nunca
utilizado e creio que seria inócuo agora fazê-lo.
A minha preocupação é registrar alguns pontos que dizem
respeito ao debate sobre a sucessão interna da Assembléia,
sobre a eleição da Mesa. Aprovamos, há poucos dias ou
noites, um projeto que diz respeito aos portadores de
sofrimento mental. Esse projeto tramitou por cerca de dois
anos, envolveu instituições as mais variadas, tanto do
Estado quanto do Pais, permitiu que fizéssemos com que o
movimento pela luta antimanicomial, daqui de Minas,
assumisse destaque nacional e possibilitou também que
durante a sua discussão fosse criada uma entidade, uma
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associação de usuários do sistema público e privado de saúde
mental. Um projeto com essa dimensão, que consegue
sinalizar, pelo menos, a preocupação de Minas Gerais com o
tema, a exemplo do Rio Grande do Sul, Pernambuco e Ceará e
mesmo internacionalmente - esse debate é antigo na Itália e
no Canadá - foi aprovado na calada da noite. Não quero
discutir aqui o projeto. Ao que chamo a atenção e para o que
queria dar destaque são os nossos procedimentos, ou seja, um
momento que poderia e deveria ser grande para a Assembléia,
que permitiria o encontro da sociedade, dos setores
organizados com o trabalho aqui realizado, ocorreu quase que
clandestinamente. As pessoas Queriam acompanhar, comemorar,
aplaudir a Assembléia naquele momento, mas não tiveram
oportunidade, pois as nossas pautas ainda são estabelecidas
ao sabor e á vontade da Presidência, do poder imperial da
Presidência.
Creio que esse é um pequeno exemplo do muito que temos que

alterar aqui. Há outros: o debate sobre o orçamento, que
deveríamos estar realizando. Depois de quatro anos aqui - eu
mesmo trabalhei muito tempo na Comissão de Fiscalização
Financeira -, chegamos á conclusão de que, por mais que se
afirme que orçamento público em Minas e no Pais é uma peça
de ficção, muito pouco tem sido feito para que deixe de ser
uma peça de ficção.
Todos nós recebemos uma circular do querido, do nobre

Deputado Agostinho Patrus, argumentando que há um eventual
Acordo de Lideranças - registro: nosso partido não
participou desse Acordo de Lideranças - segundo o qual cada
Deputado foi brindado com a possibilidade de fazer 20
emendas, no valor de R$800,00 cada uma. Se é para sermos
formais, por Que não 20 emendas a R$1,00 cada uma, já que
facilitaria as coisas, economizaria tempo Co computador e
ninguém precisaria fazer contas? Com o valor que foi
estabelecido, vários de nós teriam condições de pagar as
emendas do próprio bolso, não precisaria sequer fazer-se
orçamento para isso.
Mas, o que é a caricatura? O que é o problemático? Nós

temos várias situações: O Deputado Roberto Amara], que é do
mesmo partido do relator, que, por sua vez, é do partido do
Governador do Estado, apresentou mais de mil emendas. Não
vouentrar no mérito das emendas do Deputado Roberto Amaral,
mas de duas uma: ou o projeto orçamentário, encaminhado pelo
Governo - do partido que ele faz parte -, não tem
representatividade na concepção do Deputado Roberto Amaral e
então ele teria que romper com o Governo, ou o Deputado
teria que retirar suas emendas em prol de um projeto-
0 problema todo é que orçamento não é projeto, não é
programa de realizações. A dificuldade toda é que o
orçamento não é a tradução de compromissos estabelecidos, de
prioridades, de definições, de uma opção de politicas
públicas. O orçamento é um ritual, O Executivo - e não se
trata aqui de se abrir um debate lateral - obviamente tem e
terá sempre melhores e maiores condições - pois essa é a sua
tarefa, é sua responsabilidade - de fazer o orçamento,
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estipular suas prioridades, onde vão ser alocados, de forma
principal os recursos.
A tarefa nossa, de um Poder como o nosso, é estabelecer
novas sinteses, construir novos patamares de consenso, é
saber que aqueles parlamentares que concordam com o
eventual projeto majoritário do Governo vão defender e até
aprimorar esse projeto e que aqueles que, democrática e
necessariamente, fazem oposição vão tentar convencê-los de
que é possivel fazer outras coisas.
E, neste embate, todos nós avançamos: a sociedade avança,

a democracia avança, a vida do povo melhora, enfim. Mas,
não. Concordamos todos com o cumprimento do ritual. Qual é
o resultado disso? Qual é o desdobramento disso? No plano
nacional, já vimos: CPI do Orçamento. Aqui, o orçamento não
tem papel, não tem função. Não discutimos conteúdos. O único
debate que se pós até agora é o limite do número de emendas,
porque, da mesma maneira que eu pessoalmente não me sinto em
condições de votar a favor de uma ponte orçada em RS80,00.
também não me sinto em condições de votar contra essa ponte,
pois não sou capaz de aferir, de dimensionar a importãncia
dessa ponte para a região. Se isso vale para mim, vale para
qualquer um de nós.
O desafio que está posto - de novo quero voltar ao tema,
que é a eleição da nossa próxima Mesa - é de que maneira
este Poder se pode capacitar, para cumprir a sua função de
também debater, opinar, interferir no processo orçamentário.
Isso, parece-me, deveria estar posto no debate de sucessão
desta Assembléia, para nós não ficarmos, permanentemente,
discutindo no varejo. Se o orçamento é uma peça de ficção e
até agora tem sido, onde vamos buscar tanta metafisica para
trabalhar essa ficção? Ficamos permanentemente enredados em
discutir uma emendinha aqui, uma janelinha acolá, cuja
execução vai depender da pressão politica ou do acesso, dos
canais, ou das amizades, seja lá o que for, que cada um
tenha sobre os eventuais ocupantes do Palácio da Liberdade.
Creio que esses temas deveriam ser trazidos aqui, agora,
para o debate da próxima Mesa. Fazer isso é compreender que,
se a Mesa é um espaço necessariamente plural, a exemplo das
várias comissões, tem que compreender a representação dos
partidos desta Assembléia e que o cargo de Presidente tem
especificidades, tem particularidades, tem simbologias, tem
representações que não podem ser tratadas da mesma maneira.
Se eu permanecesse aqui, com certeza votaria no Deputado
Agostinho Patrus para Presidente da Assembléia não apenas
porque isso corresponde, hoje, praticamente a um consenso da
nossa bancada, dos companheiros que para aqui virão no
próximo ano, mas também porque não se trata apenas de
cumprir um ritual de oposição partidária. Acredito
sinceramente que, entre as opões colocadas, ele é o melhor.
O problema é que, de forma alguma, seria um voto apaixonado,
de maneira alguma seria um voto com entusiasmo e muito
dificilmente seria um voto que traduziria una vontade, um
desejo, um empenho de participação. Seria um voto
burocrático-administrativo - um mal menor porque ninguém
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discute o que fazer da Assembléia, o que fazer da Mesa, o
Que fazer das comissões, o que fazer do Plenário, o que
fazer das comissões técnicas. o Que fazer da estrutura, nada
disso: discute-se Quem vai para onde. Dai, em torno disso, é
muito difícil optar, é muito difícil escolher. O saudável, o
positivo, o necessário é que os Deputados que pleiteiam o
cargo de Presidente expusessem as suas plataformas.
apresentassem para todos que fossem votar quais os
compromissos que têm com o público, porque nunca é demais
lembrar, que isto aqui é uma instituição pública, e, já que
o Presidente da Assembléia está na linha direta da sucessão
do Governo do Estado, O Que os candidatos pretendem para
este Poder. Não mais o acerto de sempre, o conchavo de
sempre. Não tenho nada contra conversas. Isto faz parte da
natureza humana e da política. Não se trata de contrapor
mecanismos, mas trata-se de exigir algo absolutamente
elementar num processo desses: queria saber dos candidatos à
Presidência a posição Que defendem acerca deste elefante
branco, que é o painel, pois todos brincam de digitar
números, mas hoje ele não tem função nenhuma, e custou muito
caro. Quando foi montado, tinha um papel, que era o de
permitir à sociedade acompanhar os nossos votos, não o de
lista de presença, pois a que vale é a que é feita aqui
atrás. Queria saber também a posição dos candidatos á
Presidência sobre o nosso Instituto de Previdência, sobre a
ASPAS: queria saber da possibilidade, que é uma necessidade,
de se estabelecerem prazos para a tramitação de projetos.
Por que depende da boa vontade do Presidente que determinado
projeto entre ou saia da pauta? Se a tramitação de projeto
tem prazo é apresentado; passa na comissão: se ela perde
prazo, vai para outra; se esta também perde prazo, vem para
Plenário e é votado, com as pautas divulgadas anteriormente.
por que a sociedade não sabe - tampouco nós sabemos - o que
é votado aqui? A votação, a cada dia, é uma surpresa. Vamos
e venhamos, este não é o melhor funcionamento para a
democracia, este não é o melhor funcionamento para uma
instituição que quer se legitimar se sabemos todos que o
poder político se legitima à medida que é capaz de construir
consenso na sociedade. Não é clandestinamente que se fazem
as coisas. Por que devemos estar submetidos,
permanentemente, a prioridades - exceto aquelas de natureza
constitucional - a urgências do Executivo, tais como mais um
absurdo que acaba de chegar de um mini-"Frankenstein' ou
coisa que o valha, que tem que ser votada a toque de caixa
porque o Executivo assim o quis?
Concluindo, Sr. Presidente, é este o melhor procedimento?

Creio que não. Creio que, se quisermos, podemos melhorar
muito. Nada de idealizações perfeitas, mas devemos e podemos
melhorar isto aqui.
Queria concluir, fugindo do assunto e lançando não um

desafio, mas um apelo singelo, do fundo da alma, para que o
nosso Vice-Governador, Arlindo Porto, nos ensine o caminho
das pedras; que ele possa, de alguma maneira, demonstrar
como conseguiu inundar este Estado de "outdoors, cartazes.
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faixas, de gente para todo o lado segurando cartazes e
faixas, com os mesmos custos da tiinha campanha. Queria
descobrir esse milagre, queria descobrir essa capacidade
monumental que o nosso Vice-Governador teve de, com algo em
torno de R$500.000,00, realizar essa campanha fantástica.
Acho que, se ele ensinasse a todos nós, ganharíamos todos;
teríamos a capacidade de fazer campanha mais barata, fazer
chegar nossas informações ao povo e, quem sabe, termos
condições mais iguais de disputa. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação. na 103a Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei ns 710/92, do Deputado José Braga; 1.823 e
1.830/93, do Deputado Geraldo Rezende; 1.841/93, do Deputado
Simão Pedro Toledo; 1.927/94, do Deputado Antônio Fuzatto;
1.985/94, do Deputado António Júlio; 2.085/94. do Deputado
Anderson Adauto; 2.103/94. do Deputado Francisco Ramalho;
2.106/94, do Deputado Aílton Vilela, e 2.129/94. do Deputado
Sebastião Costa; e pela Comissão de Saúde e Ação Social -
aprovação, na 25? Reunião Extraordinária, dos Projetos de
Lei flQS 1.737/93, do Deputado Alvaro António; 2.105/94, do
Deputado Ailton Vilela; 1.630/93, do Deputado Arnaldo
Canarinho; 2.153/94, do Deputado Elmo Braz; 1.839/93. do
Deputado Geraldo Rezende; 2.107/94, do Deputado Jaime
Martins; 2.081/94, da Deputada Maria Elvira, e 2.150/94, do
Deputado Raul Messias (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng 2.212/94, do
Governador do Estado (A sanção.).

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Péricles
Ferreira e outros, em que solicita, na forma regimental, a
convocação de reunião especial em homenagem à memória do ex-
Deputado Wilson de Paiva e do Sr. Roberto Márcio Pontes
Ferreira, ex-funcionário desta Assembléia. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XXI do
art. 244 do Regimento Interno e, oportunamente, fixará a
data.
Requerimento do Deputado José Renato, em que, na forma
regimental, pleiteia a tramitação em regime de urgência do
Projeto de Lei Complementar ng 22/92, de autoria do Tribunal
de Justiça, que contém a organização e a divisão judiciária
do Estado de Minas Gerais. Em votação, o requerimento. Os
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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 á 2a fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

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

da presente reunião o Projeto de Lei Complementar ng 29/93,
que teve sua votação iniciada na reunião extraordinária de
ontem á noite e concluida na extraordinária de hoje de
manhã, e os Projetos de Lei ngs 1.473 e 1.855/93, aprovados
na reunião extraordinária realizada hoje de manhã.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei
ng 1.360/93, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que cria o
Fundo de Saneamento Básico A Comissão de Justiça opinou
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Saúde e
Ação Social opinou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela sua aprovação na forma
do Substitutivo ng 1, da Comissão de Saúde e Ação Social.
Emendado em Plenário, voltou o projeto á Comissão de Saúde e
Ação Social, que opinou pela aprovação do Substitutivo nQ 4
e pela rejeição dos Substitutivos ns 2 e 3 e da Emenda n
1. Em votação, o Substitutivo nQ 4, salvo emenda. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ L Os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.
O Deputado Gilmar Machado - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. Solicito aos
Deputados que ocupem seus lugares. Os Deputados q ue votaram
a favor da emenda queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem
assentar-se. Os Deputados que votaram contra a emenda
queiram levantar-se. (- Pausa.) Podem assentar-se. Votaram a
favor 3 Deputados; votaram contra 7 . wutados, e votaram em
branco 3 Deputados, o que perfaz :otal de 13 Deputados
votantes. Não há" quorum" para votação, motivo pelo qual
declaro sem efeito a votação. Esta Presidência determina ao
Sr. Secretário que proceda á chamada para recomposição do
"quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Ambrõslo Pinto) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 35 Deputados. Seis

Deputados encontram-se nas comissões. Portanto, há "quorum"
para votação. Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.
Fica, portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei n
1.360/93 na forma do Substitutivo nQ 4. A Comissão de
Fiscalização Financeira.
votação, em lç turno, do Projeto de Lei ng 2.264/94, da
Mesa da Assembléia, que disciplina a realização de
audiências públicas regionais para subsidiar a elaboração da
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lei orçamentária anual e para prestação de informações pelos
poderes públicos, nos termos do art. 157, § 5Q e seguintes,
da Constituição do Estado. A Mesa da Assembléia opinou pela
aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto
á Mesa da Assembléia, que opinou pela aprovação da Emenda n
1. Em votação, o projeto- Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada, Fica,
portanto, aprovado, em lQ • turno, o Projeto de Lei n
2.264/94 com a Emenda n 1. A Mesa da Assembléia.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei nQs 2.015. 2.216,
2224, 2.251, 1.930 e 2.030/94, em virtude de não se
encontrarem em condições de ser apreciados.
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.950/94, do

Deputado João Batista, que institui a obrigatoriedade da
realização de exame odontológico gratuito em alunos da pré-
escola e do lg grau da rede estadual de ensino e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em lg turno,
com a Emenda nQ 1, que apresenta Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação. o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa-) Aprovado. Em votação, a Emenda
nQ 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em
2Q turno, o Projeto de Lei nQ 1.950/94 com a Emenda ng 1. A
Comissão de Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Baldonedo Napoleão) - 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 22, às 9 e às 20 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a ordinária da
mesma data, 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 CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA. SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E
ORÇAMENTÁRIA
As nove horas e quinze minutos do dia doze de outubro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Hannas (substituindo o Deputado
Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do PFL).
Geraldo Rezende, Ermano Batista e Célio de Oliveira, membros
da Comissão de Constituição e Justiça; Jorge Hannas, Márcio
Miranda e Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado
Jorge Eduardo, por indicação da Liderança do PMDB), membros
da Comissão de Saúde e Ação Social; Célio de Oliveira,
Roberto Amaral, Péricles Ferreira e Emano Batista
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(substituindo este ao Deputado Jaime Martins, por indicação
da Liderança do BRD), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e esclarece que a reunião tem por finalidade
apreciar os pareceres sobre o Projeto de Lei ng 2.162/94, de
autoria do Governador do Estado. Que transforma em Hospital
da Policia Civil o Departamento de Saúde da Policia Civil e
dá outras providências. A seguir, o Presidente 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 designa relator do Projeto
de Lei nQ 2.162/94 o Deputado Geraldo Rezende, para emitir
parecer pela Comissão de Constituição e Justiça; redistribui
ao Deputado Márcio Miranda o parecer da Comissão de Saúde e
Ação Social e designa o Deputado Roberto Amaral para emitir
parecer pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. A seguir, o Deputado Geraldo Rezende, relator
da Comissão de Constituição e Justiça, emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. A seguir, a Presidência passa a palavra ao relator
pela Comissão de Saúde e Ação Social, Deputado Márcio
Miranda, que emite parecer favorável à aprovação do Projeto
de Lei nQ 2.162/94. Submetido a discussão e votação, é o
parecer aprovado. A Presidência passa a palavra ao Deputado
Roberto Amara], relator pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, que emite parecer pela aprovação
do projeto. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Roberto Amaral - Ivo José -

Marcos Helênio - José Renato - Jaime Martins - Wilson Pires
- Ermano Batista - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira.
ATA DA 78a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de
novembro de mil novecentos e noventa e Quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, Bernardo
Rubinger, Romeu Queiroz e Péricles Ferreira, 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 Bernardo
Rubinger 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:
cópia do Oficio nQ 749/94, do Presidente da RURALMINAS,
encaminhado ao Presidente desta Casa, contendo nomes das
empresas comodatárias intransigentes na devolução dos bens
cedidos por aquela Fundação, a titulo de Comodato; cópia do
oficio do Juiz de Direito Gelásio Marinelli Megale.
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encaminhando ao Presidente desta Casa cópia autenticada da
ata de reinstalação da Comarca de Itumirim; abaixo-assinado
dos membros da comissão de representação das entidades
participantes da audiência pública regional realizada em
Almenara solicitando a esta Comissão requerer a abertura de
créditos constantes no Fundo de Incentivo á Industrialização
- FINO -, para as empresas localizadas nos Vales do
Jequitinhonha, São Mateus e Mucuri; Oficio nQ 14/94, do
Presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Leste,
encaminhando ao Presidente desta Casa, para consideração, o
texto da lei promulgada pela Mesa da Câmara, aprovando a
alteração dos limites do Município de Santa Bárbara do
Leste. Esgotada a matéria destinada à l parte da reunião, a
Presidência passa à votação de requerimentos do Deputado
Tarcisio Henriques (4), nos quais se solicita a abertura dos
processos de emancipação dos Distritos de Tebas, São
Sebastião da Vargem Alegre, Cachoeira do Vale e Monte Verde,
pertencentes aos Municípios de Leopoldina, Mirai, Timóteo e
Camanducaia, respectivamente; do Deputado Elmo Braz (2), nos
quais se solicita o desarquivamento dos processos de
emancipação dos Distritos de Ooianá e Vila Almeida,
pertencentes aos Municípios de Rio Novo e Jabuticatubas,
respectivamente; do Deputado Péricles Ferreira, no qual se
solicita o desarquivanento dos processos de emancipação dos
Distritos de Curral de Dentro, Santa Cruz de Salinas e
Jenipapo, pertencentes aos Municípios de Aguas Vermelhas,
Salinas e Francisco Badarõ, respectivamente; do Deputado
Marcos Helênio, no qual se solicita o desarquivamento do
processo de emancipação do Distrito de São Geraldo do
Baixio, pertencente ao Município de Galiléia; e do Deputado
Sebastião Costa, no qual se solicita o desarquivamento do
processo de emancipação do Distrito de Pedra Bonita,
pertencente ao Município de Abre Campo. São os requerimentos
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Jorge Hannas. Presidente - Ajalmar Silva - Kemil Kumaira -

José Braga.
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR A EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR
DIVIDAS DE TRABALHO NO DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO
VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE MINAS
AS quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e
três de novembro de mil novecentos e noventa e quatro,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Péricles
Ferreira, Gilmar Machado, Wilson Pires e Ronaldo
Vasconcellos, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Péricles Ferreira,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar
Machado que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência esclarece que a finalidade da reunião é ouvir os
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Srs. Gilrnan Viana Rodrigues, Presidente da Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -. e Gabriel
de Fátima Santos. Presidente da Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias do Estado de Minas Gerais - FTIEMG. O
Presidente comunica aos membros que o Sr. Gilrnan Vieira
Rodrigues encaminhou oficio justificando a sua ausência e
que o Sr. Gabriel de Fátima Santos se fará representar pelo
Sr. Antônio Francisco Marques. Diretor do Departamento
Vegetal da FTIEMG. a Quem convida a tomar assento à mesa.
Com a palavra, o Sr. Antônio Francisco Marques faz exposição
• respeito do tema em pauta. Em seguida, a Presidência abre
• discussão. E realizado amplo debate entre o convidado e os
Deputados presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. O Presidente solicita ao Sr. Antônio
Francisco que envie á Comissão a documentação relativa aos
convênios realizados entre a FTIEMG e as empresas de
carvoejamento, assim como qualquer informação que possa
subsidiar o relatório desta Comissão. O convidado se
compromete a encaminhar á Assembléia os documentos
requisitados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença do convidado e dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Wilson Pires ,- Ajalmar

Silva - Roberto Amaral - Roberto Carvalho. -
ATA DA 83a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e nove de
novembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Côssimo Freitas. Anbrósio
Pinto e Marcos Helõnio (substituindo este à Deputada Maria
José Haueisen, por indicação da Liderança do PT). membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Côssimo Freitas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos parlamentares presentes. D Presidente
redistribui os Projetos de Lei ngs 1.755/93 ao Deputado
Ambrõsio Pinto e 2.078/94 ao Deputado Marcos Helênio. Passa-
se à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação de
proposições da comissão. A Comissão de Educação aprova
proposta da comissão de representação das entidades
participantes da audiência pública regional realizada este
ano na cidade de Diamantina, em que solicita seja esse
Município considerado patrimônio histórico mundial pela
UNESCO. Dutra proposta se refere ao pedido de financiamento
á FAPEMIG para que viabilize a criação do "campus"
experimental de uma universidade livre e comunitária do vale
do Jequitinhonha, em São Gonçalo do Rio das Pedras. A
Presidência informa que essas propostas serão dirigidas á
Mesa desta Casa para trâmite regimental. A seguir, o
Presidente passa á discussão e à votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado
Ambrôsio Pinto, relator do Projeto de Lei ng 1.755/93, no 1Q
turno, opina pela aprovação da matéria com as Emendas ns 1
a 6. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
O Deputado Marcos Helênio, relator do Projeto de Lei ng
2.078/94, no lo turno, opina pela aprovação da matéria com
as Emendas nos 1 e 2. Colocado em discussão e votação, é O
parecer aprovado. Ato continuo, o Presidente passa à
discussão e votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. A Deputada Maria José Haueisen emite
pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei ns 2.024/94,
no 2Q turno; 1.276, 1.297 com a Emenda ng 1, 1.685, 1.823,
1.828 e 1.836/93. 1.927 e 2.059/94, no lo turno. O Deputado
Francisco Ramalho emite pareceres pela aprovação dos
Projetos de Lei ns 2.050/94, no 2g turno; 710 com a Emenda
no 1 e 769/92 na forma do Substitutivo nQ 1, 1.721, 1.812,
1.826, 1.829. 1.531, 1.841/93, 2.106, 2.129, 2.140 e
2.142/94, no lQ turno. O Deputado Ambrôsio Pinto emite
pareceres pela aprovação dos Projetos de Lei ns 2.062/94.
no 2Q turno, 1.539, 1.830, 1.835/93, 2.002 com a Emenda n
1. 2.085 e 2.103/94, no lQ turno. O Deputado Gilmar Machado
emite parecer pela aprovação, no lQ turno, do Projeto de Lei
ng 1.720/93 com a Subemenda nQ 1 á Emenda nQ 1. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados
esses projetos. Os Deputados Ambrôsio Pinto e Francisco
Ramalho, relatores, respectivamente. dos Projetos de Lei ns
382/91 e 2.098/94, no lg turno, solicitam sejam eles
baixados em diligência ao autor; e a Deputada Maria José
Haueisen, relatora do Projeto de Lei nQ 2.137/94, no 1
turno, requer seja ele baixado em diligência á Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração. Tais pedidos de
diligências são deferidos pelo Presidente. A Presidência
defere requerimento de retirada de tramitação do Projeto de
Lei nQ 1.030/92, de autoria do Deputado Geraldo da Costa
Pereira. Os Deputados Marcos Helênio e Ambrôsio Pinto,
relatores, respectivamente. dos Requerimentos nQs 5.433 e
5.452/94, emitem pareceres favoráveis à aprovação das
proposições. Submetidos a votação, são os requerimentos
aprovados. Em seguida, o Presidente submete a discussão e
votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nos 1.012/92. 1.277. 1.527 e 1.535/93, 1.665, 1.877, 1.943,
1.944, 1.967, 1.970 e 1.982/94, que são aprovados. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Côssimo Freitas. Presidente - Anbrõsio Pinto - Maria José

Haueisen - Francisco Ramalho.
ATA DA 50a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A5 quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta
de novembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem
na Sala das Comissões os Deputados Tarcisio Henriques.
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Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Antônio
Fuzatto, por indicação da Liderança do PT), Sebastião Costa
e Geraldo Rezende. membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Tarcísio
Henriques, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Geraldo Rezende 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
corno finalidade apreciar as emendas apresentadas em lQ turno
ao Projeto de Lei flQ 2.219/94, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobe a Comissão de Desenvolvimento do
Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - e dá outras providências.
O Presidente designa relator o Deputado Geraldo Rezende e
suspende a reunião para que todos os Deputado possam estudar
melhor a matéria. São reabertos os trabalhos às 11 horas do
dia 7 de dezembro de 1994. com a presença dos Deputados
Geraldo Rezende, Ermano Batista, Jaime Martins e Geraldo da
Costa Pereira (substituindo este ao Deputado José Renato,
por indicação da Liderança do PMDB). 0 Presidente . Deputado
Ermano Batista, passa a palavra ao relator Deputado Geraldo
Rezende, que passa a proferir seu parecer, mediante o qual
conclui pela aprovação das Emendas ns 2 a 7, apresentadas
em Plenário, e 8, 9 e 10, da Comissão de Administração
Pública. Discutido e votado, é aprovado o parecer. Cumprida
a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Ajalmar Silva - Geraldo

Rezende - Cõssimo Freitas.
ATA DA 153a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quinze minutos do dia seis de dezembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Roberto Amaral, Jaime Martins,
Francisco Ramalho (substituindo este ao Deputado Cêlio de
Oliveira, por indicação da Liderança do BRD), Antônio Carlos
Pereira (substituindo o Deputado Marcos Helênio, por
indicação da Liderança do PT) e Márcio Miranda (substituindo
o Deputado João Marques, por indicação da Liderança do PP),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, bem como os seguintes Deputados, representando
as comissões mencionadas a seguir, nos termos do art. 216, 6
i , do Regimento Interno: Arnaldo Canarinho (Comissão de
Agropecuária e Política Rural), Jorge Hannas (Comissão de
Saúde e Ação Social) e Márcio Miranda (Comissão de Defesa do
Consumidor). Na ausência do Presidente, o Deputado Roberto
Amaral assume a direção dos trabalhos, e, havendo número
regimental, 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 a
finalidade de apreciar o parecer sobre o Projeto de Lei n
2.242/94, do Governador do Estado, que autoriza a abertura
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de crédito especial para o fim que menciona (EMATER).
Encerrada a la parte dos trabalhos, passa-se á lçà fase da
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposição da
Comissão. O Deputado Antônio Carlos Pereira apresenta
requerimento solicitando a presença de representante da
EMATER para prestar esclarecimentos sobre o aumento da parte
do Estado no capital social dessa empresa, previsto no
Projeto de Lei nQ 2.242/94. Colocado em votação, éo
requerimento aprovado. Encerrada essa fase, passa-se à 2
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Roberto Amaral passa a Presidência ao
Deputado Jorge Hannas e, logo a pós, emite seu parecer sobre
o Projeto de Lei nQ 2.242/94, mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria com a Emenda flQ 1. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado, com abstenção de
voto do Deputado Antônio Carlos Pereira. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a realizar-se no dia 14/12/94, ás 16
horas, no Plenarinho 1, com a finalidade de se apreciar o
parecer para o lQ turno sobre o Projeto de Lei ng 1.469/94,
do Deputado Cóssimo Freitas, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Municipio de Passos terreno urbano destinado a
construção de uma creche, e o parecer para o 2g turno sobre
o Projeto de Lei ng 2.241/94, do Governador do Estado, que
autoriza o BEMGE a constituir as empresas que menciona,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1994.
Cêlio de Oliveira, Presidente - Marcos Helênio - José

Renato - Jaime Martins.
ATA DA 102a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos e
noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires e
Jorge Eduardo. membros da Comissão supracitada, bem como os
Deputados Hely Tarquinio e Ibrahim Jacob. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Jorge Hannas, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
faz a leitura da correspondência e passa á discussão e à
votação de proposições da Comissão, submetendo à votação os
seguintes requerimentos, procedentes das audiências públicas
regionais: a Comissão de Saúde e Ação Social requer sejam
enviados oficios ao Presidente do IPSEMG, solicitando que o
órgão implante um centro regional para atender a região
Norte; ao Secretário do Trabalho e Ação Social, solicitando
a instalação de escritório regional daquele órgão em
Januária, e ao Secretário de Estado da Saúde, a fim de que
se liberem recursos para aquisição de um microônibus
ambulatorial equipado para atender as comunidades do vale do
São Francisco, os quais são aprovados. Ato continuo, o
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Deputado Ibrahim Jacob distribui aos membros da Comissão um
anteprojeto sobre o Programa Integrado de Educação e Saúde -
Projeto-Piloto da Universidade Federalde Juiz de Fora -
Região de Ubá - PIES - e solicita ã Comissão de Saúde um
relatório sobre o assunto. Logo apôs, os membros da Comissão
discutem sobre a formação dos profissionais de saúde, o
sistema de avaliação das escolas e outros, e sugerem a
realização de seminário sobre o assunto. Prosseguindo, o
Presidente passa à discussão e á votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Deputado Wilson Pires
emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos
Projetos de Lei ns 1.466, 1.816 e 1.817/93 e 2.086/94. O
Deputado Ádelmo Carneiro Leão emite pareceres favoráveis á
aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ns 2.041,
2.066, 2.127, 2.119. 2.148 e 2.076/94, este na forma do
vencido no lg turno, O Deputado Jorge Eduardo emite
Pareceres favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos Projetos
de Lei ns 2.116. 2.126, 2.189. 2.102 e 2.159/94, este na
forma do vencido no lQ turno. Quanto ao Projeto de Lei n
2.118/94, o relator, Deputado Jorge Eduardo, solicita seja
convertido em diligência ao autor, o que é deferido pela
Presidência. Submetido à discussão e á votação, cada um por
sua vez. São 05 projetos aprovados, O Deputado hiely
Tarquinio emite pareceres favoráveis aos Requerimentos ns
5.466, 5.467, 5.468, 5.469. 4.465 e 5.471/94. D Deputado
Adelmo Carneiro Leão emite pareceres favoráveis aos
Requerimentos ns 5.472, 5.473, 6.474, 5.475, 5.476, 5.477 e
5.478/94. Submetidos á votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. Â Presidência submete à discussão e
á votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nos 1.467/93, 1.765, 1.925, 1.980, 2.073, 2.115 e 2.143/94,
os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Jorge Hannas. Presidente - Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro

Leão - José Leandro.
ATA DA 97g REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As nove horas e quinze minutos do dia quinze de dezembro de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Francisco Ramalho
e Tarcisio Henriques (substituindo este ao Deputado Geraldo
Santanna, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Na ausência da Presidente, o Deputado
Pêricles Ferreira. Vice-Presidente da Comissão, assume a
direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Tarcisio Henriques
que proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida.
o Presidente distribui ao Deputado Francisco Ramalho os
Projetos de Lei ns 2,212, 2.219, 2.024, 2.241, 2.050 e
2.062/94. Passa-se à 2s1 parte da reunião, em que são
discutidos e votados pareceres sobre proposições sujeitas á
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apreciação do Plenário da Assembléia, O Deputado Francisco
Ramalho emite pareceres sobre os Projetos de Lei ns 2.212,
2.219 e 2.241/94, nos quais conclui pela aprovação das
matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. A seguir, passa-se á fase
em que são apreciados pareceres sobre proposições de
deliberação conclusiva das comissões, O Deputado Francisco
Ramalho emite pareceres sobre os Projetos de Lei flQ5 2.024.
2.050 e 2.062/94, nos quais conclui pela aprovação das
matérias. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos-
Sala  das Comissões, 20 de dezembro de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho - José Braga.

ATA DA 12a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇAO E
JUST IÇA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
! ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas e quinze minutos do dia vinte e um de
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Ivo José,
Ermano Batista e Célio de Oliveira, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Jorge Hannas, Ivo José e Wilson
Pires, membros da Comissão de Saúde e Ação Social; Célio de
Oliveira. Roberto Amaral, Marcos Helénio, José Renato e
Jaime Martins, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece
que a presente reunião tem por finalidade apreciar os
pareceres sobre o Projeto de Lei nQ 2.262/94, de autoria do
Governador do Estado, que cria o Centro de Intervenção
Provisória do Adolescente - CErP - e dá outras providências.
A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Geraldo
Rezende, relator na Comissão de Constituição e Justiça, que
emite parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e
pela juridicidade do projeto. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o parecer. Logo após, a Presidência
redistribui o parecer da Comissão de Saúde e Ação Social ao
Deputado Ivo José, que emite parecer pela aprovação da
proposição. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Ato continuo, a Presidência passa a palavra ao
Deputado Célio de Oliveira, relator na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que emite parecer
pela aprovação da matéria na forma proposta. Submetido a
discussão e votação, é este parecer aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
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Jorge Hannas, Presidente - José Braga - Wilson Pires -
Jorge Eduardo - Antônio Carlos Pereira - Ivo José - Roberto
Amaral - José Bonifãcio

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

"MENSAGEM No 554/94*
Belo Horizonte, 22 de dezembro 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 concede pensão especial, mensal,
a Joaquim Moreira Júnior, José Comes Pimenta, Clodesmidt
Riani, Sinval de Oliveira Bambirra e Abel Evaristo bessa.
A providência que ora adoto, em caráter excepcional, a par
de traduzir o reconhecimento do Estado á valorosa
contribuição que os seus ilustres beneficiários deram à vida
politica mineira, reveste-se, também, de caráter
humanitário.
Com efeito, os ex-Deputados Sinval de Oliveira Bambirra,
José Comes Pimenta e Clodesmidt Riani, no exercicio do
mandato de Deputado Estadual, foram atingidos duramente pelo
movimento revolucionário de 1964, que não só ordenou a
cassação dos seus mandatos, como ainda suspendeu os seus
direitos politicos pelo prazo de 10 anos. Operários,
desprovidos de fortuna, viveram as agruras que a sorte lhes
reservara. Recentemente, essa augusta Assembléia Legislativa
promoveu ato público de reabilitação daqueles ex-
parlamentares, num gesto de grandeza, que é apanágio dos
mineiros.
Por seu turno, o ex-Deputado Joaquim Moreira Júnior, que

durante três mandatos representou com honradez e eficiência
a laboriosa classe dos ferroviários mineiros, da qual era
egresso, deixou a vida pública sem ter amealhado riqueza.
Hoje, Octogenário, percebe proventos irrisórios de uma
aposentadoria que não lhe assegura um fim de vida digno.
Já o ex-Prefeito Abel Evaristo Bessa, de São José do

Jacuri, mal iniciara o exercicio de seu mandato, foi vitima
de doloroso acidente rodoviário, que o deixou
definitivamente tetraplégico.
Tais situações, sobre serem extremamente desagradáveis,
reclamam uma posição de solidariedade do poder público, eis
que todos, cada um a seu modo, foram sacrificados na luta
Que empreenderam em favor da coletividade -
A medida que ora submeto á criteriosa apreciação dos
Senhores Deputados, se aprovada, será um paliativo que
certamente os confortará.
Por se tratar de matéria urgente, solicito que o projeto
seja examinado de acordo com o disposto no artigo 69 da
Constituição do Estado.
Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a

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

PROJETO DE LEI NO 2.271/94
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Concede pensão especial a Joaquim Moreira Júnior e outros.
Art. lcj - Fica concedida pensão especial, mensal, a Joaquim

Moreira Júnior, Sinval de Oliveira Bambirra, Clodesmidt
Riani, José Comes Pimenta e Abel Evaristo Sessa, no valor
correspondente á remuneração atribuída ao Símbolo 5-01. da
sistemática da administração direta do Poder Executivo.
Art. 2g - A pensão especial a que se refere o artigo

anterior é intransferível e inacumulável com qualquer outro
beneficio previdenciário estadual.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 4Q Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o original.

"MENSAGEM NQ 555/94'
Belo Horizonte. 22 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame
dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso. Que acrescenta dispositivos à Lei ng 6.763, de 26
de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais.
Cabe-me esclarecer que os Convénios ICMS 37/92, de 3 de
abril de 1992, 132/92. de 25 de setembro de 1992. e 52/93,
de 30 de abril de 1993, com suas posteriores alterações,
reduziram a base de cálculo do ICMS nas operações com
veículos automotores que mencionam. Tal redução, na forma
prevista em tais diplomas, sofrerá diminuição durante o ano
de 1995, retirando-se parte do beneficio a cada trimestre, o
que resultará, em lg de outubro, no retorno à carga
tributária anterior, ou seja, 18% (dezoito por cento), no
que se refere ao ICMS.
Acontece, no entanto, que outras unidades da Federação, com

o objetivo de estimular a produção e venda dos referidos
produtos, considerando a participação expressiva do setor,
inclusive de forma indireta, na economia, destacadamente o
elevado número de empregos, reduziram as aliquotas, nas
operações internas, com base no permissivo artigo 155, f
VI, da Constituição Federal.
Sem desprezar os relevantes fundamentos que nortearam tal

decisão, é certo que tal medida prejudicará economicamente o
Estado de Minas Gerais, uma vez que a saída de veículos das
empresas, nesta unidade instaladas, se dará com maior
gravame tributário, notadamente nas operações internas e nas
interestaduais destinadas a não-contribuinte do imposto.
Incentivados pela menor carga nos Estados lirnitrofes, o
consumidor mineiro procurará a aquisição em tais mercados, _o
que prejudicará, sobremaneira, a economia e a arrecadação
estadual
Desta forma, urge que medida similar seja adotada em Minas
Gerais, alterando-se, para esse fim, a Lei ng 6763, de 26
de dezembro de 1975, estabelecendo aliquotas diferenciadas,
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por período, de forma que a combinação destas com a redução
da base de cálculo prevista nos convénios retrocitados
resulte em carga tributária de 12% (doze por cento),
mantendo-se, a partir de 1Q de outubro de 1995, aliquota em
idêntico percentual, quando não vigerá qualquer beneficio
previsto em tais convénios.

Por se tratar de matéria urgente, solicito a Vossa
Excelência que o projeto encaminhado seja apreciado de
acordo com o disposto no artigo 69 da Constituição de
Estado.

Hélio Garcia. Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI No 2.272f94

- O projeto de lei mencionado foi publicado na edição do
'Diário do Legislativo' de 23/12/94.
- 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 com o texto original.

"MENSAGEM No 556/94*
Selo Horizonte, 22 de dezembro de 1994.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame e deliberação da egrégia Assembléia
Legislativa, o projeto de lei incluso, q ue autoriza o Poder
Executivo a reverter imóvel situado no Município de
Congonhas.
o imóvel de que trata o projeto foi doado ao Estado no ano
de 1929 pelos irmãos Freitas - Antônio, Maria, José,
Fortunata, João Alfredo, Lindaura, Ojalma, menores
representados por sua mãe, Maria José de Andrade, e é
constituído de um terreno com a área aproximada de 2000 m2,
situado à Rua da Antiga Estação, hoje Avenida Presidente
Vargas, em Congonhas, no qual seria construido um grupo
escolar.

Ocorreu, entretanto, que a Administração Estadual, ao
edificar o grupo, não se sabe por qual razão, utilizou área
vizinha àquela que lhe fora doada, e que também era da
propriedade dos doadores.
Decorrido algum tempo o Estado providenciou a regularização

do domínio do terreno ocupado por equivoco, o que se deu por
via de ação de usucapião julgada Procedente, com o que a
hoje Escola Estadual Barão de Congonhas funciona em sede
própria.
Diante de tais fatos, os doadores que, por mais de 60 anos

conservam a posse do imóvel, desejam reaver o seu domínio. O
pleito é justo, tanto mais que, no curso da ação de
usucapião movida pelo Estado, houve colaboração importante
deles no sentido de seu rápido desfecho.
Destarte, ao patrocinar a devolução do imóvel, o Estado
nada mais faz do que ratificar uma permuta que de fato
existiu.
A acolhida da proposta pela augusta Assembléia Legislativa

viabiliza a medida e faz justiça àqueles que colaboraram com
o poder público.



Solicitando a Vossa Excelência que o projeto de lei seja
apreciado em regime de urgência, nos ternos do artigo 69 da
Constituição do Estado, sirvo-me da oportunidade para
renovar-lhe a manifestação de meu elevado apreço e especial
consideração.
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 2.273/94
Autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel situado no

Município de Congonhas
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao
domínio de Antônio Andrade Freitas, Maria Nazareth de
Freitas Costa, Alfredo Andrade Freitas, José Lunardi de
Freitas, João Donato Andrade Freitas, Lindaura de Freitas
Oliveira, Ojalma Andrade Freitas e ao espólio de Fortunata
de Freitas Junqueira o imóvel urbano, constituído de um
terreno com a área aproximada de 2000m2 (dois mil metros
quadrados), situado á Avenida Presidente Vargas - ex-Rua da
Antiga Estação - em Congonhas, havido por doação dos mesmos,
conforme escritura pública registrada sob o ng 339, do livro
3, fls. 288, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Conselheiro Lafaiete.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto ás 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 com o texto original.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 879/92

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em
tela tem por objetivo dar a denominação de Rodovia José
Moisés Miziara Sobrinho à Rodovia de Ligação 810, entre os
Municípios de Pirajuba e Campo Florido.
Publicada em 9/6/92 e encaminhada á Comissão de

Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, a
proposição, após cumprimento de diligência junto ao DER-MG,
vem, agora, a esta Comissão, que passa a analisá-la no que
se refere ao mérito,

Fundament ação
A proposta contida no projeto em análise tem por finalidade
prestar justa homenagem à memória do ex-Prefeito de
Pirajuba, José Moisés Miziara Sobrinho, por seu notável
trabalho em prol daquela comunidade e, em particular, pela
determinação com- que lutou pelo asfaltamento da estrada que
liga Pirajuba a Campo Florido.
Entretanto, por intermédio de oficio encaminhado a esta
Casa, em atendimento a diligência solicitada, o DER-MG
informa que a mencionada estrada é a BR-455, pertencente à
malha rodoviária federal, e não, a Rodovia de Ligação 810.
como consta no projeto ora em exame.
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Constata-se, com isso, que, embora a iniciativa, dada a
importância do homenageado para a comunidade de Pirajuba.
mereça aplauso, o projeto de lei, sob o aspecto formal,
carece de reparos. Primeiramente, para identificar com
precisão a autovia que deverá receber a denominação
proposta, qual seja, a que liga Planura a Pirajuba - BR-153,
esta, sim, identificada como LMG-810. Em segundo lugar,
deverá ser incluído o art. 3Q com preceito que manda revogar
disposições em contrário, em obediência à técnica
legislativa.

 Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 879/92 na forma do Substitutivo ng 1, que ora
apresentamos.

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI
NQ 879/92

Dá a denominação de Rodovia José Moisés Miziara Sobrinho à
Rodovia de Ligação 810, entre os Municípios de Planura e
Pirajuba - BR-153.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominada Rodovia José Moisés Miziara
Sobrinho a Rodovia de Ligação 810, entre os Municípios de
Planura e Pirajuba - 8R-153.
Art 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
Ermano Batista, relator.

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.973/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Sonifácio, a proposição em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Piedade do Rio Grande.
Publicado, foi o projeto baixado em diligência à Secretaria

de Estado de Recursos Humanos e Administração, que acusou o
seu recebimento, mas não emitiu opinião sobre o assunto.
Encaminhada á Comissão de Constituição e Justiça, que
perdeu o prazo para emitir o seu parecer, a proposição, a
pedido do autor, foi remetida a esta Comissão.

Fundamentação
D imóvel objeto da proposição em comento foi doado em
janeiro de 1962 ao Estado com a finalidade, cumprida á
época, de construção de escola.
Entretanto, há mais de uma década, a escola foi desativada

e o prédio acabou por desabar.
Hoje, com a nova ordem constitucional e as alterações

decorrentes da competência das entidades de direito público
interno, a Prefeitura pretende construir uma nova escola
para os alunos em idade pré-escolar e uma quadra
poliesportiva para uso da comunidade.
Percebe-se, portanto, que o Município de Piedade do Rio

Grande pretende dar ao imóvel em questão uma destinação de
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grande alcance social. Afinal, a assistência ao educando e
ao esportista representa a meta que deve nortear as ações
sonhadas por todo administrador público.
Os benefícios gerados pela construção da escola, dirigida
aos pré-escolares, e da quadra poliesportiva, para toda a
comunidade serão certamente os dividendos socioeconõmicos
colhidos pela comunidade local.
A doação pretendida não representa nem consigna despesa no

orçamento do Estado, não encontrando, portanto, óbice do
ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação.

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

Lei ng 1.973/94.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Cóssimo Freitas - Marcos Helênio - Agostinho Patrus.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 2.097/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 2.097/94, do Deputado José Militão,
objetiva dar a denominação de Hidrelétrica de Conquista à
Usina Hidrelétrica de Igarapava, em construção.
Publicada no "Diário do Legislativo' de lg/7/94, foi a

proposição distribuída a esta Comissão para ecame preliminar
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a 1' do Regimento
Interno.
Cumpridaa diligência solicitada em reunião anterior,

passamos á fundamentação da matéria.
Fundamentação

Reportando-se ao Oficio nQ 1.775/94 - SGM, oriundo de
diligência solicitada por esta Comissão em reunião
pretérita, a CEMIG presta os seguintes esclarecimentos com
relação à supramencionada hidrelétrica:

- Para a construção da Usina Hidrelétrica de igarapava,
foi constituído um consórcio, autorizado pelo Governo
Federal por meio do Decreto ng 915. de 6/9/93, o qual
recebeu a denominação Consórcio da Usina Hidrelétrica de
Igarapava, sendo formado pelas seguintes entidades:
Mineração Morro Velho Ltda., Cia. Siderúrgica Nacional, Cia.
Mineira de Metais, Eletrosilex S.A_, Companhia do Vale do
Rio Doce e CEMIG.
2 - A documentação produzida, desde 1965, relacionada a tal
empreendimento, envolvendo órgãos e entidades
governamentais, bem como organismos técnicos, institucionais
e financeiros, internos e externos, contempla a denominação
Usina Hidrelétrica de Igarapava, estando inserida,
igualmente, no Plano 2.010 da ELETROBRAS e, originalmente,
no Projeto CANAMBRA.
3 - O perfil do citado consórcio é privado, detendo as
empresas privadas dele participantes 50,5% (cinqüenta
virgula cinco por cento) de sua cota.
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Diante dessas informações, outro não pode ser o nosso
entendimento senão o de Que a alteração da denominação da
hidrelétrica em questão só poderá ser feita por meio de
acordo entre as partes envolvidas no consórcio, sobretudo
quando se constata, pelas informações, que o capital
majoritário se encontra em mãos da iniciativa privada.
Ademais, a denominação da citada usina consta em decreto do
Presidente da República, que autorizou a formação do
consórcio, e em outros documentos da alçada federal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluimos pela antijuridicidade do Projeto

de Lei nQ 2.097/94.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

António Carlos Pereira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.000/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do De putado José 8onifãcio, o projeto de lei em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel ao
Municipio de Dores do Campo
Aprovada no lg turno, na forma apresentada, retorna agora a

matéria a esta Comissão para Que seja elaborado o parecer
para o 2Q turno-

Fundamentação
A proposição em exame visa a dar ao imóvel a que se refere

destinação mais apropriada, uma vez Que hoje ele se encontra
ocioso-
Vale mencionar que a Secretaria de Administração se
manifestou de acordo com a doação em tela, o que nos garante
q ue o Estado não planeja utilizar o imóvel.

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

Lei ng 2.000/94, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -

José Renato - Jaime Martins - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.260/94
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do De putado Cõssimo Freitas,
visa a declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário da Palméia, com sede no
Municipio de Muzambinho.
Aprovado o projeto no lo turno, cabe-nos deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2g turno, conforme
prescreve o Regimento Interno.

Fundamentação
A finalidade do Conselho de Desenvolvimento Comunitário da
Palméia é trabalhar para que a população do Bairro Paiméia
possa usufruir de beneficios sociais, garantindo-lhe a
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execução de programas que visem á melhoria de suas condições
de vida.
Vemos como oportuna, pois, a outorga á entidade do titulo

de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 2.260/94, no 2ç turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994-
Jorge Eduardo, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.212/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.212/94, de autoria do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
patrimônio do Município de São Roque de Minas o imóvel que
menciona, foi aprovado em turno único, 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 Ng 2.212/94
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao patrimônio

do Município de São Roque de Minas o imóvel que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao patrimônio do Município de São Roque de Minas o
imóvel situado nesse município, na Rua Dez de Novembro,
esquina com Rua Primeiro de Janeiro, constituído por um
terreno de 876m2 (oitocentos e setenta e cinco metros
quadrados) e uma casa de 9 (nove) cómodos nele edificada,
registrado com o nQ 20.471, a fls. 297 do livro 3-N do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Piui, com as
seguintes confrontações: pela frente, a Rua Dez de Novembro;
pela direita, a Rua Primeiro de Janeiro; pela esquerda e
pelos fundos, imóvel de propriedade da Igreja Matriz; e,
ainda pelos fundos, imóvel de propriedade de João Arantes de
Faria.
Parágrafo único - A reversão de que trata este artigo será

feita sem ônus para o Estado.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3p - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator

- Tarcísio Henriques.
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Selo Horizonte, sábado, 24 de dezembro de 1994

ATA

ATA DA 515a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Ferraz

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagens ns 554, 555 e 556/94(Projetos de
Lei nQs 2.271, 2.272 e 2.273/94, respectivamente), do
Governador do Estado - Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei ns 2.274 a 2.276/94 - Requerimento flQ 5.495/94 -
Requerimentos dos Deputados Roberto Amaral (2) e Antônio
Carlos Pereira - Comunicações: Comunicações do Deputado
Geraldo da Costa Pereira e da Comissão de Fiscalização
Financeira - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria
Elvira e do Deputado Sonifácio Mourão - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): la Fase: Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Roberto Amara] (2), Antônio Carlos Pereira e José
Laviola; aprovação - 2? Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussão e votação de proposições: Discussão, em 2Q turno.
do Projeto de Lei ng 1.360/93; aprovação na forma do vencido
em lQ turno - Discussão, em 2Q turno, dos Projetos de Lei
nQs 2.262/94 e 1.469/93: aprovação - Discussão, em 2Q turno,
do Projeto de Lei nQ 1.789/93; aprovação na forma do vencido
em lQ turno - Discussão, em 2Q turno, dos Projetos de Lei
ns 1.930 e 1.947/94; aprovação - Discussão, em 2Q turno,
dos Projetos de Lei nos 2.026 e 2.030/94; aprovação na forma
do vencido em lQ turno - Discussão e votação de pareceres de
aprovação redação final: Pareceres de Redação Final do
Projeto de Lei Complementar nQ 24/93 e dos Projetos de Lei
nos 2.015/94, 1.806/93 e 1.158/92; aprovação - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa
Alves - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira -Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Kannas - José
Bonifácio - José Laviola - Kemil Kumaira - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria
Dlivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salles - Paulo
Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amara] - Ronaldo Vasconcellos - Tarcisio Henriques -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.
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O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Sebastião Helvécio, 4g-Secretário nas funções
de 2o- Secretário, procede à leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Ibrabini Jacob, 19-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
- As Mensagens ngs 554 555 e 556/94, do Governador do

Estado, que encaminham os Projetos de Lei ngs 2.271. 2.272 e
2,273/94, respectivamente foram publicadas na edição do dia
23/12/94-
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições:
PROJETO DE LEI No 2.274/94

Dispõe sobre os Conselhos do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os Conselhos do Estado de Minas Gerais previstos
na Constituição Estadual, os criados em lei e os demais,
conforme legislação especifica, terão em seus quadros pelo
menos 1(um) representante do Poder Legislativo, escolhido
entre seus servidores ou Deputados.
6 lg - No caso da indicação de Deputado, o representante

não será remunerado.
6 2Q - Entre os conselhos a que se refere o "caput" deste
artigo, incluem-se os conselhos de administração das
empresas públicas ou daquelas empresas em que o Estado
detenha a maioria acionária.
Art. 29 - Ficam as administrações autorizadas a aumentar _o
número de vagas nos conselhos ou a alterar a sua composição
para fins de cumprimento desta lei.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4ç - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1994-
José Bonifácio
Justificação: A Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais é o órgão máximo responsável pela fiscalização dos
atos do Executivo e do cumprimento das diversas politicas
estabelecidas. A dinâmica atual dessa responsabilidade não
condiz com a modernidade na administração pública. O
Legislativo, na realidade, fiscaliza "a posteriori".
examinando a legalidade dos atos praticados pelo Executivo e
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a sua adequação ás políticas e aos planos, sem poder de
correção, pois os atos estão consumados.
A presença de Conselheiros representantes do Legislativo
nos diversos conselhos, estabelecerá uma ponte entre a
dinâmica da administração e o papel fiscalizador da
Assembléia. Os conselhos são os órgãos máximos das
entidades, encarregados da fixação de estratégias de atuação
• da fiscalização do cumprimento das políticas estabelecidas
• dos objetivos e metas traçados. Sendo assim, nada mais
justo e certo que a presença do representante do
Legislativo.

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

PROJETO DE LEI No 2.275/94
Dá a denominação de Oscar Von Bentzeen Rodrigues á Rodovia

MG-114, no trecho compreendido entre os Municipios de Virgem
da Lapa e Araçuai.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Rodovia Oscar Von Bentzeen

Rodrigues a Rodovia MG-'114, no trecho compreendido entre os
Municípios de Virgem da Lapa e Araçuai.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, lg de dezembro de 1994.
Elmiro Nascimento
Justificação: Por sua vastidão continental, pelas

dificuldades operacionais, pelos altos custos de projetos em
favor de outras alternativas e pela necessidade de
interligar suas várias regiões, o Brasil fez, já em meados
deste século, opção pelo sistema rodoviário como a solução
mais viável para nosso problema de transporte.
Assim foi que, até o Governo do saudoso Presidente
Juscelino Kubitscheck, abriram-se em nosso Pais rodovias de
Norte a Sul, e é bem verdade que os projetos foram
desenvolvidos com inteligéncia e realismo, pois a malha
rodoviária básica de que ainda hoje nos servimos data
daquela época. O que observamos, depois, no setor, foram os
projetos menores, de interesse regionalizado, ou iniciativas
faraônicas, que só serviram ao endividamento externo do
Pais, caso da Transamazõnica.
Nessa época de ouro do transporte rodoviário nacional, até
os idos de 1960, despontaram vários nomes de peso na
engenharia rodoviária, responsáveis por essa formidável
herança que ainda hoje tanto nos serve, Entre esses nomes,
cabe citar com justiça o do engenheiro Oscar Von Bentzeen
Rodr i gues.
Oscar Von Bentzeen Rodrigues nasceu no vizinho Estado de
Goiás, filho de família ilustre, tendo-se graduado
primeiramente em Engenharia Civil, na turma de 1923 da
Escola de Engenharia de Minas de Ouro Preto, e em 1935 em



Direito, pela Escola de Direito da Universidade de Minas
Gerais.
Já em 1993, iniciou suas atividades profissionais corno

Assessor e Encarregado de Comissões junto à então Secretaria
dos Negócios da Agricultura, Indústria, Terra, Viação e
Obras Públicas. Nessa época, registra-se sua passagem pelo
vale do Jequitinhonha. mormente por Minas Novas e Araçuai.
Nomeado Engenheiro do Estado em 1925, nosso homenageado

desenvolveu fecunda atividade junto à Secretaria da Viação e
Obras, ao Serviço de Construção de Estradas de Rodagem
(atual DER-MG), na Chefia de Comissão de Obras da Cidade
Industrial de Contagem, como professor de Química no curso
de Engenharia da Universidade Federal. Após sua
aposentadoria como Engenheiro do Estado, em 1948, passou a
exercer a função de Perito Judicial da Comarca de Belo
Horizonte e Tribunal de Justiça, a par de atividades
corporativas na Sociedade Mineira de Engenheiros e no CREA,
do qual foi eleito Presidente em 1948-
Em 1960, fundou com seus filhos Rúbio e Rona Oyana a atual

Construtora Rodominas S.A., cujo currículo de obras em favor
do Estado e do Pais dispensa comentários. Durante sua vida
profissional, Oscar Von Bentzeen Rodrigues colaborou, entre
outros, nos seguintes projetos: obras de construção da Feira
Permanente de Amostras: Serviço Estadual de Rodagem, com
850km de rodovias, tais como Selo Horizonte-Araxá-Uberaba,
Governador Valadares-Teôfilo Otõni-Belo Horizonte-Rio de
Janeiro; obras de construção da cidade industrial de
Contagem.
Poderíamos, ainda, estender-nos infinitamente sobre os

méritos de Oscar Von Bentzeen Rodrigues. Não o faremos,
entretanto, conscientes de que a esta altura esta Casa já
dispõe de nítida idéia sobre o nosso homenageado, e à sua
memória não faltará ao aprovar a presente proposição.
- 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 No 2.276/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Amigos de lapu, com sede no Municipio de lapu.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos de lapu, com sede no Município de
1 apu.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de dezembro de 1994.
João Batista
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
I. do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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NQ 5.495/94, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam
solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG informações sobre o
edital do concurso público para provimento de cargos no
Quadro de Oficiais Capelães da PMMG para o ano de 1995. (- A
Mesa da Assembléia.)
Do Deputado Roberto Amaral (2). solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação dos Projetos de Lei nçs
2.056 e 2.155/94.
Do Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando seja

atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei
nQ 1.854/93.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações do Deputado
Geraldo da Costa Pereira e da Comissão de Fiscalização
Financeira.

 Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, companheiros
Deputados, companheira Deputada Maria Olivia. senhoras e
senhores presentes, funcionários que nos ouvem dos
gabinetes. Em primeiro lugar, quero cumprimentar nossa
companheira Nara Ferraz, primeira-dama da Assembléia, esposa
do Deputado José Ferraz, pela inauguração, ontem, do
Armazém de Minas'.
Infelizmente, por ter sido paraninfa de uma formatura no

Município de Raposos, compromisso assumidohá muito tempo
com aquela cidade, onde sou bem votada, só consegui chegar
quase á meia-noite, Sr. Presidente. Mesmo assim, passei na
porta do Armazém de Minas, encontrando apenas as pessoas que
faziam a limpeza do local. Aproveitei para trazer um folheto
verde e, hoje, já mandei um bilhete à Nara, porque queria
prestigiá-la e às demais es posas dos Deputados e a todas
aquelas pessoas que idealizaram o local que, embora um pouco
distante da Assembléia, está instalado em sede própria,
comprada com o dinheiro do trabalho das nossas companheiras.
O Armazém de Minas oferece de tudo um pouco, oferece o
sabor de Minas Gerais. Eu consegui, Sr. Presidente, que o
homem da limpeza, de nome Ulisses, abrisse a porta para mim
e, embora já fosse muito tarde, pude ver o Armazém de
Minas', com suas aguardentes, roscas, neles, doces, queijos,
temperos, tudo o que Minas tem de tão bom e tão bonito, que
é muito nosso, reflete nosso espírito cultural e retrata
nossas regiões.
Sou mineira demais, tenho o maior orgulho de nosso Estado,
de nosso povo. Estou fazendo o presente registro porque
considero o evento da maior importância: não é apenas uma
inauguração a mais, , uma porta a mais, um ponto turístico a
mais. Creio ser algo Que Minas deva desenvolver cada vez
mais, mostrando o que temos de diferente, de especial,
revelando nossas tradições aos demais países do mundo.
Participei, ontem, de um almoço, com meu companheiro,

Roberto Luciano Fagundes, presidente da Comissão de Turismo
da Associação Comercial de Minas. Lã estavam reunidos
aqueles poucos que, segundo o Roberto, mais trabalharam pelo
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turismo em Minas Gerais, durante o ano de 1994. Lã se
encontravam meu companheiro do PMDB, Vereador Márcio Cunha,
defensor incansável do turismo; Cicero Lage; Corali São
Miguel, Presidente da FEET; D. Vanda, da TURMINAS, entre
outros.
Sr. Presidente, 1995 será um novo ano em nossas vidas e na

minha, em particular, será o ano do turismo - não no sentido
de fazer turismo porque, graças a Deus, conheço 50 paises do
mundo e já viajei muito, conheci bem o Brasil. Meu ano, como
parlamentar mineira e agora parlamentar brasileira no
Congresso Nacional, será dedicado a lutar pelo turismo.
Fiquei muito feliz quando ouvi um companheiro dizer, há
poucos dias, que o Governador eleito, Eduardo Azeredo, terá
três prioridades no seu governo: a saúde, a educação e o
turismo. Esta é, Sr. Presidente, a chave do cofre, a chave
da produção, do dinheiro para a saúde e a educação, o
saneamento, os salários e tudo de que precisamos. Minas
Gerais necessita produzir para arrecadar impostos, além de,
claro, combater a sonegação, os problemas tributários e
fiscais.
Mas, 1995, para mim, será o ano do turismo. Vou dedicar-me
a ele na revisão constitucional, sem descuidar de minha
preocupação com os problemas da mulher e da criança, com as
empresas nacionais, micro, pequenas e médias empresas, que
aqui represento, pois sou empresária, diretora da Associação
Comercial há mais de 10 anos, aliás, a primeira.mulher, em
Minas, a tornar-se diretora daquela Casa, local importante
da discussão da economia mineira.
Estou convencida, Sr. Presidente, e este é o motivo pelo
qual repito mais uma vez, de que precisamos investir no
turismo. O turismo vai gerar empregos para os mineiros,
divisas para os nossos cofres e nos ajudará a oferecer
melhor qualidade de vida ao povo de Minas Gerais, ao povo do
vale do Jequitinhonha, do vale do Mucuri, ao povo do
cinturão da grande Belo Horizonte, ao povo do Centro-Oeste.
do Sul de Minas. da Zona da Mata mineira, que foi tão rica,
tão importante, mas que hoje se encontra empobrecida, com
muitas de suas usinas açucareiras fechadas, com suas
lavouras e sua pecuária leiteira minguando, apesar de Minas
Gerais ser hoje o maior produtor de leite e café do Brasil.
Não sei se todos que aqui estão sabem disso. Eu não sabia;

achava que São Paulo, a locomotiva do Brasil, tinha a maior
produção de café do Brasil, mas não: o maior produtor de
café do Brasil é Minas Gerais; o maior produtor de leite do
Brasil também é Minas Gerais, mais que isso, 1/3 do leite do
Brasil é produzido em Minas Gerais. São dados que mostram a
pujança da agricultura e a necessidade de se investir nela,
de se proteger a agricultura e de se fixar o homem ao campo.
Além de 'abordar o tema da agricultura, da qual depende a
comida na nossa mesa, vou continuar falando, insistindo,
batendo na tecla e reivindicando pelo turismo. Ou aprendemos
esse caminho, ou vamos continuar com essa miopia, com essa
burrice de não entender que, no mundo inteiro, essa é a
indústria que mais cresce e a que mais vem gerando empregos,

a1
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Ainda agora está acontecendo um almoço no Restaurante
Alpino, ao qual gostaria de ter podido comparecer, onde a
Associação Brasileira dos Agentes de Viagens está se
reunindo com a presença do seu Presidente nacional Sérgio
Nogueira. Não pude ir porque precisava estar nesta Casa, mas
quero deixar registrados todos os esforços que os agentes de
viagens, os hoteleiros, os homens dos bares e restaurantes,
os transportadores de turismo e que a Faculdade de Turismo
fazem para melhorar o turismo em Minas Gerais.
Quero também dizer, Sr. Presidente, que hoje vamos estar às
17 horas no Palácio da Liberdade participando da assinatura
dos editais de licitação da 2s1 etapa da Rodovia-381, a
famosa Fernão Dias, que está sendo duplicada pelo Governador
Hélio Garcia. Sempre defendemos essa obra, quer como
Deputada que tem suas origens familiares no Sul de Minas -
Lavras, Varginha e Nepomuceno - , quer como pessoa que sabe
o quanto é importante escoar a produção do nosso Estado e
fortalecer a ligação de Minas com São Paulo. Não há como
alguém de Minas não reconhecer a importãncia dessa obra.
Tenho, sim, criticas ao Governo Hélio Garcia. Tenho, como
todos têm. O Governo acertou em alguns casos e se omitiu em
outros, como no problema do turismo, mas, sem dúvida, não há
como denegrir ou tirar o valor e o brilho dessa obra, que
não será terminada por ele, mas, se Deus quiser, o
Governador Eduardo Azeredo, com Walfrido dos Mares Guia,
haverá de realizá-la na suatotalidade.
Estarei, pois, presente à cerimônia de hoje para, como
Deputada Federal eleita por Minas Gerais, dizer que essa
obra é importante, que estamos com ela, que o povo mineiro
precisa dela e que ela precisa ter continuidade.
Para terminar, Sr. Presidente, quero abordar uni assunto que
tem me preocupado bastante. Há dias, comemorou-se - entre
aspas, porque não é uma data a ser comemorada; é uma data
propicia á reflexão - o Dia Mundial da AIDS. Lendo a revista
"Isto E" do dia 7 de dezembro, fiquei surpresa ao constatar
que a situação piora aceleradamente no Pais e no mundo.
Atendo-me ao meu sexo, devo dizer que 309 mulheres
brasileiras tinham AIOS até 1987 e que, hoje, são 8.989
mulheres as portadoras do virus HIV. A AIDS. hoje, é uma
doença que se torna cada vez mais heterossexual, não mais
uma doença de homossexual, viciado em droga ou hemofilico.
Nessa triste, mas corajosa e importante reportagem, só vemos
mulheres contaminadas pelos seus próprios maridos. E um
alerta para o Brasil e para Minas Gerais. O Governo e a
saúde pública têm que se preocupar com esse problema.
Tenho a honra e a responsabilidade de ter apresentado um
projeto de lei, já aprovado, à espera da sanção do Sr.
Governador. Que ele assuma, de uma vez por todas, os
problemas ligados á saúde reprodutiva em Minas' Gerais, que
engloba o pré-natal, o pós-natal, o aleitamento materno, a
prevenção de doenças sexualmente transmissiveis e essa
doença, que é uma interrogação e é fatal.
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Há poucos dias fiquei com um aidético durante dois dias até
conseguir interná-lo no Hospital Emilio Ribas. Os que não
conhecem a doença não podem imaginar como é triste.
Apesar de estarmos no mês do Natal, quero chamar a atenção

de todos, principalmente dos legisladores, para essa doença.
Ela cresce a índices assustadores e não há solução, a não
ser que todos entremos na luta para prevenir, para alertar e
para fazer a profilaxia dos seus males.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio

Mourão.
O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, recebemos, das Faculdades Integradas Newton de
Paiva, uma comunicação, prospectos e um relatório a respeito
de suas atividades. Achamos por bem ler, desta tribuna,
alguns tópicos e, entre eles, destacar. (- Lê:)

"Um Ensino Que Privilegia a Prática
Ensino de qualidade nos cursos de graduação e pôs-

graduação, estimulo á pesquisa e incremento das atividades
extensionistas. Com estas diretrizes, as Faculdades
Integradas Newton Paiva, em processo de transformação em
universidade, atingem urna nova e importante etapa,
consolidando-se como uma instituição integrada ao seu meio.
Com uma linha de ensino que privilegia a prática, as FINP

vêm ampliando os convênios com empresas públicas e privadas,
oferecendo maiores oportunidades de estágio e emprego para
os estudantes que, mesmo antes de terem concluído o curso,
vivenciam os modelos da profissão escolhida, adquirindo
experiência e segurança, indispensáveis ao bom exercício
profissional.
Dessa forma, convênios como o firmado com o Minas Tênis
Clube, onde seus alunos dão assistência pedagógica aos
filhos dos associados, ou como o assinado com a prefeitura
de Carmo do Rio Claro, para desenvolvimento do Projeto
Integração naquele município, são exemplos patentes do que
pode ser realizado quando há interesse e comprometimento de
todos - direção, alunos e professores O esforço conjunto
abre novos horizontes para sua comunidade acadêmica. Hoje, e
isso é de fácil comprovação, alunos das FINP são encontrados
em todos os lugares: seja num evento internacional ou num
trabalho de pesquisa na periferia, lá estão eles
São alunos de todos os periodos. de todos os cursos, e com

muita coisa em comum, principalmente a vontade de aprender.
A motivação, nem se fala. Vem sendo trabalhada a cada dia,
incansavelmente, pelos professores, chefes de departamentos
e coordenadores de curso.
A assinatura do convênio com a Estância de Furnas Náutico
Clube e o contrato de locação com a Centuri - Central de
Turismo e Imóveis, ambas as instituições com sede em
Pimenta, abrem novo campo para a prática de estágio aos
alunos e propicia-se, ao corpo docente, mais uma opção de
pesquisa e de trabalho de campo.
Outro destaque é o "Proworld" - Professional World Prograra
-, que possibilita a oferta de cursos de extensão em
universidades estrangeiras, com custos q ue chegam até a 50%
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mais baratos. Aberto também á comunidade externa, o programa
Permite às FINP maior intercâmbio com renomadas instituições
internacionais, como a University of Miami. a Universidad de
Ia Habana, entre várias outras.
Todas essas realizações das Faculdades Integradas Newton

Raiva vêm constatar, na prática, sua filosofia de trabalho,
de aproximar mais e mais o aluno da realidade do mercado
profissional. Isso sem contar os inúmeros eventos internos -
seminários, simpósios, palestras, para ampliação e
atualização de conhecimentos; as diversas participações de
nossa comunidade - com apoio da Instituição - em encontros e
congressos fora do Estado; e o sempre louvável trabalho do
PRÓ-BEM - Programa de Bolsa de Empregos e Estágios
Mercadolõgicos - que, a cada dia, cresce em conceito e
credibilidade no mundo empresarial.
Por isso, não há dúvidas de que o caminho que escolheram e
continuam a perseguir é o mais adequado. Será através dele
que fortalecerão nossa atuação junto á comunidade, ampliarão
o espaço para os estudantes que forem lá buscar sua formação
acadêmica E. acima de tudo, estarão melhor qualificados
esses futuros profissionais, que ao deixarem o ambiente
escolar, levarão consigo, e em sua bagagem, um plus° a
mais: o valor da experiência vivida.
Newton de Paiva Ferreira Filho. Diretor-Geral das

Faculdades Integradas Newton de Paiva."
Li essas anotações, Sr, Presidente e Srs. Deputados, porque

as Faculdades Integradas Newton Raiva, realmente, têm uma
história a contar neste Estado.
Desde os velhos tempos do Colégio Anchieta, do qual fizemos

parte, quando ainda crianças e mais jovens, e por ver aqui á
nossa frente uma pessoa ilustre das Faculdades Integradas
Newton Paiva, nossa colega, nossa amiga e companheira de
partido. nossa Lider da Maioria, Deputada Maria Elvira, é
que prestamos essa homenagem não apenas á instituição, mas
também á Deputada, que está se despedindo de nosso convivio,
uma vez que foi guindada ao Congresso Nacional, com uma
votação brilhante, como merece pela sua conduta exemplar, em
nosso meio, lutando bravamente pelas conquistas da gente
mineira. Por isso, pelos méritos das Faculdades Integradas
Newton Raiva, que têm uma história a contar em Minas Gerais
na área da educação, da cultura e, agora, na área do
turismo, com tantos convênios, e pelos méritos de nossa
colega Maria Elvira, deixamos aqui assinalado o nosso
aplauso a essa grande instituição e a essa amiga Deputada.
Muito obrigado-

2a  PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a parte da reunião, com a lsá 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 pelo Deputado
Geraldo da Costa Pereira - falecimento da Sra. Ana de
Araújo, em Divinôpolis (Ciente. Oficie-se.); e pela Comissão
de Fiscalização Financeira - aprovação, na 157a Reunião
Extraordinária, do Requerimento no 5.455/94, do Deputado
Roberto Amaral. (Ciente. Publique-se.).

Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, na forma regimental, requerimentos dos
Deputados Roberto Amaral(2), Antônio Carlos Pereira e José
Laviola, em que solicitam, respectivamente, tramitação em
regime de urgência dos Projetos de Lei nos 2.056/94.
2.155/94 e 1.854/93 e do Projeto de Resolução nQ 2.268/94

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado a esta fase.
• Presidência passa à 2a fase da ordem do dia, compreendendo
• discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei Complementar ns
22/92 e 33/94, os Projetos de Lei ngs 2.055, 2. 077. 2.088.
2.258 e 2.261/94 e o Projeto de Resolução nQ 2.257/94, tendo
em vista que eles não se encontram em condições de serem
apreciados.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei
no 1.360/93. de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
que cria o Fundo Estadual de Saneamento Básico. Em
discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o , Projeto de Lei no 1.360/93 na forma
do vencido no lo turno. A Comissão de Redação.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, na forma regimental, cada um por sua vez, em 2g
turno, os Projetos de Lei nos 2.262/94, do Governador do
Estado, que cria o Centro de Internação Provisória do
Adolescente e dá outras providências; e 1.469/93, do
Deputado Cõssimo Freitas, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Municipio de Passos terreno urbano destinado á
construção de uma creche. (A Comissão de Redação.)
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 1.789/93. do Deputado Jaime Martins, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Municipio de Cláudio terreno
urbano destinado à construção de um centro cultural. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
na forma do vencido em lg turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram, (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei ng 1.789/93 na forma
do vencido em lg turno. (A Comissão de Redação.)
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- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, na forma regimental, cada um por sua vez, em 2Q
turno, os Projetos de Lei ns 1.930/94, do Deputado Alvaro
Antônio, que isenta do pagamento do IPVA e de multa os
proprietárias de veículos automotores roubados, furtados ou
extorquidos; e 1.947/94, do Deputado Reinaldo Lima. Que
torna obrigatório o uso de copa descartável em
estabelecimentos comerciais que vendem bebidas. (A Comissão
de Redação.)
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, em 2g turno, na forma do vencido em lQ turno,
cada um por sua vez, regimentalmente, os Projetos de Lei ngs
2.026/94, do Deputado Roberto Carvalho, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo ao Folclore e ao Artesanato - Pró-Arte;
e 2.030/94, do Deputado Alvaro Antônio, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Município de Muzambinho. (A
Comissão de Redação.

Discussão e votação de Pareceres de Redação Final
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os
Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar ng
24/93, do Governador do Estado; dos Projetos de Lei ngs
2.015/94. da Comissão de Educação. 1.806/93, do Deputado
Raul Messias, e 1.158/92, do Deputado Adelmo Carneiro Leão.
(A sanção.)

ENCERRAMENTO
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, ás 20 horas, nos termos do
edital de convocação, bem como para a ordinária de debates
de amanhã, dia 23. às 9 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.365193

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Márcio Miranda, o Projeto de Lei ng
1.365/93 objetiva dar a denominação de Donana Miranda á
Escola Estadual de Piranguita, localizada no Município de
Rio Espera.
Publicado em lQ/5/93, o projeto foi distribuido às
comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 195, c/c o art. 104. 1, "b". do Regimento Interno.
Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior,
passamos à análise do projeto, fundamentados nos termos a
seguir.

Fundamentação
A proposição tem por esco po atribuir o nome de Donana
Miranda á Escola Estadual de Piranguita, localizada no
Município de Rio Espera.
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Analisando os aspectos juridico-constitucionais pertinentes
à matéria, verificamos que ela atende às regras
constitucionais e legais vigentes, notadamente ao que dispõe
a Lei nQ 5.378, de 3/12/69, alterada pela Lei ng 7.621. de
13/12/79, que veda a atribuição de nome de pessoa viva a
estabelecimentos, instituições, prédios e obras do Estado e
estabelece que a escolha só poderá recair em nomes de
pessoas falecidas que se tenham destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.
Segundo esclarecimentos do autor do projeto, a citada
professora exerceu o magistério durante 27 anos, com
dedicação e desprendimento.
O projeto de lei em pauta não encontra, portanto, óbices de
natureza juridico-constitucional, especialmente no que se
refere à iniciativa legislativa e às atribuições desta Casa.

Conclusão
Concluinos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
1.365/93 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Errnano Batista, relator - Célio
de Oliveira - Jaime Martins - Geraldo Rezende - Jorge
Hannas.

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.542/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Rêmolo Aloise,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação
Desportiva Classista Frigoarnaldo, com sede no Município de
Contagem.
Publicada, veio a proposição a esta Comissão para exame
preliminar, sendo convertida em diligência ao autor para
complementação da documentação exigida.
Cumprida a diligência, cabe-nos apreciar a matéria quanto
aos seus as pectos jurídicos, constitucionais e legais, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento
Interno.

- Fundamentação
A documentação constante no processo está de acordo com o
que dispõe a Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que estabelece normas
para a declaração de utilidade pública de entidades. Não se
encontrou, portanto, óbice de natureza jurídica à normal
tramitação da proposição.

Conclusão
Concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei no 1.642/93.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
António Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Jaime Martins - Geraldo Rezende - Jorge Hannas.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 1.937/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em
análise altera o art. lQ da Lei ng 9.760, de 20/4/89, que
concede passe livre aos deficientes físicos e visuais no
transporte coletivo intermunicipal do Estado.
Publicada em 17/3/94, a proposição foi distribuída a esta
Comissão, para receber parecer quanto aos aspectos de
constitucionalidade, legalidade e jurídicidade, nos termos
do art. 195, c/c O art. 103, V, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela destina-se ao preordenamento de situação
de fato, indispensável ao pleno exercício do direito contido
no art. 186 da Constituição Estadual, de eficácia plena e
aplicabilidade imediata.
Mas, no caso, não poderíamos nos esquecer de que, sobre o
particular, ou seja, sobre o concessionário dos transportes,
recai o ônus financeiro do implemento da concessão do passe
livre aos doentes que necessitam recorrer aos serviços
públicos de saúde localizados fora do município de seu
domicilio.
No entanto, como os concessionários trabalham com preço

público, composto de vários itens, podem muito bem oferecer
o passe livre aos deficientes físicos e visuais, uma vez Que
é da comunidade como um todo que vem o seu lucro. Esta
pretensão, além disso, se acomoda à ótica do inciso 1 do
parágrafo único do já citado art. 186, que considera o
transporte como uma das condições explícitas de garantia do
direito à saúde.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
1.937/94.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
António Júlio, Presidente - Emano Batista, relator -

Geraldo Rezende - Jorge Hannas - Jaime Martins.
PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 2.035/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei ng

2.035/94 objetiva conferir aos servidores públicos estaduais
no exercício de função pública os mesmos direitos
assegurados aos servidores públicos efetivos do Estado,
determinando ainda outras providências.
Publicada no "Diário Legislativo de 21/5/94, 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
Segundo o disposto no art. 61, IX. da Constituição do
Estado, o conteúdo inserido no projeto em análise deve ser
tratado em lei. Entretanto, a mesma Carta, em seu art. 66,
III, "c, arrola tal matéria como de iniciativa privativa do
Chefe do Executivo mineiro, o que nos autoriza a afirmar que
a proposição padece de vício de inconstitucionalidade de
natureza formal



Não bastasse o fato de detectarmos a referida mácula,
pudemos observar outras irregularidades no contexto da
proposição, sobre as Quais passaremos a discorrer.
Ante a disposição expressa do art. 39 da Constituição da
República, promulgada em 5/10/88, o Estado de Minas Gerais
foi obrigado a estabelecer o regime jurídico único para os
servidores de sua administração pública direta, autárquica e
f y ndacional -
A época, uma multiplicidade de regimes vinculava os
servidores públicos estaduais á administração pública do
Estado; o estatutário, o celetista e o de intermediação de
mão-de-obra, pelo qual se admitiam servidores indiretamente
por meio de contratação de empresas prestadoras de serviço.
Há que se ressaltar, ainda, a enorme gama de agentes
designados precariamente para o exercício de função pública,
os quais não eram abrangidos por nenhum desses regimes.
Uma interpretação sistemática e harmônica dos dispositivos
constitucionais federais levou ao reconhecimento
praticamente unânime da natureza pública do regime jurídico
único preconizado pelo constituinte de 1988, afastando-se,
de todo, o regime celetista, cuja inadequação aos ditames da
Carta Magna era evidente. A conclusão foi a de que, para
disciplinar relações jurídicas funcionais entre servidores e
pessoas jurídicas de direito público, o regime a ser
utilizado deveria ser o público, pela unilateralidade típica
dos vínculos firmados por aquelas entidades.
Coube, então, ao constituinte mineiro criar as bases para

que o legislador ordinário estadual instituísse, por meio da
Lei ng 10.254. de 20/8/90, o regime único no ãmbito da
administração pública direta, autárquica e fundacional do
Estado, no tocante à vinculação de servidores públicos
civis.
Enquadrar agentes antes vinculados á administração sob
diversos regimes jurídicos num só estatuto não foi tarefa
fácil. A sistematização devia observar as discriminações
impostas pela Constituição da República, que ensejariam,
paradoxalmente, a sujeição de diferentes categorias de
agentes administrativos a uma mesma normação. Esta deveria
abranger funcionários públicos efetivos; funcionários
públicos ocupantes de cargos em comissão; servidores
contratados sob a égide da CLT; servidores designados
precariamente para o exercício de função pública
estabilizados e os que não tiveram assegurada a sua
estabilidade pelo art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal; e,
finalmente, servidores que, mesmo não tendo vinculo de
emprego diretamente com o Estado, a exemplo de empregados da
Credireal e da Adservis, estavam, á época, a serviço da
administração estadual.
Convém ressaltarmos aqui a vontade política e o grande

esforço desenvolvido, não só pelo autor do projeto, mas por
todos os Deputados Estaduais eleitos para a na Legislatura
da Assembléia Legislativa, no sentido de conferir a melhor
situação juridicamente possível àqueles servidores que, ao
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final na condição de estáveis ou não, foram designados
legalmente para o exercido da função. Convém ressaltarmos,
igualmente, Que, da citada época até os dias de hoje, esta
Casa tem procurado conferir a essa categoria de servidores
direitos antes conferidos apenas aos servidores públicos
efetivos, tais como o de ocupar cargo público de provimento
em comissão de recrutamento limitado e o de obter progressão
em niveis de vencimento com o passar do tempo. Somente não
foi possivel conferir-lhes, por meio de norma legal, o
direito à estabilidade e/ou à efetividade, Que estas
foram condicionadas a pressupostos rigidamente estabelecidos
pelo constituinte federal.
Por outro lado, cumpre observarmos que o Supremo Tribunal
Federal, em decisão proferida recentemente, considerou o
enquadramento e a ascensão inconstitucionais, 0 servidor
público somente poderá ser elevado a outra classe funcional
de nível de escolaricade superior à qual se encontra se.
para isso, obtiver, previamente, aprovação em concurso
público de provasou de provas e títulos.
Relativamente á promoção funcional, cremos que desse
instituto não se poderá valer o servidor que exerce função
pública autônoma primeiro porque esta possui natureza
precária e transitória; segundo porque a promoção funcional
se caracteriza como mecanismo de desenvolvimento do agente
na carreira que, na definição de Hely Lopes Meirelles,
caracteriza-se como um 'agrupamento de classes da mesma
profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do
serviço, para acesso privativo dos titulares dos cargos que
a integram." (Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo.
Revista dos Tribunais, 16 ed., página 357, grifo nosso.)

Conclusão
Por esta razão, concluimos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
flQ 2.035/94.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -

Geraldo Rezende - Jorge Hannas - Jaime Martins.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.063/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado
Arnaldo Canarinho, visa a criar o Programa de Leite nas
Empresas, tendo como objetivos precipuos estimular o consumo
de leite pelos trabalhadores, facilitar sua aquisição e
diminuir os custos desse alimento. Determina o projeto,
ainda, que a empresa cadastrada no programa gozará do
beneficio da prorrogação de dois dias para recolhimento do
ICMS.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 8/6/94, foi a
matéria distribuída a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, nos
termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento
Interno.
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Fundamentação

A matéria cogitada no projeto encontra amparo na
Constituição da República, arts. 24. 1, e 174, "in verbis"
•Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre:
1 - direito tributário, financeiro, penitenciário,

econômico e urbanístico;

agente normativo e regulador da atividade
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de
fiscalização, incentivo e nlaneiamento, sendo este
determinante para o setor público e indicativo para o setor
privado" (grifos nossos).
Por seu turno, não há vedação constitucional à deflagração
do processo legislativo por esta Casa, em face do que
dispõem os arts. 65 e 66 da Carta mineira.
No entanto, o art. SQ do projeto fere o disposto no art.
66. III, "e", da Constituição Estadual, que estabelece ser
da competência privativa do Governador a estruturação de
secretaria de Estado. A fim de sanar o referido vicio,
estamos apresentando, no final deste parecer, a Emenda ng 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.063/94 com a Emenda ng 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Suprima-se o art. Sg.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
António Júlio, Presidente - Emano Batista, relator - Jorge
Hannas - Geraldo Rezende - Jaime Martins.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.079194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wilson Pires, o projeto em apreço
objetiva criar programa de estimulo á atividade de
garimpagem no Nordeste mineiro.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/6/94, a
proposição foi distribuída a esta Comissão para ser
examinada quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A nova Carta Politica de 5/10/88 outorga, em seu art. 23,

XI, uma competência comum aos Estados. ao Distrito Federal e
aos municípios no que concerne ao acompanhamento e á
fiscalização das concessões de pesquisa e exploração de
recursos minerais em seus territórios.
Ora, a Constituição Estadual, no seu art. 61, XVII, IX,
determina que compete á Assembléia Legislativa dispor, com a
sanção do Governador, sobre matérias decorrentes da
competência comum, da legislação concorrente e da
competência reservada ao Estado federado.
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Assinale-se, também, que a matéria em análise não está
elencada no rol daquelas de iniciativa privativa previstas
no art. 66 da Constituição mineira, e, conseqüentemente,
insere-se no campo de competência em que atua o parlamentar,
que pode, portanto, apresentar proposição dessa natureza.
Destaque-se que o programa de que trata a proposição sob

comento surge para estabelecer diretrizes, com vistas ao
estimulo da atividade já referida, criando condições que
promovam e multipliquem a irradiação da atividade produtiva,
potencializando-lhe o espectro de alcance social.
Não há, pois, nenhum óbice que possa impedir a normal

tramitação da matéria.
Como o projeto possui algumas incorreções, apresentamos, ao
final deste parecer, o Substitutivo nQ 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.079/94 com o Substitutivo nQ 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Cria o Programa de Estimulo á Atividade de Garimpagem no

Nordeste Mineiro - Pró-Garimpo - e dá outras providências:
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica criado o Programa de Estimulo à Atividade de
Garimpagem no Nordeste Mineiro - Pró-Garimpo -, destinado a
incrementar a atividade de garimpagem nos municípios dos
vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus.
Art. 2 - O Pró-Garimpo terá como objetivos específicos:
- incentivar a pesquisa, a exploração e o comércio de

pedras preciosas e semipreciosas:
II - promover a preservação das reservas de forma a

combater a exploração indiscriminada;
III - desenvolver estudos visando à implantação de escolas

de lapidação e beneficiamento de pedras brutas e de escola
gemol õg i ca;
IV - incrementar a comercialização do produto de forma a

concentrar a arrecadação fiscal e o emprego das riquezas na
região de origem;
V - atrair a promoção de incentivos fiscais;
VI - oferecer subsídios á mão-de-obra qualificada, bem como
equipamentos e tecnologia necessários á atividade de
lapidação;
VII - estimular a realização de convênios entre as
administrações municipais e o Estado, visando à
concretização dos interesses da região beneficiada;
VIII - estimular a preservação das áreas e rios atingidos
durante o processo de exploração de jazidas;
IX - promover a divulgação e o reconhecimento do produto da

região no âmbito internacional;
X - recuperar as áreas já atingidas com a exploração
indiscriminada.
Art. 3o - O Programa de que trata esta lei contará com o

apoio técnico da Secretaria de Estado de Recursos Minerais,
Hidnicos e Energéticos e terá como gestor o Pólo de
Garimpagem do Nordeste Mineiro, com sede em Teófilo Otoni.
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Art. 4 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 180 (cento e oitenta dias) a contar da data de sua
publicação.
Art. 5Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Emano Batista, relator -
Geraldo Rezende - Jorge Hannas - Jaime Martins - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.089/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado
Roberto Amara), tem como objetivo acrescentar inciso ao f
do art. SQ da Lei ng 11.372, de 30/12/93.
Publicada em 25/6/94. foi a matéria distribuída a esta

Comissão para receber parecer preliminar Quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 195. c/c O art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em estudo objetiva inserir no texto do f 2g do
art. 3Q da Lei no 11.372. de 30/12/93, um inciso cujo
propósito é isentar do pagamento de pedágio os condutores de
veiculas de carga que trafegarem no período de 8 ás 18 horas
nas estradas onde a cobrança do tributo esteja
regulamentada.
A matéria ora analisada está adstrita ao campo legiferante
do Estado, conforme dispõe o art. 25 da Constituição
Federal
Infere-se, ainda, que o projeto de lei sob comento dispõe

sobre a regulamentação da cobrança de pedágio, matéria esta
que, por ser de natureza tributária, é de competência da
Assembléia Legislativa, conforme preceitua o art. 61, III,
da Carta mineira.
Com efeito, o projeto de lei ora submetido a nossa
apreciação está consoante ás regras constitucionais
objetivas, não se constatando, neste aspecto, óbices que
possam prejudicar sua normal tramitação.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.089/94.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -
Geraldo Rezende - Jorge Hannas - Jaime Martins - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.131/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
apreciação tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a
incorporar cursos superiores de fundações com fins
educacionais à Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG.
Publicada no "Diário do Legislativo", de 6/8/94, a
proposição foi distribuída a esta Comissão para que seja
examinada quanto aos aspectos jurídico, constitucional e
legal, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, "a S , do
Regimento Interno.
Esta Comissão passa, pois, à fundamentação da matéria, nos
limites de sua competência.

Fundamentação
A Lei nQ 11.539, de 23/7/94, que dispõe sobre a organização
da UEMG, previu, em seu art. 25. a absorção imediata das
entidades nele especificadas, e programou, em seu art. 21, a
absorção progressiva das fundações educacionais de ensino
superior, que optaram por se integrarem à nova autarquia.
A referida lei previu, também, a possibilidade de a UEMG
vir a absorver outras fundações devidamente denominadas no
seu art. 46, desde que sejam considerados, em cada caso, os
aspectos técnicos e operacionais para a viabilização da
medida-
Tais preceitos têm por fundamento o art. 82. i. do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, que
estabeleceu que as fundações educacionais de ensino superior
instituídas pelo Estado ou com a sua participação teriam
prazo de 180 dias contados da data da promulgação da
referida Carta, para manifestar a opção de serem absorvidas
pela UEMG, ou extinguirem os vínculos existentes com o poder
público estadual, mediante a alteração de seus estatutos.
Decorrido tal prazo, as fundações que não optassem por uma
dessas possibilidades seriam, então, transformadas pelo
Estado em fundações de direito público, segundo o disposto
no 20 do mesmo artigo.
Ressalte-se que o referido arU 62, l, só previu a

absorção pela UEMG das fundações instituidas pelo próprio
poder público ou que tivessem a sua participação. Em se
tratando de entidades fundacionais particulares, o processo
não poderia ser.o mesmo, como demonstraremos mais adiante.
A par das disposições constitucionais e legais aludidas, a

proposição em pauta pretende instituir um novo mecanismo de
absorção de cursos superiores pela autarquia: a incorporação
de cursos pertencentes a fundações privadas por meio de
convênio ou outros ajustes.
Na acepção jurídica, o termo incorporar é usualmente

empregado no direito privado para designar a prática
mercantil de reunir uma ou mais empresas em urna só.
E o que dispõe, por exemplo, o Decreto-Lei nQ 1.346, de

25/9/74, que altera o sistema de estímulos ás fusões e
incorporações de empresas e dá outras providências.
O art. 227 do referido ordenamento define a incorporação
como sendo "a operação pela qual uma ou mais sociedades são
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absorvidas por outra, que lhessucede em todos os direitos e
obrigações - (Grifos nossos.)
Feitas tais considerações, percebe-se que a proposição que

ora analisamos emprega o termo "incorporar" fora do contexto
tecnicamente admitido porque, ao autorizar a incorporação
dos cursos superiores pela UEMG, determina que eles
continuem sob o crivo administrativo das fundações
particulares e, conseqüentemente, se mantenham autônomos em
relação à Universidade Estadual. Esse procedimento revela
uma grande contradição. Ora, una vez incorporadas pela
autarquia, as faculdades passariam inevitavelmente a fazer
parte de sua estrutura, ficando, pois, sujeitas ás normas
legais e estatutárias que regem aquela entidade corno um
todo.
Além disso, o projeto prevê a efetivação da incorporação
por meio de convênio, incorrendo, dessa forma, em outra
impossibilidade jurídica. O Estado, para incorporar bens de
entidades privadas ao seu patrimõnio, deverá adquiri-]os
pelas vias contratuais próprias, nas modalidades de contrato
de compra, permuta, doação ou dação em pagamento. Saliente-
se que tais contratos devem obedecer ás normas gerais sobre
licitações e contratos administrativos, as quais foram
instituídas pela Lei nQ 8.666, de 21/6/93, com as alterações
introduzidas pela Lei ng 8.883, de 8/6/94, e sujeitam-se,
ainda, á observância das normas suplementares estaduais
pertinentes.
Outra maneira de o poder público incorporar bens
particulares seria adquiri-]os compulsoriamente pela
desapropriação, desde que o fizesse nos limites traçados
pela Constituição da República e dentro dos casos previstos
pela legislação especifica que rege a matéria.
Não bastassem tais dificuldades, o projeto contempla outro
preceito que não se coaduna com o ordenamento jurídico
vigente. Determina que o corpo docente e demais funcionários
das fundações privadas tenham resguardados seus direitos.
Ocorre que os funcionários provindos de entidades privadas
que tenham sido incorporadas à UEMG só poderão ingressar na
dita autarquia mediante aprovação em concurso público, por
força do disposto no art. 37, II, da Magna Carta. Sem esse
requisito fundamental, os funcionários não teriam direitos a
serem resguardados.
Os empecilhos citados não significam, absolutamente, que
haja impedimentos para que o Poder Executivo celebre
convênios com fundações privadas.
Os convénios podem e devem ser celebrados entre as
entidades públicas e organizações particulares, numa
conjugação de esforços mútuos em torno de objetivos comuns.
Sempre que se considerar oportuno, essa modalidade de ajuste
poderá ser firmada, seja entre entidades públicas, seja
entre entidades públicas e privadas; conforme dispõem os
arts. 10, III, e 90. XVI. da Carta mineira, que tratam da
matéria. Entretanto, o art. 62, XXV, da Carta Estadual, que
exige autorização legislativa para a celebração de
convénios, teve sua eficácia suspensa na Ação Direta de



Inconstitucionalidade flQ 165, em medida cautelar deferida
pelo Supremo Tribunal Federal, em 19/12/89.
Sendo assim, em vista do deferimento da mencionada medida
cautelar, não compete a esta Casa autorizar .o Poder
Executivo a celebrar convénios de qualquer natureza.

1550 posto, consideramos que o Projeto de Lei nQ 2.131/94
contém vícios de ordem constitucional e infraconstitucional
a maculã-lo, não merecendo ser acolhido por esta Casa-

Conclusão
Concluimos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
flQ 2.131/94.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Jaime
Martins - Geraldo Rezende - Jorge Hannas - Célio de
Oliveira.

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.134/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação das
Voluntárias da Caridade de São Vicente de Paulo, com sede no
Municipio de Bom Despacho.
Publicada em 5/8/94, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
A referida Associação tem personalidade juridica, funciona
desde 1988, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercicio de seus cargos.
Estão, pois, atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei
nQ 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.134/94 na forma original.
Sala das Comissões. 21 dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende. relator -
Célio de Oliveira - Jaime Martins - Ermano Batista - Jorge
Hannas.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.135/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública o Conselho
Particular de Coromandel, da Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Municipio de Coromandel.
Publicado em 5/8/94, vem o projeto a esta Comissão para

exame dos seus aspectos juridico, constitucional e legal, de
acordo com o art. 195, c/c o art. 103, V, "a', do Regimento
Interno.
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Fundamentação

O Conselho objeto da proposição em tela funciona há mais de
dois anos, e sua diretoria é constituída por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos
cargos que ocupam. Ademais, seus estatutos estão registrados
no Cartório do Registro Civil de Coroniandel.
Estão atendidos, portanto, os requisitos da Lei nQ 5.830.

de 6/12/71, que trata da declaração de utilidade pública de
entidades.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2H35/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Ermano Batista - Jaime Martins.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.145194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto em apreço
institui o Dia Estadual do Esteticista.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 11/8/94, a
proposição foi distribuída a esta Comissão para ser
examinada, preliminarmente, quanto aos aspectos de
juridicidade. constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição Federal, no art. 25, f lQ, dispõe que são
reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por ela.
Já a Constituição Estadual, no art. 210, determina que a
lei fixará as datas comemorativas de fatos relevantes para a
cultura estadual.
Em 20 de novembro de 1977, foi criada a Associação Mineira

de Estética e Cosmetologia, que, desde aquela data, tem
lutado pelos interesses da classe.
Vem, agora, o projeto em análise propor se institua o Dia

Estadual do Esteticista, como data comemorativa, no dia 20
de novembro de cada ano.
Registre-se que a proposição não apresenta qualquer vicio
de natureza juridico-constitucional que inviabilize sua
normal tramitação, em que pese a algumas incorreções quanto
á técnica legislativa, para cujos reparos achamos
conveniente apresentar a Emenda nQ 1, ao final deste
parecer.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.145/94, com a Emenda no 1, a seguir apresentada.

EMENDA rio 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. l - Fica instituído o Dia Estadual do Esteticista, a

ser comemorado, anualmente, no dia 20 de novembro,
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Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
António Júlio, Presidente - Ermano Batista - relator -
Geraldo Rezende - Jorge Hannas - Célio de Oliveira - Jaime
Martins.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
149 2.168/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.168/94, do Deputado Paulo Pettersen,
dispõe sobre a permuta de nota fiscal por ingressos para
evento esportivo, artístico ou cultural.
Publicada no 'Diário Legislativo' de 19/9/94, foi a

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

Fundamentação
A permuta de nota fiscal por ingressos para eventos
esportivos, artísticos ou culturais constitui mecanismo de
incentivo ao lazer e ao conhecimento das diversas
modalidades de expressão de nossa cultura e da cultura
est rangei ra.
A Constituição Federal assim dispõe sobre a matéria:
"Art. 216 -.............. . ...... .........

 ........... .....
39 - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o

conhecimento de bens e valores culturais";
"Art. 217 - ................................

- O Poder Público incentivará o lazer, como forma de
promoção social
O Texto Magno Estadual trilhou os mesmos caminhos da Carta
Federal. O art. 220, "caput", dispõe que o Estado apoiará e
incentivará o lazer, reconhecendo-o como forma de promoção
social. O art. 207, 1, estabelece como incumbência do poder
público garantir a todos o pleno exercício dos direitos
culturais, para o que incentivará, valorizará e difundirá as
manifestações culturais da comunidade mineira, por meio de
uma política Que articule, integre e divulgue as
manifestações culturais das diversas regiões do Estado.
No campo concernente á organização do Estado, a Carta
Republicana dispõe ser competência concorrente do Estado
membro a legislação sobre a cultura e o desporto (art. 24,
IX).
A iniciativa legislativa por esta Casa, nessa área,
encontra respaldo no art. 65 da Constituição Estadual, uma
vez que o tema não é de competência privativa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade. pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.168/94.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Erniano Batista, relator -
Geraldo Rezende - Jorge Hannas - Jaime Martins - Célio de
Oliveira - rvo José (abstenção).

PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI
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No 2.171/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em estudo, de autoria do Deputado Geraldo
da Costa Pereira, objetiva criar área de proteção ambiental
na bacia hidrográfica do rio Piracicaba.
Publicada no "Diário do Legislativo' de 9/9/94, foi a

matéria distribuida a esta Comissão, para exame preliminar
quanto aos aspectos juridico, constitucional e legal, nos
termos do art. 195, dc o art. 103. V, "a" do Regimento
Interno.

Fundament ação
Cabe aos Estados membros legislar, concorrentemente com a

União e o Distrito Federal, sobre proteção do meio ambiente,
à vista do disposto no art. 24. VI, da Constituição Federal.
A criação de áreas de proteção ambiental constitui, segundo

os preceitos do citado Diploma, notadamente o art. 225,
1 Q. III, dever do poder público.
A Lei nQ 6.902/81 (federal), que dispõe sobre normas gerais

atinentes à matéria, impõe, no art. 9g, que, em cada área de
proteção ambiental. o Poder Executivo (leia-se, também, o
Legislativo, se a criação se der por meio de lei, o que é
possivei, como se verá mais adiante) estabelecerá normas
limitando ou proibindo, dentro dos principios
constitucionais, o exercido do direito de propriedade,
requisitos atendidos pela proposição em tela.
O art. BQ da citada lei reza que a competência para a
criação desses espaços a serem especialmente protegidos
incumbe ao Poder Executivo, por meio de decreto.
Observa-se que a norma federal é anterior á Constituição da
República, que nesse tema inovou, ao permitir que tais
espaços sejam criados por meio de lei, consoante a regra
inserta no art. 225, rn, III, textualmente:
"Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial á sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e á coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações.
# l - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe

ao Poder Público;

tIl - definir, em todas as unidades-da-Federação,-espaços
territoriais e seus componentes a serem especialmente
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção;". (Grifo nosso.)
Ora, se se permite apenas á lei alterar ou suprimir os

espaços especialmente protegidos, o corolário dessa regra é
admitir-se a criação dessas áreas pelo mesmo instrumento
normativo.
A proposição não encontra óbice de natureza constitucional
no tocante á iniciativa legislativa, necessitando,
entretanto, de algumas correções. 0 art. lg fala em rio
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Doce, em flagrante contradição com a ementa e o art. 2g, em
que se menciona rio Piracicaba. Trata-se, no caso, de erro
material
O mesmo tipo de erro é encontrado se cotejarmos o art. 2,
V com o art. 3Q, IV.
O art. Sg desrespeita a Carta Estadual ao atribuir
competência a órgão do Executivo, matéria essa da alçada
privativa do Governador, conforme o seu art. 66, III, e".
Quanto ao art. 6g, achamo-lo desnecessário, pois a
regulamentação de lei, de competência do Executivo, é
inerente à referida espécie normativa.
Para sanar esses vícios, estamos apresentando, no final

deste parecer, as Emendas ns 1 a 4.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.171/94 com as Emendas números 1 a 4, a seguir redigidas.

EMENDA No 1
Substitua-se, no art. lg, "caput°, a expressão "rio Doce!!
por "rio Piracicaba".

EMENDA NO 2
Suprima-se o inciso IV do art. 3Q.

EMENDA No 3
Dê-se ao art. 5Q a seguinte redação-
"Art. Sg - Cabe ao órgão indicado pelo Poder Executivo

definir as condições de manejo e de fiscalização do rio
Piracicaba para atender ao disposto no art. 2g desta lei.".

EMENDA NO 4
Suprima-se o art. 6Q, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
António Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator -
Geraldo Rezende - Jorge Hannas - Jaime Martins - Ivo José -
Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.188/94

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

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Loja
Simbólica Harmonia nQ 26. com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição, vem a
matéria a esta Comissão para o lQ turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O meritório trabalho que a Loja Simbólica Harmonia ng 26
realiza destina-se não somente a estreitar cada vez mais os
laços de fraternidade existentes entre as famílias
maçõnicas, mas, sobretudo, a lutar pelo engrandecimento do
Brasil e pelo fiel respeito ás leis e às autoridades
constituídas.
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Pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando à
sociedade belo-horizontina, concluímos ser justa a
declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 2.188/94, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1994.
Maria José Naueisen, relatora.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 2.200194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Reinaldo Lima.
visa autorizar o Poder Executivo a doar aos municípios
mineiros as ambulâncias a eles cedidas pela Coordenadoria de
Defesa Civil - CEDEC.
Publicado em 22/9/94, veio o projeto a esta Comissão para

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

Fundamentação
Versa o projeto sobre doação de bens móveis, cuja matéria é

disciplinada pelo 6 lQ do art. 18 da Constituição do Estado,
"in verbis, transcrito:
"Art. 18 - 

.ve
...........v......ã.......

§ l - A alienação de bem móve l depende de aaliaço prévia
e de licitação, dispensável esta, na forma da lei, nos casos
de:

- doação;
II - permuta.!!.

Elucidadora a esse respeito é a lição de Hely Lopes
Meirelies: "Em principio, toda alienação de bem
público depende de lei autorizadora, de licitação e de
avaliação da coisa a ser alienada, mas caso há de
inexigibilidade dessas formalidades por incompatíveis com a
própria natureza do contrato.' (Direito Administrativo
Brasileiro. 16a ed., 1988, pág. 436.)
Continuando, ensina o mestre: "A alienação de bens
móveis e semoventes não tem normas rígidas para a sua
realização, salvo a exigência de avaliação prévia, podendo a
administração interessada dispor a esse respeito como melhor
lhe convier." ('Ibidem", pág. 438.)
Disso decorre Que a proposição de lei sob análise esbarra
no preceito constitucional acima mencionado, cabendo ao
Chefe do Executivo dispor, como lhe convier, sobre o destino
das ambulâncias, ressalvada apenas a necessidade de prévia
avaliação desses veículos.
Nada impede, contudo, que o lídimo parlamentar, autor da

proposição, solicite da autoridade, por meio de requerimento
ou oficio, sejam as referidas ambulâncias destinadas aos
municipios mineiros.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela injuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 2200/94.
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Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Antõnio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira - Jorge

Hannas - Geraldo Rezende - Jaime Martins.
PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 2.206/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nQ 2-206/94, do Deputado Célio de

Oliveira, visa declarar de utilidade pública a entidade Lar,
Trabalho e Escola do Menor Perdoense - LATEMP -, com sede no
Município de Perdões.
A matéria foi publicada em 22/9/94 e agora vem a esta

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

Fundamentação
A LATEMP vem funcionando regulamente há mais de dois anos,
Possui personalidade jurídica e sua diretoria é composta de
Pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos serviços
prestados, conforme se depreende da documentação anexada ao
processo.
Não há, portanto, impedimento á normal tramitação da

matéria nesta Casa.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
2.206/94, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Jaime

Martins - Jorge Hannas - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.229/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcel los, o projeto de
lei sob comento inclui entidade na composição do Conselho
Estadual de Turismo, de que trata a Lei nQ 11.477, de
2/6/94.
Publicado em 5/11/94, a matéria foi distribuída a esta
Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais, em conformidade com o
disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Pela proposição em exame, pretende seu autor acrescentar ao
inciso V do art. 4Q da Lei nQ 11.477, de 2/6/94, a seguinte
alínea: 'n) Sindicato de Hotéis, Restaurantes. Bares e
Similares de Selo Horizonte',
A lei em questão criou o Conselho Estadual de Turismo - CET
- e o art. 4Q define seus componentes.
O CET, órgão deliberativo, subordinado à Secretaria de
Estado de Esportes, Lazer e Turismo, foi criado pela Lei n
11.477, de iniciativa do Governador do Estado. Compete-lhe
deliberar sobre a política estadual de desenvolvimento
turistico, aprovando planos, programas e projetos vinculados
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á formulaçàõ e á execução dessa política, em conjunto com o
Poder Executivo, do qual faz parte.
A composição do CET mantém linha de equilíbrio entre os
órgãos representativos do setor e o poder público, dai
entendermos que sua mudança, com acréscimo de entidade com
atuação municipal, não favorece o equilíbrio pretendido.
Além do mais, a mudança na estrutura de órgão da

administração direta do Poder Executivo como o CET está
subordinada ás regras de competência contidas no art. 66,
III, "f", e no art. 90, XIV, da Constituição Estadual, que
determinam, respectivamente. como matéria de iniciativa
privativa do Governador do Estado, a organização dos órgãos
da administração pública e como sua competência privativa
dispor sobre a organização e a atividade do Poder Executivo.
Por esses motivos, a matéria não pode encontrar guarida

nesta Comissão.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
nQ 2.229/94.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
António Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Ivo
José - Jorge Hannas - Geraldo Rezende - Jaime Martins -
Célio de Oliveira.

PARECER PARA O IQ TURNO DO PROJETO DE LEI
P4g 2.238/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, objetiva declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária do Conjunto Habitacional Olímpia
Bueno Franco, com sede no Município de Betim.
Publicado em 18/11/94, o projeto vem a esta Com

i
ssão para

exame preliminar de juridicidade. constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
Com a finalidade de realizar trabalhos sociais junto á
comunidade do Conjunto Habitacional Olímpia Bueno Franco,
foi criada a entidade em questão, que adquiriu personalidade
jurídica com o seu registro no Cartório do lg Oficio da
Comarca de Betim.
Além disso, a Associação atende aos demais requisitos
exigidos pela Lei ng 5.830, de 6/12/71, para ser declarada
de utilidade pública.
Isso posto, não encontramos óbice à tramitação da matéria.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no
2.238/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
António Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Jaime Martins - Jorge Hannas - Geraldo Rezende.

PARECER PARA 0 lo TURNO DO PROJETO DE LEI
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No~ 2.239194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em questão, do Deputado Mauri Torres, tem por
finalidade declarar de utilidade pública a Fundação
Educativa e Cultural Vale do Aço - FEVAÇO -, com sede no
Município de Ipatinga.
Publicada em 18/11/94, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
O exame dos documentos juntados ao projeto confirma que a
FEVAÇO é uma entidade civil com personalidade jurídica, sem
fins lucrativos, que funciona há mais de dois anos e cuja
diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuneradas
Pelos cargos que ocupam. Foran, portanto, satisfeitos os
requisitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que
regulamenta a matéria.
Para aprimoramento da proposição, apresentamos emenda que
inclui a sigla da entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.239/94 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA no 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação-
"Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação

Educativa e Cultural Vale do Aço - FEVAÇO -, com sede no
Município de Ipatinga.".
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Célio de Oliveira. relator -
Jaime Martins - Ermano Batista - Geraldo Rezende - Jorge
Hannas.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.254194

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em questão, do Deputado José Militão, tem por
finalidade declarar de utilidade pública a Obra Social e
Comunitária da Paróquia Santo Antônio - OSCDPSA -, com sede
no Municipio de Belo Horizonte.
Publicada em 24/11/94, vem a matéria a esta Comissão para

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

Fundamentação
O exame dos documentos apresentados confirma que a Obra
Social Comunitária da Paróquia de Santo Antônio é uma
entidade Civil com personalidade jurídica e sem fins
lucrativos que funciona há mais de dois anos e cuja
diretoria é Composta de pessoas idôneas, que não são
remuneradas pelos Cargos q ue ocupam.
Sendo assim, não identificamos impedimento de ordem legal
que obste á tramitação da matéria.

Conclusão
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Pelas razões expostas, concluimos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
2.254/94.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ivo José. relator - Emano
Batista - Jorge Hannas - Geraldo Rezende - Célio de Oliveira
- Jaime Martins.

PARECER PARA O ia TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.262/94

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

Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem nQ 551/94, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei ng
2,262/94, que cria o Centro de Internação Provisória do
Adolescente - CEIP - e dá outras providências.
Com fulcro no art. 69 da Constituição Estadual, o
Governador do Estado solicitou urgência para apreciação do
projeto.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/12/94, a
proposição foi distribuida ás comissões competentes, para
receber parecer, em reunião conjunta, nos termos do art. 222
do Regimento Interno.
Incumbidos de

 

 nos pronunciar preliminarmente sobre a
matéria, passamos à sua fundamentação, nos termos abaixo.

Fundamentação
O projeto de lei em epigrafe propõe a criação do Centro de
Internação Provisória do Adolescente - CEIP - na estrutura
orgânica da Secretaria de Estado da Justiça, com sede em
Belo Horizonte.
Conforme se infere da proposição, a medida ora proposta tem

por finalidade o atendimento e a assistência ao adolescente
autor de ato infracional que, por determinação do Juizo da
Vara da Infância e da Juventude, esteja sujeito ao regime de
internação provisória.
Analisando a matéria à luz dos dispositivos constitucionais

pertinentes, observamos que ela atende, especificamente, ao
que determina o art. 66. III, "e", da Constituição Estadual,
que outorga ao Governador do Estado a iniciativa privativa
das leis que disponham sobre a criação, a estruturação e a
extinção de secretaria de Estado, órgão autónomo e entidade
da administração indireta.
Ressalte-se, ainda, a criação de cargos destinados ao
Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da
Justiça, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 66, III.
"b", da Carta mineira.
E mister salientar a Lei Federal ng 8.069, de 13/7/90, que

contém o Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente o
que dispõem os arts. 123 e 124.
Pelas razões aduzidas, a proposição em pauta encontra-se

adequada aos preceitos constitucionais e legais que
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disciplinam a matéria, motivo pelo qual inexistern óbices á
sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.262/94.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Jorge Hannas. Presidente - Geraldo Rezende, relator - Ivo
José - Emano Batista - Célio de Oliveira.

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe cria o Centro de Internação Provisória do
Adolescente - CEIP -. com sede no Município de Selo
Horizonte, e dá outras providências.
A requerimento do autor, a proposição tramita em regime de

urgência.
Apreciado em reunião conjunta, nos termos do art. 195, c/c

o art. 222, do Regimento Interno, o projeto foi submetido ao
exame preliminar da Comissão de Constituição Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
Atualmente, as instituições públicas encontram-se em
processo de avaliação critica, sobretudo aquelas ligadas á
Justiça. Incluem-se, nesse contexto, o Judiciário, a
Policia, o sistema penitenciário e os órgãos que cuidam da
infância e da adolescência, os quais necessitam rever o seu
papel e as funções para as quais foram criados.
A questão está intimamente ligada á violência presente em
nossa sociedade e atinge de forma brutal a população.
Indagamos se a simples mudança das normas jurídicas
reverteria a situação, já que foram incapazes de determinar
mudanças concretas,
Evidentemente, os focos a serem reestruturados residem nos
órgãos que cuidam da infância, na Policia, no Poder
Judiciário e no sistema penitenciário, fazendo com que este
último funcione como escola de criminalidade, uma vez que as
estatísticas demonstram um alto índice de reincidência
criminal.
Tal fato demonstra a necessidade de se reformular o sistema
vigente, de modo Que o adolescente transgressor não seja
tratado como alguém que se deva apartar da coletividade, mas
como um ser participante do processo social e produtivo.
E necessário, portanto, que se mude a filosofia do nosso
sistema penitenciário. Nesse sentido, é oportuna a criação
do Centro de Internação Provisória do Adolescente, que tem a
finalidade de prestar atendimento e assistência ao
adolescente infrator que esteja sujeito ao regime de
internação provisória.
Por vir ao encontro dos princípios que regem o Estatuto da

Criança e do Adolescente - Lei Federal ng 8.069, de 13/7/90
-, é que achamos justa e meritória a proposição em apreço.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 2.262/94 no iQ turno.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Ivo José, relator - Wiison

Pires.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em comento, encaminhado a esta Casa pelo

Governador do Estado por meio da Mensagem flQ 551/94, cria o
Centro de Internação Provisória do Adolescente - CEIP - e dá
outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo' de 14/12/94, a matéria
tramita em regime de urgência, por solicitação do Chefe do
Poder Executivo, conforme dispõe o art. 69 da Constituição
do Estado.
A proposição foi distribuida á Comissão de Constituição e
Justiça, que emitiu parecer pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e à Comissão de Saúde, que
concluiu pela sua aprovação na forma proposta.
Nos termos do art. 103. X, do Regimento Interno, passamos

agora a analisar a proposição.
Fundamentação

A proposta em tela tem por finalidade o atendimento e a
assistência ao adolescente autor de ato infracional, em
obediência ao que determina o Estatuto da Criança e do
Adolescente - Lei Federal nQ 8.069, de 13/7/90.
O projeto não encontra impedimento de ordem financeira e

orçamentária, porquanto autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito especial para fazer face às despesas decorrentes da
futura lei, obedecendo ao disposto no art. 43 da Lei Federal
ng 4.320, de 17/3/64.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng

2.262/94 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994-
Jorge Hannas, Presidente - Célio de Oliveira, relator -
Roberto Amaral - Jaime Martins - José Renato - Marcos
He 1 ên i o.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 1.831/93

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

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei
supracitado declara de utilidade pública a Associação dos
Congados Moçambique Cor-de-Rosa, com sede no Municipio de
Monte Alegre de Minas.

Fundamentação
Ratificando nosso parecer exarado na l fase de discussão,
consideramos da maior oportunidade declarar de utilidade
pública a Associação dos Congados Moçambique Cor-de Rosa, em
face do seu caráter assistencial e religioso.

Conclusão
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Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei no 1.831/93 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.262/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Encaminhado a esta Casa pelo Governador do Estado, o
projeto de lei em epígrafe cria o Centro de Internação
Provisória do Adolescente - CEIP - e dá outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 14/12/94, foi a
proposição distribuida ás comissões competentes e aprovada
sem modificação, no lQ turno.
Em atendimento ao que dispõe o art. 196 do Regimento
Interno, retorna a proposição a esta Comissão, a fim de
receber parecer para o 2Q turno.

Fundamentação
Conforme a manifestação anterior, o projeto não encontra
impedimento de ordem financeira e orçamentária, porquanto
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial para
atender ás despesas decorrentes da futura lei, obedecendo ao
disposto no art. 43 da Lei Federal ng 4.320, de 17/3/64.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.262/94 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Cóssimo Freitas, relator -

Marcos Relênio - Célio de Oliveira - Agostinho Patrus.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.158/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.158/92, de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que dispõe sobre a politica estadual de
saneamento básico 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, ig, 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 1.158/92
Dispõe sobre a politica estadual de saneamento básico e dá

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

Capitulo 1
Da Politica Estadual de Saneamento Básico

Seção 1
Das Disposições Preliminares

Art. l Q - A politica estadual de saneamento básico visa a
assegurar a proteção da saúde da população e a salubridade
ambienta] urbana e rural
Art. 2g - Para os efeitos desta lei, considera-se:
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à saúde da população urbana e rural, quanto á prevenção de
doenças veiculadas pelo meio ambiente e á promoção de
condições mesolôgicas favoráveis ao pleno gozo da saúde e do
bem-estar:
II - saneamento básico o conjunto de ações, serviços e

obras que visam a alcançar níveis crescentes de salubridade
ambiental por meio de:
a) abastecimento de água de qualidade compatível com os
padrões de potabilidade e em quantidade suficiente para
assegurar higiene e conforto;
b) coleta e disposição adequada dos esgotos sanitários;
c) coleta, reciclagem e disposição adequada dos resíduos

sólidos;
d) drenagem de águas pluviais;
e) controle de roedores, de insetos, de helmintos, de

outros vetores e de reservatórios de doenças transmissivels.
Art. 3Q - A execução da política estadual de saneamento

básico, disciplinada nesta lei, condiciona-se aos preceitos
consagrados pela Constituição do Estado, observados os
seguintes princípios:

- direito de todos ao saneamento básico;
II - autonomia do município quanto á organização e à

prestação de serviços de saneamento básico, nos termos do
art. 30, V, da Constituição Federal;
III - participação efetiva da sociedade, por meio de suas

entidades representativas, na formulação das politicas, na
definição das estratégias, na fiscalização e no controle das
ações de saneamento básico;
IV - subordinação das ações de saneamento básico ao

interesse público, de forma a se cumprir sua função social.
Seção II

Das Diretrizes Gerais
Art. 4Q - A política estadual de saneamento básico será

elaborada e executada com a participação efetiva dos órgãos
públicos e da sociedade e considerará, especialmente:

- a coordenação e a integração das políticas, dos planos,
dos programas e das ações governamentais de saneamento
básico, saúde, meio ambiente, recursos hidricos,
desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do
solo;
II - a atuação integrada dos órgãos públicos municipais,

estaduais e federais do setor de saneamento básico;

 

III - as exigências e as características locais, a
organização social e as demandas socioeconõmicas da
população:
IV - a preservação e a melhoria da qualidade da água, com a
adoção das bacias hidrográficas como unidades de
planejamento;
V - a adoção de mecanismos que propiciem à população de
baixa renda o acesso aos serviços de saneamento básico;

 

VI - o incentivo ao desenvolvimento cientifico, ã
capacitação tecnológica e á formação de recursos humanos na
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área de saneamento, assim corno a busca de alternativas quE
se adaptem ás condições de cada local
VII - a promoção de programas de educação ambiental c

sanitária, com ênfase em saneamento básico;
VIII - a acoção do processo de planejamento corno requisito
para as ações de saneamento básico:
IX - a adoção de indicadores e parâmetros sanitários,

epidemiolôgicos e socioeconõmicos como norteadores das ações
de saneamento básico:
X - a implantação prévia de serviços de saneamento básico
em áreas de assentamento populacional;

XI - a solução dos problemas de saneamento básico em áreas
urbanas faveladas ou em outras de urbanização irregular;
XII - a adequação dos sistemas de saneamento básico, já
implantados ou em implantação, ás normas de preservação do
meio ambiente;

XIII - a implantação de ações permanentes de avaliação,
proteção, melhoria e recuperação dos sistemas de saneamento
básico;

XIV - a solução das questões relativas á disposição
sanitária adequada dos esgotos e demais resíduos urbanos;
XV - o incentivo à coleta seletiva dos resíduos sólidos

urbanos;

XVI - a realização de pesquisa e a divulgação sistemática
de estudos Que visem à solução dos problemas de saneamento
básico.

Ar t. 5 - O Estado realizará programas conjuntos com os
municípios, mediante convênios de mútua cooperação, de
assistência técnica e de apoio institucional, com vistas a;

- assegurar a implantação, a ampliação e a administração
eficiente dos serviços de saneamento básico de interesse
local e de competência do município;
II - implantar progressivamente um modelo gerencial

descentralizado, capacitando as administrações municipais
para a gestão de suas ações por meio, prioritariamente, do
treinamento e da formação de recursos humanos;
III - promover a organização, o planejamento e a execução

das funções públicas de saneamento básico de interesse comum
nas regiões metropolitanas, nas aglomerações urbanas ou em
outras regiões onde a ação comum se fizer necessária,
resguardada a autonomia do município-
Art. 6o - O Estado assegurará condições para a implantação,

a operação e a administração dos serviços de saneamento
básico prestados por seus órgãos.
Art. 7Q - Os agentes prestadores de serviço de saneamento

básico ficam obrigados a divulgar as planilhas de custos dos
serviços e de composição tarifária.

Capitulo II
Do Sistema de Saneamento Básico

Art. 8 - política estadual de saneamento básico contará,
para a execução das ações dela decorrentes, com o Sistema
Estadual de Saneamento Básico.
Art. 9 - O Sistema Estadual de Saneamento Básico é o
conjunto de agentes institucionais que, no âmbito de suas
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competências, atribuições, prerrogativas e funções,
integram-se, de modo articulado e cooperativo, para a
formulação das politicas, a definição das estratégias e a
execução das ações de saneamento básico.
Art. 10 - Fica instituido o Plano Estadual de Saneamento
Básico - PESa -, destinado a articular, integrar e coordenar
recursos tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros
para a execução da politica estadual de saneamento básico.
Parágrafo único - O PESE é o instrumento hábil para

orientar a aplicação dos recursos financeiros do Estado em
saneamento básico.
Art. 11 - O PESE será quadrienal e conterá, entre outros

elementos; -
- avaliação e caracterização da situação da salubridade

ambiental no Estado, por meio de indicadores sanitários,
epidemiolõgicos e ambientais;
II - objetivos e diretrizes gerais, definidos mediante

planejamento integrado, com base em outros planos setoriais
e regionais;
III - metas de curto e médio prazo;
IV - identificação dos obstáculos de natureza político-

institucional, legal, econômico-financeira, administrativa,
cultural e tecnológica que se interponham à consecução dos
objetivos e das metas propostas:
V - estratégias e diretrizes para a superação dos

obstáculos identificados;
VI - caracterização e Quantificação dos recursos humanos,
materiais, tecnológicos. institucionais e administrativos
necessários à execução das ações propostas:
VII - cronograma de execução das ações formuladas;
VIII - definição dos recursos financeiros necessários, do

cronograma de aplicação e das fontes de financiamento.
Art. 12 - 0 PESE será atualizado anualmente, com base na

avaliação:
- dos quadros sanitário e epideniolôgico do Estado;

II - do cumprimento dos programas previstos.
lg - As avaliações serão elaboradas por região ou sub-

região em que o Estado for dividido para fins de saneamento
e serão publicadas pelo Conselho Estadual de Saneamento
Básico - CESE - até o dia 30 de abril de cada ano.
ç 2Q - A atualização de que trata o ca put deste artigo

compreenderá os possiveis ajustes dos programas, dos
cronogramas de obras e de serviços e das previsões
financeiras e orçamentárias.
Art. 13 - O projeto de lei relativo ao Plano Estadualde
Saneamento Básico - PESE -. ouvido o Conselho Estadual de
Saneamento Básico - CESE -, será encaminhado á Assembléia
Legislativa pelo Governador do Estado até o dia 30 de junho
do primeiro ano de seu mandato.

Capitulo III
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 14 - Projeto de lei especifico disporá sobre o
Conselho Estadual de Saneamento Básico - CESE -. órgão

a
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colegiado de nível estratégico superior do Sistema Estadual
de Saneamento Básico
Art. 15 - Lei especifica disporá sobre o Fundo Estadual de
Saneamento Básico - FESB -, destinado exclusivamente a
financiar, isolada ou complementarmente, as ações de
saneamento básico.
Aru 16 - Os órgãos e as entidades estaduais da área de
saneamento básico serão reorganizados para atender ao
disposto nesta lei.
Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias a contar 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.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Péricles Ferreira. relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.806193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.806/93, de autoria do Deputado Raul
Messias, que obriga o poder público a fornecer
gratuitamente ao usuário os formulários, as guias e os
impressos utilizados na prestação de seus serviços, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art 270, f lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.806/93
Obriga o poder público a fornecer gratuitamente ao usuário
os formulários, as guias e os impressos utilizados na
prestação de seus serviços.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

decreta:
Art. l Q - Os órgãos e as entidades da administração
pública estadual fornecerão gratuitamente ao usuário os
formulários, as guias e os impressos utilizados na
prestação de seus serviços.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.262/94

Comissão de Redação
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
2.262/94, que cria o Centro de Internação Provisória do
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Adolescente - CEIP - e dá outras providências, foi aprovado
nos turnos regimentais. sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, 8 19, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a Seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.262194
Cria o Centro de Internação Provisória do Adolescente -

CEIP - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria
de Estado da Justiça. o Centro de Internação Provisória do
Adolescente - CEIP -, com sede em Belo Horizonte,
subordinado à Superintendência de Atendimento e Reeducação
do Menor Infrator.
Art. 2g - O CEIP tem por finalidade o atendimento e a
assistência ao adolescente autor de ato infracional que, por
determinação do Juízo da Vara da Infância e da Juventude,
esteja sujeito ao regime de internação provisória-
Art. 3 - O CEIP tem a seguinte estrutura:

- Diretoria-Geral
a) Diretoria Administrativa;

b) Diretoria de Assistência ao Adolescente Infrator:
b.i) - Divisão de Apoio ao Juizado da Infância e da

Juventude;
D.2) - Divisão de Articulação Social:
b.3) - Divisão de Atividades Pedagógicas.
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas
em decreto.
Art. 4g - Para atender ao disposto no artigo anterior.
ficam criados nos quadros constantes nos Anexos 1 e III do
Decreto n 16.409, de 10 de julho de 1974, os cargos
constantes nos Anexos 1, II e III desta lei, destinados ao
Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da
Justiça, a que se refere o Decreto ng 36.033, de 14 de
setembro de 1994-
Art. S - O centro criado nesta lei fica denominado Centro

de Internação Provisória do Adolescente José Adolfo Vieira
Assad.
Art. 6g - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
especial de até R$10.522,74 (dez mil quinhentos e vinte e
dois reais e setenta e quatro centavos), observado o
disposto no 8 lg do art. 43 da Lei Federal ng 4.320, de 17
de março de 1964.
Art. 7g - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Tarcísio Henriques.
* - Os anexos mencionados foram publicados na edição do
"Diário do Legislativo" de 24/12/94.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 5.415194
Mesa da Assembléia

Relatório
Por meio do Requerimento flQ 5.415/94, o Deputado Marcos

Helênio solicita a esta Casa Legislativa seja formulado
pedido de informações ao Secretário de Estado da Segurança
Pública, Dr. João Fonseca Perfeito, sobre as ocorrências de
furtos de veículos registradas no Estado, a partir de 1991-
Publicada, a matéria foi encaminhada a este órgão para
receber parecer, atendendo ao disposto no art. 80, VIII,
"d". do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo solicitar ao Secretário
de Estado da Segurança Pública informações sobre as
ocorrências de furtos de veículos registradas no Estado,
desde o ano de 1991, e sobre o número de queixas
apresentadas à Delegacia Especializada da Capital e a todas
as Delegacias Regionais de Policia do Estado de Minas
Gerais. Requer-se, ainda, informação sobre o número dos
veículos recuperados, o nome e o endereço dos respectivos
Proprietários, bem como o número de pessoas presas por
furtos de veículos, com as respectivas datas de detenção-
0 requerimento de informações às autoridades estaduais é
matéria de apreciação privativa da Mesa da Assembléia, nos
termos do art. 80. VIII, "d", do Regimento Interno. Todavia,
o acolhimento da matéria em apreço está vinculado á sua
relação com matéria legislativa em trâmite nesta Casa ou a
fato sujeito a controle e fiscalização da Assembléia,
conforme se infere do dispositivo supracitado.
A competência fiscalizadora atribuída ao Legislativo
permite-lhe indagar e questionar a respeito de todos os atos
do Poder Executivo, em decorrência do principio da
representação popular.
Com efeito, é preceito constitucional que a sociedade tenha
"direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz",
segundo o disposto no art. 73 da -Carta mineira (grifo
nosso).
E também preceito constitucional que a defesa social, dever

do Estado e direito e responsabilidade de todos, organize-se
de forma sistêmica, visando a "garantir a segurança pública,
mediante a manutenção da ordem pública, com a finalidade de
proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e
Privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações
administrativas", conforme dispõe o art. 133, 1, da Carta
mineira (grifos nossos).

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 5.415/94.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de dezembro de
1994.

José Ferraz, Presidente - Elmo Braz, relator - Eimiro
Nascimento - Rênolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO No 5.448194
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 j
Mesa da Assembléia

Relatório
O Deputado José Bonifácio. por meio do Requerimento ng
5.448/94, solicita a esta Casa Legislativa seja formulado
pedido de informação ao Presidente do IPSEMC-. Dr. António
Ubaldo Pena, sobre a relação dos funcionários públicos
inscritos nessa instituição para obtenção de empréstimos
hipotecários.
Publicada, a matéria foi encaminhada a este órgão para
receber parecer, atendendo ao disposto no art. 80, VIII.
"o",do Regimento Interno.

Fundamentação
O requerimento de informações às autoridades estaduais deve

estar relacionado com matéria legislativa em trâmite nesta
Casa ou fato sujeito a controle e fiscalização da
Assembléia.
A função fiscalizadora, atribuida ao Legislativo pela
Constituição Estadual, permite-lhe investigar os atos das
unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidade
da administração indireta, em decorrência do principio da
representação popular, 'ex-vi" do art. 73 da Carta mineira.
Examinando-se a matéria, verifica-se que ela está
relacionada com a administração de dinheiro público,
sujeitando-se, portanto, a controle e fiscalização da
Assembléia.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Requerimento

nQ 5.448/94.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 21 de dezembro de
1994.
José Ferraz, Presidente - Elmo Braz, relator - Elmiro
Nascimento - Rêmolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião
Helvécio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 5.454/94
Mesa da Assembléia

Relatório
Por meio do requerimento em epigrafe, o Deputado Hely

Tarquinio pleiteia se solicitem ao Departamento Estadual de
Obras Públicas - DEOP - os balancetes dos dispêndios
financeiros do Hospital Regional António Dias, situado no
Município de Patos de Minas, relativos á materialização de
sua reforma e ampliação, de acordo com organograma e
cronograma. com a especificação das fontes de recursos, bem
como da destinação dos gastos, com documentação desde o
inicio da obra até a presente data.
Publicada em 28/10/94, a matéria foi distribuida a este

órgão para receber parecer, nos termos do art. 80, VIII.
"d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Além da função legiferante, cabe à Assembléia Legislativa
exercer a fiscalização e o controle dos atos das unidades
administrativas dos Poderes do Estado e de entidade da
administração indireta, conforme dispõe o art. 73, § lg, II,
da Constituição mineira.
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A fiscalização e o controle dos atos abrangem aspectos que
vão desde a verificação de sua legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade até a análise no que se refere
à moralidade pública.
Trata-se de prerrogativa das mais importantes do Poder

Legislativo. Por esse mecanismo, tem-se evitado uma série de
conseqüências nefastas à coisa pública. Por outro lado, e
não são poucas as vezes, a análise por que passam esses atos
ajuda a administração a encontrar as melhores soluções para
os empreendimentos em curso ou os problemas que se
apresentam.
Assim sendo, é legitima a pretensão do autor do
requerimento, ao solicitar que o DEOP preste as informações
e encaminhe os documentos citados, para que se possa
proceder a estudos acerca da relevância e da transparência
da execução da obra, conforme alegou na justificação da
matéria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 5.454/94 na forma apresentada
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de dezembro de
1994.
José Ferraz. Presidente - Elmo araz, relator - Elmiro
Nascimento - Rémolo Aloise - Bené Guedes - Sebastião
He 1 véc io -

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 5.458/94
Mesa da Assembléia

Relatório
Por meio do requerimento em tela, a Deputada Maria José
Haueisen, em nome da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, postula o encaminhamento de oficio ao
Corregedor-Geral de Polícia solicitando informações acerca
de sindicâncias e inquéritos administrativos abertos na
Região Metropolitana de Belo Horizonte, de janeiro de 1992 a
agosto de 1994. com vistas à apuração de torturas e maus-
tratos praticados por policiais.
Publicada, foi a proposição encaminhada á Mesa para

elaboração de parecer, nos termos do art. 80, VIII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A providência indicada no requerimento em apreço visa a
atender a solicitação formulada á Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais desta Casa pela Pastoral de Direitos
Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte e pela Comissão de
Direitos Humanos da Cãmara Municipal de Belo Horizonte.
Preocupadas com o grande número de ocorrências de violação

dos direitos humanos envolvendo policiais, divulgadas pela
imprensa, as referidas entidades, com os dados a serem
obtidos em resposta à presente solicitação, pretendem
desenvolver estudos com o objetivo de propor medidas que
venham a coibir a tortura e o tratamento degradante por
parte de agentes policiais.
Além da alta relevãncia da iniciativa, não há nenhum
impedimento a que a proposição prossiga no seu trãmite



normal, e, assim, possa o pleito chegar à autoridade
competente, possibilitando à Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais desta Casa, com o apoio das entidades
afins, cumprir o seu elevado objetivo.

Conclusão
Em razão do exposto, opinamos pela aprovação do

Requerimento nQ 5.458/94.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 21 de dezembro de
1994.
José Ferraz, Presidente - Elmiro Nascimento - relator

Rémolo Aloise - Sené Guedes - Sebastião Helvécio.
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Belo Horizonte, terça-feira. 27 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 23 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Ibrahim Jacob

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de"quorurn".
COMPARECIMENTO

- Às 9h15min, comparecem os Deputados:
Sebastião Helvécio - Antônio Pinheiro - Bonifácio Mourão -

Geraldo da , Costa Pereira - Homero Duarte - tbrahin Jacob -
Wanderley Ávila.

Falta de Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado tbrahim Jacob) - A lista de
comparecimento não registra a existência de núrnerc
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 26, ás 20 horas.

ATA DA 333a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado José Militão

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr, Presidente; chamada para verificação
de "quorum" - Suspensão e reabertura da reunião - Discussão,
em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 29/93;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Marcos
Helênio; deferimento; votação do projeto, salvo emenda e
destaque; aprovação; votação da Emenda nQ 2; aprovação;
votação da Emenda nQ 1; inexistência de "quorum" para
votação; anulação da votação; suspensão e reabertura da
reunião; chamada para recomposição de 'ouorum"; inexistência
de número regimental para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão -
Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro - Cõssimo 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 Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Milton Sanes - Paulo Pettersen -
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Péricles Ferreira - Raul Messias Roberto Amaral - Roberto
Lula Soares - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Tarcisio Henriques - Wanderley Avila.
O Sr. Presidente (Deputado José Militão) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

Ia PARTE
Ata

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

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa á 2a parte da reunião, com 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 o Projeto de Lei Complementar no 22/92 e
os Projetos de Lei nos 2.193, 2.227 e 2.228/94. em virtude
de sua aprovação na reunião ordinária realizada hoje à
tarde. Tendo em vista a exigência de "quorum" qualificado
para aprovação da matéria constante na pauta, a Presidência
vai determinar seja feita chamada para verificação do
"quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Roberto Amara]) - (- Faz a

Chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há
"quorum" para continuação dos trabalhos.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 5 minutos para que sejam ultimadas as providências para
a votação da matêria.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei Complementar m

29/93, do Deputado José Braga, que altera dispositivos sobre
a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
municipios e a criação, a organização e a supressão de
distritos, constantes em lei complementar. Comissão de
Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em lg turno, com as Emendas nos 1 e 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto.Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa requerimento
do Deputado Marcos Helênio, que, na forma regimental,
solicita a votação destacada da Emenda no 1. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do
art. 244 do Regimento Interno. A Presidência vai submeter a
votação nominal o Projeto de Lei Complementar flQ 29/93,
salvo emenda e destaque. Antes, informa ao Plenário que os
que desejarem aprová-la deverão responder "sim', e os que

a
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desejarem rejeitá-la deverão responder "não". Com a palavra,
o lo Secretário, para proceder á chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim' á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Amilcar Padovani - Adelino

Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ambrõsio Pinto - Antônio
Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro - Dilzon MeIo - Eduardo Brás - Elisa Alves
- Ermano Batista - Francisco Ramalho - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime
Martins - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé
- Márcio Miranda - Marcos Helênio - Mauro Lobo - Paulo
Pettersen - Pénicles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto
Luiz Soares - Ronaldo Vasçoncellos - Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Wanderley Ávila.
o Sr. Presidente - Responderam 'sim" 41 Deputados. Não
houve voto em contrário. Está aprovado o Projeto de Lei
Complementar nQ 29/93, salvo emenda e destaque. A
Presidência vai submeter a votação a Emenda ng 2. Com a
palavra, o lo-Secretário, para proceder à chamada de votação
nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" á chamada de votação nominal os seguintes

Deputados

Elmiro Nascimento - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Ambrósio Pinto - Antônio

Carlos Pereira - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Cléuber Carneiro -
Dilzon Melo - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano Batista -
Francisco Ramalho - Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Homero
Duarte - rbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Leandro - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Roberto Amaral - Ronaldo Vasçoncellos - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 39 Deputados. Está,
portanto, aprovada a Emenda no 2, salvo destaque. A
Presidência vai submeter a votação a Emenda no 1, destacada
Pelo Deputado Marcos Helénio. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada de votação nominal.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada de votação 34
Deputados. Não houve "quorum" para a votação. A Presidência
torna sem efeito a votação da Emenda no 1.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 30
minutos, nos termos do art. 255, o, do Regimento Interno,
até que se configure o "quorum".

Reabertura da Reunião



O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
para recomposição de "quorum
O Sr. Secretário (Deputado Cóssimo Freitas) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada nove Deputados.
Não há" quorum' para a continuação dos nossos trabalhos.

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

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

ATA DA 334a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Bené Guedes

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 21à PARTE (ORDEM DO
DIA): la Fase: Chamada para recomposição de 'quorum';
existência de número regimental - Requerimentos do Deputado
Bernardo Rubinger (2); aprovação - 2a Fase: Prosseguimento
da votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei Complementar n
29/93; votação da Emenda ng 1; chamada de votação nominal;
aprovação - Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei ng
2251/94; aprovação, com as Emendas ngs 1 a 5 - Discussão,
em lo turno, do Projeto de Lei ng 2.264/94; apresentação da
Emenda flQ 1; encerramento da discussão; envio do projeto com
a emenda á Mesa da Assembléia - Discussão, em 2o turno, do
Projeto de Lei nQ 1.463/93; aprovação na forma do vencido em
lg turno - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng
1.655/93; aprovação, na forma do vencido em lg turno -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 91h15min, comparecem os Deputados:
Elmiro Nascimento, José Militão, Rémolo Aloise, Elmo Braz,
Roberto Carvalho, Benê Guedes, Sebastião Helvécio, Amilcar
Padovani , Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Patrus, Ailton
Vilela, Ajalmar Silva, Alvaro Antônio, Ambrôsio Pinto,
Anderson Adauto, Antônio Carlos Pereira, Antônio Fuzatto,
Antônio Genaro, Antônio Júlio, Arnaldo Canarinho, Bernardo
Rubinger, Bonifácio Mourão, Célio de Oliveira. Clêuber
Carneiro, Côssimo Freitas, Dilzon Melo, Eduardo Brás, Elisa
Alves, Errnano Batista, Francisco Ramalho. Geraldo da Costa
Pereira. Geraldo Rezende, Geraldo Santanna, Gilmar Machado,
Homero Duarte, tbrnim Jacob, Ivo José, João Batista, João
Marques, Jorge Eduardo, Jorge Hannas, José Braga, José
Laviola, José Leandro, José Maria Pinto, José Renato, Kemil
Kumaira, Marcelo Cecé, Márcio Miranda, Marcos Helênio, Maria
Elvira, Maria José Haueisen, Maria Olivia, Mauri Torres,
Mauro Lobo, Milton Sailes, Péricles Ferreira, Raul Messias,
Roberto Amara], Roberto Luiz Soares, Ronaldo Vasconcel los,
Sebastião Costa. Simão Pedro Toledo, Tarcisio Henriques,
Wanderley Ávila e Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Benê Guedes) - A lista de

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

Ia PARTE
Ata

- O Deputado Geraldo Rezende, 20-Secretário "ao hoc",
procede à leitura da ata da reunião anterior, q ue é aprovada
sem restrições

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
Ia Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2a parte da reunião, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos.

Chamada para Recomposição de "Quorum"
O Sr. Presidente - Havendo matéria relevante a ser votada.
a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda á
chamada de recomposição de "quorum".
O Sr. Secretário (Deputado Geraldo Rezende) - (- Faz a

chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados.
Portanto, há" quorum" para votação.
vem á Mesa requerimento do Deputado Bernardo Rubinger, em
que solicita seja atribuído regime de urgência á tramitação
do Projeto de Lei nQ 2.240/94, de sua autoria. Em.votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Bernardo Rubinger, em
que solicita reunião conjunta para apreciação do Projeto de
Lei nQ 2.240/94. de sua autoria Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
Esgotada a matéria destinada á lsl fase, a Presidência passa

à 2 fase da ordem do dia, com a discussão e a votação da
matéria constante na pauta

2a Fase
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2o turno.
do Projeto de Lei Complementar nQ 29/93, do Deputado José
Braga, que altera dispositivos sobre a criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios e a
criação, a organização e a supressão de distritos constantes
em lei complementar. A Comissão de Assuntos Municipais opina
pela sua aprovação na forma do vencido em lo turno, com as
Emendas ns 1 e 2, que apresenta. A Presidência vai submeter
a votação a Emenda nQ 1, destacada pelo Deputado Marcos
Helênio. Antes, porém, informa aos Deputados que o Projeto
de Lei Complementar ng 29/93 e a Emenda nQ 2 foram aprovados
na reunião extraordinária de ontem à noite. A Presidência
vai submeter a votação a Emenda ng 1, pelo processo nominal
em conformidade com art. 263 do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem aprová-lo deverão responder "sim", e
os que desejarem rejeitá-lo deverão responder "não". Com a
palavra, o iQ-Secretário, para proceder á chamada de votação



nominal. Na sua ausência, a Presidência convoca o ilustre
Deputado Ronaldo Vasconcellos.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem 'sim' à chamada de votação nominal os seguintes
Deputados:
Elniro Nascimento, José Militão, Rêmolo Aloise, Adelmo

Carneiro Leão, Agostinho Patrus, Ailton Vilela, Ajalmar
Silva, Alvaro Antônio. Ambrôsio Pinto, Anderson Adauto,
Antônio Genaro, Antônio Júlio, Arnaldo Canarinho, Bernardo
Rubinger, Sonifácio Mourão, Célio de Oliveira, Cléuber
Carneiro, Côssimo Freitas, Dilzon Melo, Eduardo Brás, Elisa
Alves, Ermano Batista, Francisco Ramalho, Geraldo da Costa
Pereira, Geraldo Rezende, Geraldo Santanna, Gilmar Machado,
Homero Duarte, Ibrahim Jacob, Ivo José, João Marques, Jorge
Eduardo, Jorge Hannas, José Braga, José Laviola, José
Leandro, José Remato, Marcelo Cecé, Márcio Miranda, Marcos
Helêmio, Maria José Haueisem, Maria Olivia, Mauri Torres,
Mauro Lobo, Milton Sanes, Péricles Ferreira, Raul Messias.
Roberto Amaral, Ronaldo Vasconceilos, Sebastião Costa, Simão
Pedro Toledo, Tarcisio Henriques, Wanderley Ávila e Wilson
Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 54 Deputados. Nenhum
Deputado respondeu "não". Houve 1 voto em branco. Está,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei
Complementar nQ 29/93 na forma do vencido em lQ turno, com
as Emendas ngs 1 e 2. A Comissão de Redação.
Votação, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 2.251/94, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a criação de unidades
administrativas na estrutura complementar do DER-MG e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucional idade do projeto com as Emendas ns 1 a 4, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação com as
Emendas mgs 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Administração Pública, que opina pela aprovação da Emenda ng
5. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pauta.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nos 1 a S. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, em lo turno, o Projeto de Lei n
2.251/94 com as Emendas ris 1 a 5. A Comissão de
Administração Pública.
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei no 2.264/94, da
Mesa da Assembléia, que disciplina a realização de
audiências públicas regionais para subsidiar a elaboração da
lei orçamentária anual e para prestação de informações pelos
poderes públicos, nos termos do art. 157. 50 e seguintes,
da Constituição do Estado. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA NO 1 AO PROJETO DE LEI No 2.254/94
Acrescente-se onde convier:



428

"Art - - As prioridades de investimento deverão ser
definidas, nas audiências regionais, conforme o montante de
recursos disponível para cada região, o qual será fixado
pelo Poder Executivo, nos ternos de lei própria, segundo
critérios proporcionais à população e "renda de cada
região."-
Sala das Reuniões, 21 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, a qual recebeu o ng 1. Nos termos do d
2g do art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai
devolver o projeto com a emenda à Mesa da Assembléia, para
parecer.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação, e

aprovados, em 2g turno, na forma do vencido em IQ turno,
cada um por sua vez, o Projeto de Lei nQ 1.463/93, do
Deputado Jaime Martins, Que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Municipio de Dores do Indaiã, e o Projeto de
Lei ng 1.855/93, do Deputado Marcos Relênio. que dispõe
sobre o atendimento ao público pelos órgãos e entidades da
administração estadual. (A Comissão de Redação.)

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

ATA DA 335a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Palavras do Sr. Presidente - Discussão, em lg turno,
do Projeto de Lei ng 2.261/94; aprovação com a Emenda nQ 1 -
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei no 2-262/94:
aprovação - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng
2.015/94; aprovação na forma do vencido em lg turno, com as
Emendas ns 1 a 8 - Discussão, em 2g turno, dos Projetos de
Lei ngs 2.216 e 2.224/94; aprovação - Discussão, em 2g
turno, do Projeto de Lei nQ 2.251/94; aprovação na forma ao
vencido em lg turno - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 20h11min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz
- Benê Guedes - Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio
Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - aonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Clêuber Carneiro - Côssimo Freitas - Dílzon Melo
- Elisa Alves - Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
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Homero Duarte - tbrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Maria Pinto - José Renato - Kemil Kumaira - Marcelo
Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Milton Salies -
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto
Amara] - Roberto Luiz Soares - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Tarcisio Henriques.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

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

1g PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 3Q-Secretário, nas funções de 2 -
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 passa à 2a parte da reunião, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta
os Projetos de Lei ns 1.360/93, 2,264. 2.088, 1.930 e
2.030/94. por não se encontrarem em condições de ser
apreciados.
O Sr. Presidente - Discussão, em lg turno, do Projeto de
Lei nQ 2.261/94, do Governador do Estado, que dispõe sobre
os valores do soldo do pessoal da PMMG e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresenta. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação com a
Emenda ng 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados Que a aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em lg turno, o Projeto de Lei ng
2.261/94 com a Emenda n 1. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.262/94, do
Governador do Estado, que cria o Centro de Internação
Provisória do Adolescente e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Saúde e Ação Social e de
Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 2.015/94, da
Comissão de Educação, que dispõe sobre a Política cultural
do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em lQ turno, com as Emendas ngs 1 a 8. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as emendas. Os Deputados que
as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto
de Lei ng 2015/94 na forma do vencido em lg turno, com as
Emendas ngs 1 a 8. A Comissão de Redação.
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e

aprovados, cada um por sua vez, em 2g turno, os Projetos de
Lei ngs 2.216/94, do Deputado Ctéuber Carneiro, que altera a
Lei nQ 7.373, de 3/10/78. que dispõe sobre legitimação e
doação de terras devolutas do Estado em zona urbana ou de
expansão urbana; e 2.224/94, do Governador do Estado, que
cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FIJNDERuR -
e dá outras providências. (A Comissão de Redação.)
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ 2.251/94, do

Governador do Estado, que dispõe sobre a criação de unidades
administrativas na estrutura complementar do DER-MG e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela sua aprovação na forma do vencido em lg turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.)
Está, portanto, aprovado, em 2g turno, o Projeto de Lei ng
2.251/94 na forma do vencido em lg turno. A Comissão de
Redação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 22, ás 9 e às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, ás 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 336a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 22 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência do Deputado José Ferraz
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM DO
DIA): Suspensão e reabertura da reunião - Discussão, em lg
turno, do Projeto de Lei Complementar ng 33/94; encerramento
da discussão; votação do Substitutivo ng 1; chamada de
votação nominal aprovação - Discussão, em lQ turno, do
Projeto de Lei ng 2.077/94; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação;votação das
Emendas ngs 2 e 6 a 9 e da Subemenda nQ 1 à Emenda ng 4;
aprovação; votação das Emendas nos 1, 3 e 5 rejeição -
Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei no 2.258/94;
aprovação - Palavras do Sr. Presidente - Discussão. em 2g
turno. do Projeto de Lei ng 2.264/94; aprovação na forma do



vencido em lg turno - Discussão, em 19 turno, do Projeto de
Lei nQ 1.854/93; aprovação na forma do Substitutivo ng 2 -
Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 9h15min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rénolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão
- Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro
Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos
Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Cõssimo Freitas - Dilzon Melo - Elisa Alves - Ermano Batista
- 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
Bonifácio - José Laviola - José Maria Pinto - José Renato -
Kernil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helénio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Roberto Amara] - Roberto Luiz
Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcisio
Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires-
0 Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de

comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 29-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE
Ata

- O Deputado Bené Guedes, 39- Secretário, nas funções de
29-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos ternos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 212 parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Nos termos do art. 255, 6 4g, a
Presidência vai suspender a reunião pelo prazo de 30
minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
O Sr. Presidente - Discussão, em 19 turno, do Projeto de
Lei Complementar ng 33/94, do Governador do Estado, que
altera a redação de dispositivos da Lei Complementar no 27,
de 18/1/93, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a
extinção de fundo, A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo ng
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo ng 1, da
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Comissão de Justiça. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art.
263 do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-
la deverão votar "sim", e os que desejarem rejeitá-la
deverão votar "não A Presidência lembra ao Plenário que,
nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto de
lei complementar será aprovado se tiver 39 votos favoráveis.
Com a palavra. o Sr. Secretário, para proceder à chamada de
votação nominal. Na sua ausência, solicito á Deputada Maria
Olivia que o faça.
A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.
- Respondem "sim' à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados:
Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo Aloise - Bené

Guedes - Amilcar Padovani -Adelmo Carneiro Leão - Agostinho
Patrus - Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto -
Anderson Adauto - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Meio - Elisa Alves - Ermano Batista
- Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - fely Tarquinio - Homero
Duarte - João Batista - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Laviola - José Maria Pinto - Marcelo Cecê -
Márcio Miranda - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente - Responderam 'sim à chamada 44
Deputados; votaram 44 Deputados. Portanto, está aprovado o
Projeto de Lei Complementar nQ 33/94, na forma do
Substitutivo rig 1. A Comissão de Fiscalização Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei ng 2.077/94, do
Tribunal de Contas do Estado, que dispõe sobre a tabela de
indices aplicáveis aos padrões de vencimentos dos servidores
do Quadro de Pessoal, inclusive inativos, e dos integrantes
do Quadro Especial de Pessoal do Tribunal de Contas e dá
outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas ns 1 a 3, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
sua aprovação com as Emendas nos 1 a 3, da Comissão de
Justiça, e com as Emendas ngs 4 e S. que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
com as Emendas ngs 2. da Comissão de Justiça, e 4, da
Comissão de Administração Pública, na forma da Subemenda ng
1, e com as Emendas ns 6 a 9, que apresenta; opina, ainda,
pela rejeição das Emendas riQS 1, 3 e S. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados q ue o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas flQ5 2. 6 a 9 e a Subemenda ng 1 à
Emenda no 4, com parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
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votação, a Emenda nQ 3. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, a Emenda nQ S. Os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está,
portanto, aprovado, em lQ turno, o Projeto de Lei n
2.077/94, com as Emendas flQS 2, 4, esta na forma da
Subemenda nQ 1, e 6 a 9. A Comissão de Fiscalização
Financeira.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.258/94, do

Governador do Estado, que altera os termos da Lei nQ 10.892,
de 29/10/92, que concede pensão especial a Leonézia
Guimarães Alves. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela sua aprovação. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
estão. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

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

os Projetos de Lei ns 2.261 e 2.262/94, uma vez que não se
encontram em condições de serem apreciados.
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.264/94, da
Mesa da Assembléia, que disciplina a realização de
audiências públicas regionais para subsidiar a elaboração da
lei orçamentária anual e para prestação de informações pelos
poderes públicos, nos termos do art. 157. f SQ e seguintes,
da Constituição do Estado. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 2.264/94 na forma
do vencido em lQ turno. A Comissão de Redação.
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.854/93, do
Deputado Marcos Helênio, que dispõe sobre publicidade da
tabela de taxas e emolumentos nos cartórios extrajudiciais.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina pela sua aprovação,
na forma do Substitutivo nQ 2, que apresenta. A Comissão de
Defesa do Consumidor opina pela sua aprovação na forma do
Substitutivo nQ 2, apresentado pela Comissão de
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nQ 2. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como estão. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em lQ turno, o Projeto de Lei nQ 1.854/93 na forma do
Substitutivo nQ 2

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta
os Projetos de Lei ns 2.056 e 2.155/94, por não se
encontrarem em condições de serem apreciados.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária de hoje, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
EM 16 DE DEZEMBRO DE 1994, DESTINADA A
AUDIÊNCIA PÚBLICA MINAS E O MERCOSUL

Presidência dos Deputados José Ferraz e
Baldonedo Napoleão

SUMÁRIO: ABERTURA - Composição da Mesa - Destinação da
reunião - Discursos do Sr. Presidente, do Senador Dirceu
Carneiro, do Sr. Accàcio Ferreira dos Santos Júnior e da
Deputada Maria Elvira - Designação do coordenador - Palavras
do coordenador - Debates - Discursos dos Senadores Eduardo
Vaca. Carlos Alberto González e Alvaro Alonso -
ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14h30min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Rémolo Aloise - Roberto Carvalho - Bené

Guedes - Alvaro Antônio - Antônio Genaro - Antônio Pinheiro
- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão
- Dílzon Melo - Elisa Alves - Homero Duarte - Ivo José -
Jaime Martins - José Laviola - José Leandro - Marcelo Cecé -
Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro
Lobo - Ronaldo Vasconcel los - Wanderley Ávila.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental-
Declaro aberta a reunião. Sob a pr oteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de convidar
para tomarem assento à mesa os Exmos. Srs Senador Dirceu
Carneiro. Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do
MERCOSUL; Senador Eduardo Vaca. Presidente da Comissão
Bicameral do Congresso Argentino; Senador Carlos Alberto
González. Presidente da Seção Paraguaia: Senador Alvaro
Alonso, Presidente da Seção Uruguaia; Accácio Ferreira dos
Santos Júnior, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de
Indústria e Comércio, representando o Secretário Francisco
de Mello Reis; Marina de Souza Campos, Diretora do Centro de
Planejamento da Secretaria de Estado de Agricultura,
representando o Secretário Alysson Paulinelli -

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização da
Audiência Pública Minas e o MERCOSUL, uma iniciativa da
Assembléia Legislativa e da Comissão Parlamentar Conjunta do
MERCOSUL, comissão constituída por parlamentares dos países
integrantes do MERCDSUL - Argentina, Brasil. Paraguai e
Uruguai -, com o objetivo de propiciar á sociedade civil a
oportunidade de receber informações e expor seus pontos de
vista acerca do processo integracionista.

Palavras do Sr Presidente



Exmos. Srs. Senador Dirceu Carneiro, DO. Presidente da
Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL; Senador Eduardo
Vaca, Presidente da Comissão Bicameral do Congresso
Argentino; Senador Carlos Alberto González. Presidente da
Seção Paraguaia; Senador Álvaro Alonso, Presidente da Seção
Uruguaia; Accácio Ferreira dos Santos Júnior, DO. Secretário
Adjunto da Secretaria de Estado da Indústria e Comércio,
representando o Secretário Mello Reis; Marina de Souza
Campos, Diretora do Centro de Planejamento da Secretaria de
Estado da Agricultura, representando o Secretário Alysson
Paulinelli; parlamentares visitantes; colegas da Assembléia;
minhas senhoras, meus senhores, Minas Gerais destaca-se,
entre os Estados brasileiros, pelo crescimento significativo
de seu intercâmbio comercial com a região do Mercado Comum
do Sul. Por isso, a presente sessão da Comissão Parlamentar
Conjunta do MERCOSUL em nosso território, além de ser, para
nos, uma grande honra, é promessa de que esse intercâmbio
tenderá a se tornar cada vez mais intenso.
Desde a assinatura do Tratado de Assunção, o continente
americano não é mais o mesmo. Abriu-se para a América Latina
um novo tempo de diálogo, de paz e de cooperação. O MERCOSUL
constitui, hoje, um empreendimento de extraordinário
sucesso. Graças a ele, fortaleceram-se os laços de amizade
entre as nações do Cone Sul. Sua evolução é acompanhada com
interesse por todo o mundo, sobretudo por aquilo com que
contribui e poderá contribuir para aumentar, as bases
materiais, culturais e morais de um desempenho ampliado da
região no plano internacional.
As realidades deste final de século mostram bem que os
países que ficarem de fora dos processos de integração não
conseguirão ser competitivos. Os signatários do Tratado de
Assunção constituem um poderoso mercado de 220 milhões de
consumidores, com a promessa de tarifas alfandegárias
equilibradas para algumas dezenas de milhares de produtos -
uma força considerável, portanto, que já vem fazendo sentir
sua importância no mercado mundial.
Internamente, o Brasil tem experimentado os resultados

positivos do MERCOSUL sob a forma de mudanças fundamentais
na mentalidade das classes produtoras: racionalidade,
qualidade e produtividade tornaram-se apelos muito fortes
diante dos quais é impossível hoje ficar indiferente.
Gostaríamos, entretanto, de ressaltar que o processo de
integração que estamos levando a efeito não pode reduzir-se
a mero sistema tarifário. Cumpre não permitir que ele se
esgote num mecanismo de eliminação de restrições ás
importações de origem regional e na definição simultânea de
uma tarifa externa comum. A contigüidade espacial de nossos
territórios e nossas idênticas raizes culturais fazem do
MERCOSUL a promessa de um pacto político amplo, que estenda
a cooperação para campos como cultura, ciência, tecnologia e
proteção ao meio ambiente. A procura comum pela
estabilidade, o resgate das afinidades culturais, a busca de
soluções para problemas ambientais comuns a nossos países
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são o caminho para o fortalecimento político da região como
protagonista no contexto internacional.
Particularmente, a Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais tem desenvolvido um esforço para que a questão
do aproveitamento dos recursos hidricos deixe de ser
debatida isoladamente pelos Estados da Federação e passe a
ser enfrentada de forma cooperativa. Um primeiro resultado
de nossas gestões foi a realização do Parlamento das Aguas,
que, no primeiro semestre deste ano, ampliou o debate além
dos limites da bacia do São Francisco, reunindo
especialistas, autoridades e parlamentares de todo o Brasil.
Foi um bom começo, que nos estimulou a pensar que a questão
hidrica possa ter semelhante tratamento a partir de uma ação
cooperativa desenvolvida pelos países do Cone Sul.
A própria tarde de hoje, quando a Comissão Parlamentar

Conjunta do MERCOSUL realiza uma audiência pública em terras
mineiras, lembra-nos que as audiências públicas regionais
promovidas pela Assembléia de Minas foram responsáveis por
um processo impar de mobilização popular, cujos resultados
fizeram-se sentir na valorização do Poder Legislativo
perante o povo e na participação da sociedade na formulação
das Políticas públicas estaduais.
Tais fatos sugerem-nos ser Possível um fecundo intercâmbio
entre as instituições parlamentares de nossos países, uma
troca mútua de idéias e experiências que nos possam ajudar a
definir com clareza a missão das Casas Legislativas neste
processo de integração que abre novos horizontes para a
América Latina.

Como se pode ver, estamos diante de um futuro promissor e
de infinitas possibilidades. No que depender da gente
mineira, este momento único na história sul-americana será
aproveitado em toda a sua extensão e em todas as suas muitas
oportunidades de diálogo e de fortalecimento regional.

Palavras do Senador Dirceu Carneiro
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar a
palavra, neste instante, ao Senador Dirceu Carneiro,
Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL,
autor da iniciativa desta reunião.
O Senador Dirceu Carneiro - Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Srs. Presidentes das
Delegações da Argentina, do Paraguai e do Uruguai; senhores
representantes das Secretarias de Indústria e Comércio e de
Agricultura; colegas Senadores; Deputados das delegações que
participam deste nosso encontro; assessores; Deputados de
Minas Gerais que estão prestigiando este encontro; demais
participantes das organizações da sociedade civil de Minas,
senhoras e senhores, gostaria de cumprimentá-los por terem
ocorrido a este encontro, pois estão participando da
discussão sobre um dos temas mais contemporâneos do mundo de
hoje em nível internacional.
O que há de mais contundente, mais novo e mais
contemporâneo e de profundo reflexo sobre cada cidadão é
exatamente este processo de integração de mercados que
ocorre no mundo todo. Ainda há poucos dias, assistimos ao
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mais gigantesco acordo comercial da face do planeta até
agora, envolvendo 18 países, entre eles Japão, China e
Estados Unidos, da tosta do Pacifico até  Asia.
Esse acordo de cooperação económica da Ásia e do Pacifico é
uma pretensão bastante abrangente, mas, seguramente, tem
enormes dificuldades de compor toda uma região de economia
muito diversificada, extensa, diferenciada entre si e q ue se
propõe, até o ano 2020, atingir os seus objetivos maiores.
Por outro lado, temos a mais antiga das experiências de
unificação de mercado que é a união européia, e, talvez, a
que mais tenha nos inspirado neste processo e, talvez,
também, aquela a que sejamos mais semelhantes. O outro
megabloco é composto pelos Estados Unidos, pelo Canadá e
pelo México. E o quarto, o nosso MERCOSUL.
Isso é o que existe de mais contundente, respondendo,

particularmente, o mundo pós guerra-fria, Quando OS países
do hemisfério sul tinham uma certa facilidade de explorar
espaços que, uma vez cessado o conflito, desapareceram.
Por todas essas circunstâncias, praticamente não temos

outra alternativa visível que não a formação dos blocos. A
marginalização ninguém deseja. Já temos áreas do nosso
planeta completamente marginalizadas. Não existe sequer
interesse em explorá-las, que dirá em ser seu co-participe.
Pensamos, portanto, estar participando de algo que é
extremamente contemporâneo e importante. Julgamos que, para
todos os países participantes, esse é o objetivo mais
importante, do ponto de vista político-económico,
particularmente neste final de século. E um acontecimento
que vai atingir a todos os nossos concidadãos. Por isso,
precisamos discutir muito essa questão.
Temos verificado que passamos a adotar um modelo que traz
também alguns problemas e não somente soluções. Examinando
as economias dos países desenvolvidos, veremos que, onde há
intensa utilização de tecnologia, de automação da
produtividade e aplicação de sistemas modernos de produção,
existem sempre problemas de natureza social graves, que
atormentam aqueles países e nos colocam numa situação de
cautela, como o desemprego, por exemplo.
Estamos dentro do MERCOSUL. - mais do que querendo construir

algo para nós mesmos - nos preparando, buscando soluções,
num exercido didático e pedagógico para enfrentar os
terceiros mercados. Estamos mais voltados para uma visão de
identificação, de troca no mundo, do que propriamente
querendo resolver os problemas de mercado interno ou de
outra natureza.
Assim, fazer uma união de quatro mercados é bastante
razoável. E complexo, mas é menos complexo do que se
pretendêssemos fazer algo muito abrangente, como foram as
tentativas da América Latina, através da ALALC e da ALADI,
que, como pretensão de abrangência global, não conseguiram
avançar nem o primeiro passo, ou avançaram muito pouco. Esse
exercício de integração, de troca a quatro países, tem sido
de extraordinária eficiência. Nossas trocas comerciais
aumentaram de forma gigantesca: mais de 75% das trocas
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intra-regionais. Em nível de América Latina, praticamente o
MERCOSIJL já detém 50% das trocas.
Nesse sentido, queremos discutir com nossos conterrâneos
uma forma de fazer essa integração, sem que seu resultado
seja mais desníveis regionais e mais injustiça social.
Queremos fazer uma integração que seja boa para todos. Não
existe a possibilidade de que ela seja boa para alguns e
ruim para outros. Ela só terá sentido se for boa para todos.
Tanto é que, embora existam grandes diferenças no tamanho
das economias que estão se integrando, nosso mecanismo de
decisão é o consensual.
Todos têm que concordar, para que a decisão seja alcançada.
Isso espelha o significado da expressão que utilizei, de a
integração ser boa para todos. Ou seja, em economias
diferentes a decisão deve ser consensual. De modo que, nesse
quadro em que estamos nos esforçando para construir,
seguramente vamos alcançar, nesta década, níveis
extraordinários. Não tenho dúvida de que, em cerca de 10
anos, uma boa parte do Brasil terá todas as características
de renda de um pais de primeiro mundo. Mas não tenho ilusões
de que possamos resolver as diferenças sociais, mesmo nessas
áreas. No entanto, precisamos ter a cautela de prevenir as
injustiças ou o agravamento de nosso quadro económico, que
realmente deixa muito a desejar.
Por outro lado, não alcança-os, ainda a plenitude no
MERCOSUL. Já estamos assinando compromissos que estabelecem
prazos muito curtos, como o da Cúpula das Américas, em
Miami, que pretende propor um mercado de todo o continente
americano, quando, em curto espaço de tempo, 10 anos,
deveriamos alcançar níveis bastante avançados. Penso que não
é cauteloso afirmar que isso tenha ou não um sucesso total.
Mas trata-se de um passo gigantesco e extremamente veloz
para uma economia como a nossa, que, durante meio século ou
mais, foi fechada em suas fronteiras. Portanto, abrir nossa
economia de modo veloz pode não ser a melhor solução. Assim,
temos muitos desafios pela frente. A idéia de virmos a Minas
Gerais para participar desse debate com a sociedade civil,
com os políticos, com as representações de classe,
empresários e trabalhadores foi muito importante para a
economia brasileira.
Nós. do parlamento, temos essa liberdade. O parlamento é
mais universal que o Executivo. No parlamento estão o
Governo, a oposição e as minorias, adquirindo um caráter de
legitimidade. Por isso, podemos falar das coisas que,
evidentemente, são boas e convenientes à integração. Mas
também podemos, perfeitamente á vontade, falar da q ueles que
poderão ser os nossos problemas. Portanto, só explicitando,
proclamando e evidenciando esses problemas é que poderemos
corrigi-]os. Com essa finalidade, estamos aqui discutindo
sobre o MERCOSUL.
Creio que, quanto á natureza da integração, ela responde a
um dos maiores anseios de nossos povos latino-americanos: o
de se entender e se integrar. Não tínhamos, até agora, uma
atenção adequada para com os nossos vizinhos de língua
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espanhola. Durante séculos, nossas atenções tinham sido
voltadas para os nossos vizinhos do Atlântico Mas agora,
estamos percebendo e descobrindo que temos muito de cultura
para usufruir com os irmãos latino-americanos, temos muito
de economia, muito de educação e de meio-ambiente a
partilhar. Esses são apenas alguns pontos que, com essa
integração, sem dúvida, ajudarão a realizar uma vocação da
nossa América Latina. Viramos a página da hipótese do
conflito, da desconfiança e daqueles aparatos militares que
se armavam injustificadamente. Agora estamos com outro modo
de ver, cooperativo, assentados na hipótese da confiança,
pois superamos todas as divergências que poderia haver,
mesmo nas questões menores, comerciais, tecnológicas ou de
outra natureza. Assim, estamos com o nosso território do
MERCOSUL prontinho para a caminhada.
Minas Gerais é um dos Estados mais importantes do Brasil,
e. além de sua importância económica, cultural e de outras
naturezas, é aqui também que se encontra a mais fina
política do nosso Pais De modo q ue, ao vir aqui, a Minas
Gerais, além do prazer do encontro, do sentido prático do
debate e da informação, nós ainda viemos aprender política
com os mineiros. Muito obrigado. Foi um prazer.

Palavras do Sr. Accácio Ferreira dos Santos Júnior
O Sr. Presidente - Dando seqüência aos nossos trabalhos,

vamos passar a palavra ao Exmo. Sr. Dr. Accácio Ferreira dos
Santos Júnior. Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da
Indústria e Comércio, representando o Secretário Mello Reis.
O Sr. Accácio Ferreira dos Santos Júnior - Exmo. Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
Deputado José Ferraz; Exmo Sr Presidente da Comissão
Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. Senador Dirceu Carneiro;
Senhores Delegados das missões da Argentina, do Paraguai e
do Uruguai; senhoras e senhores, tenho a honra, em nome de
uma parcela do Governo do Estado, pela Secretaria da
Indústria e Comércio, de comparecer a esta Casa, nesta
audiência pública, para trazer nossa manifestação de aplauso
á iniciativa da Assembléia Legislativa de se abrir para todo
o povo de Minas Gerais e para os nossos companheiros, a fim
de discutir a questão do MERCOSUL, no momento em que Minas
se torna, praticamente, a capital honorária desse grande
mercado, na nossa velha e histórica Ouro Preto.
Sr. Presidente, senhoras e senhores, pelo Governo, devo
confirmar que, desde 1986, por nós próprios e por meio dos
vários organismos componentes da Secretaria da Indústria e
Comércio, temos procurado nos aproximar dos nossos vizinhos
do Paraguai, do Uruguai e da Argentina. Temos confirmado, em
feiras internacionais, em seminários, em visitas, por meio
de acordos, os intercâmbios que temos procurado desenvolver,
antes mesmo até da vigência do MERCOSUL
Gostaria, Sr. Presidente, de destacar que a missão de maior
relevo empreendida pelo Governo de Minas Gerais, há três
anos, aos países do MERCOSUL. deu-se numa missão tripartite,
com a presença dos Deputados, das principais lideranças das
entidades de classe de Minas Gerais e de órgãos do
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Executivo. A partir de então, com apoio formal e
entusiástico da Assembléia Legislativa, nós, do Poder
Executivo, tivemos muito mais alento para dar seqüência á
nossa cooperação.

O fato é Que o Estado de Minas Gerais, hoje, não pelos
órgãos de Governo, mas por meio das suas empresas, esta
presente no MERCOSUL e nós temos a alegria, Sr. Presidente,
de registrar que temos mantido uma participação percentual
relativa em torno de 12% da corrente de comércio que
interliga o Brasil com os países componentes do MERCOSUL.
Temos procurado incentivar empresas, desde as pequenas e as
médias, a aumentarem a sua presença. Temos registrado, com
muita alegria, apenas para citar alguns exemplos, a presença
do complexo siderúrgico do Estado, liderado pela USIMINAS.
na Argentina, uma "joint-venture; a presença nos três
países das principais empresas de transporte de Minas
Gerais, da TORA e da SADA; a presença do nosso parque de
autopeças, liderado pela empresa BRASINCA; a presença da
nossa montadora de automóveis, a Fiat, com 'joint-venture" e
intercâmbio em Córdoba, es pecialmente: e, em breve, a
presença, em Montevidéu, já autorizada pela Assembléia
Legislativa, do BEMGE.

Esses exemplos vêm confirmar que nós, mineiros, mais longe
dos países do Cone Sul do que os estados sulinos, temos
procurado ultrapassar a distância com maior atuação.
Defendemos sempre que, mesmo quando muitos falam da
competição ou da concorrência predatória, não obstante as
chamadas assimetrias macroeconômicas de tempos atrás, não
obstante algumas diferenças de clima, de produtividade,
pequenas diferenças de ordem cultural, que estão presentes
no MERCOSuL, temos que procurar, antes de tudo, aquilo que
nos liga a nossa origem latino-americana, à origem da nossa
colonização e á semelhança ou á quase identidade dos
sentimentos do povo latino-americano perante o mundo.
Quero fazer aos Srs. Deputados, especialmente aos
companheiros das missões da Argentina, do Paraguai e do
Uruguai, terminando a minha fala, um apelo: não entendemos o
intercâmbio do MERCOSUL. ou de Qualquer outro mercado aqui
mencionado pelo Senador Dirceu Carneiro, sem que haja um
intenso fluxo de pessoas, sem que haja um intenso movimento
de transporte de pessoas e mercadorias, sem que haja uma
densidade de sistemas bancários e sem que haja comércio, não
só o comércio de exportação e de importação que se faz
através das aduanas ou alfândegas. Defendemos que precisamos
intensificar no MERCOSUL o conhecimento recíproco das nossas
culturas geográficas e das nossas histórias e reconheço que
nós, brasileiros, temos um aquinhoado conhecimento da
história e da geografia dos nossos irmãos do Cone Sul.
Fazemos um apelo, portanto, àqueles que têm responsabilidade
no campo da educação: desde a escola de lg grau até a
universidade, para que ampliemos ou inauguremos - não
podemos falar em ampliação -, inauguremos intercâmbios entre
as universidades do Uruguai, Paraguai, Argentina e do
Brasil. Aqui, acredito q ue nós, mineiros, temos um capitulo



- por nossa conta - na integração que se faz no nível de
entendimento de pessoa a pessoa. A partir desse entendimento
que, acreditamos, pode unir os interesses de cada uruguaio,
argentino, paraguaio e de cada brasileiro e daqueles outros
que vierem aderir ao MERCOSUL é que nós vamos perceber a
nossa intercomplementariedade. Devemos começar a falar uma
nova língua: não-somente o português, o espanhol ou o
"portunhol". Talvez, aprender uma nova língua: o
'mercosulês' Isso só acontecerá se tivermos interesse no
intercâmbio entre pessoas que, a meu ver, só se faz a partir
dos bancos das escolas e a partir de una integração muito
forte de um sistema de transportes, que passa pelos nossos
vôos internacionais, ainda não presentes em Belo Horizonte,
nos ligando com Assunção, com Montevidéu e com Buenos Aires.
Procurando uma integração mais efetiva, o Governo do Estado
busca, com a duplicação da Rodovia Fernão Dias, nos
aproximar mais, por via expressa moderna, dos mercados do
Sul do Brasil e do pólo sul.
Também, pela via dos Bancos, acreditamos que nós,
brasileiros e mineiros, ainda estamos muito acanhados,
possivelmente como nossos parceiros do MERCDSUL, na
integração do sistema bancário, porque aqueles Que conhecem
a questão certamente hão de confirmar conosco que não existe
comércio sem una integração plena do sistema bancário, do
sistema de transportes e do sistema de pessoas, dos agentes
que fazem efetivamente o intercâmbio.
Devo terminar, Sr. Presidente, pois acaba o tempo que me
foi destinado, lembrando que o Governo do Estado, não
sozinho, mas em parceria com as entidades de classe de Minas
Gerais, especialmente a Federação das Indústrias, aqui
representada pelo Dr. Luciano Medrado; a Federação da
Agricultura, aqui representada pelo seu Presidente, Or.
Gilnon Rodrigues; a Associação Comercial e a Cãmara
Internacional do Comércio e também o SEBRAE e o órgão
próprio, que é o INDI - Instituto de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais -, está preparado, seja por
contato telefónico, por "fax", por computador ou por visitas
mútuas, a apoiar cada pequena empresa, cada média empresa ou
cada grande conglomerado que tenha interesse de garantir a
sua participação nesse mercado gigantesco que se abre
oficialmente a partir do dia 1Q de janeiro do ano próximo.
Queria, com esta manifestação, em nome da Secretaria de
Indústria e Comércio, lembrar que, das minhas idas a
reuniões do MERCOSUL, muitas vezes, há dois anos, há três
anos, há um ano, eu ouvia dizer no Uruguai, no Paraguai e na
Argentina que seria muito difícil implementar o MERCDSUL por
causa das chamadas assimetrias macroeconômicas,
especialmente causadas pelo desequilíbrio da situação
econômico-financeira em termos macroeconômicos, aqui no
nosso Pais.
Acreditamos que o Brasil deu um grande passo buscando
afinar-se com as tendências dos nossos parceiros, dos nossos
vizinhos. Se a chamada assimetria foi ou era uma
dificuldade, procuramos vencê-la e procuramos a cooperação
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de todos, para que, a partir do ano próximo, com todas as
nossas dificuldades, mas pensando nas nossas afinidades
históricas, culturais e, sobretudo, de sentimento, possamos
vencer e dar o exemplo para nós próprios. E que tiremos de
nós o rótulo de pais do Terceiro Mundo, de pais
subdesenvolvido, e que nos integremos, definitivamente, na
virada do século, no mundo mais desenvolvido, em que cada
cidadão tenha acesso à cidadania e possa esperar do Governo
a justiça social.
Agradeço ao Sr. Presidente a atenção e coloco-me á

disposição dos senhores. Muito obrigado.
Palavras da Deputada Maria Elvira

O Sr. Presidente - Esta Presidência, antes de passar a
palavra ao coordenador dos trabalhos. Senador Dirceu
Carneiro, tem o prazer de passar a palavra à ilustre
Deputada Maria Elvira, que falará, não só na condição de
Deputada, mas também como representante da mulher mineira.
A Deputada Maria Elvira - Sr. Presidente, Deputado José
Ferraz; Senador Dirceu Carneiro, Presidente da Comissão
Parlamentar Conjunta do MERCOSUL; Senador Eduardo Vaca,
Presidente da Comissão Bicameral do Congresso Argentino;
Senador Carlos Alberto González, Presidente da Seção
Paraguaia; Senador Alvaro Alonso, Presidente da Seção
Uruguaia; Dr. Accácio Ferreira dos Santos Júnior, meu
prezado amigo. Secretário Adjunto de Indústria e Comércio,
aqui representando nosso grande Secretário Mello Reis; Ora.
Marina de Souza Campos, Diretora do Centro de Planejamento
da Secretaria de Estado da Agricultura, representando o Dr.
Alysson Paulinelli; meus colegas Deputados mineiros, colegas
Deputados e Senadores dos três países Que tanto nos honram
com a sua visita a Minas Gerais; na manhã de hoje. Sr.
Presidente, tive o prazer de representá-lo no Aeroporto de
Confins, recebendo essa numerosa e importante delegação que
visita o segundo Estado do nosso Pais, a segunda economia do
Brasil, sem dúvida nenhuma um berço e um celeiro de grandes
valores não só na história como na Política do nosso Pais.
De lá, nos dirigimos a um lugar que chamamos de "templo da
gastronomia mineira'. Dona Lucinha, onde os nossos amigos
provaram a comida dos mineiros, a culinária que faz parte da
cultura, dos hábitos alimentares e das tradições do povo de
Minas Gerais. E. finalmente, aqui estamos na Casa do povo
mineiro. Casa que representa a essência da democracia, onde
77 homens e mulheres - infelizmente, apenas 4 mulheres -
diariamente discutem e participam da vida social, da vida
jurídica e da vida política, buscando os melhores rumos para
a economia de Minas Gerais,
D que vou trazer aqui, Sr. Presidente, não sei se é uma
pergunta, talvez seja mais uma dúvida do que qualquer outra
coisa. Acho que tão importantes quanto as opiniões ou
certezas são as dúvidas, porque elas nos levam a refletir, a
aprofundar o nosso raciocínio e a nossa busca pelo
conhecimento e, a partir dai, talvez cheguemos a melhores
soluções, a horizontes mais amplos no nosso caminhar. Sou
uma Deputada, Sr. Presidente, companheiros e companheiras,
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Lidar da Maioria nesta Casa, membro do PMDB, Que já tive
oportunidade de viajar por dezenas de paises do mundo e sou
totalmente a favor da internacionalização da economia. Para
mim o mundo é uma grande aldeia global. Hoje, é possivel nos
comunicar, simultaneamente, com todos os rincões do
continente e do nosso planeta. O MERCOSUL, sem dúvida
nenhuma, é uma idéia inteligente, é uma realização oportuna
e necessária, que já era acalentada pelo coração e pela
cabeça de muitas pessoas, não só empresários, mas homens e
mulheres de todas as áreas. Caminhar nesta direção é
dificil, são muitos os obstáculos a serem vencidos. Nós, que
acompanhamos o trabalho do Mercado Comum Europeu e que vimos
O Que hoje acontece na Europa, sempre fomos entusiastas da
idéia do MERCOSUL e de realização plena.
Mas quero colocar uma preocupação que realmente me faz ter
muitas dúvidas. Eu, que sempre defendi a liberalização da
economia, as fronteiras abertas, as mercadorias entrando e
saindo de todas as partes, hoje, tenho algumas preocupações.
Fico pensando, de repente, se não estou tendo uma posição
reacionária. Mas penso que não. Nós, no Brasil, Srs.
Deputados e Srs. Senadores que nos visitam, estamos vivendo
a euforia dos importados. O Brasil se transformou num grande
supermercado. Nós, que nunca tivemos acesso, hoje temos, a
todas as mercadorias mais sofisticadas de todos os paises do
mundo. Os carros importados entram no Brasil de forma
acelerada. Só para o próximo ano, 400 mil veiculos já estão
encomendados, e acredita-se que vamos receber muito mais do
que essa cota. Os produtos de alta tecnologia - eletro-
domésticos. computadores - já são comprados aos borbotões e
estão em todas as lojas e "shoppings'. Todos estamos
encantados com essas mercadorias. Encontramos das mais
deliciosas comidas aos mais bonitos brinquedos, e é dificil
resistir a eles.
Diante disso, fica minha preocupação, que gostaria não
fosse considerada reacionária: como fica o MERCDSUL, como
fica a economia brasileira? Precisamos ser competitivos.
Temos de fabricar bens duráveis, serviços de qualidade, com
preços competitivos em relação aos Estados Unidos, ao Japão,
á Coréia, à China. Mas não é fácil chegar a esse estágio.
Eu, que sempre, nas minhas viagens, gostava de trazer essas
mercadorias para o Brasil, agora, como muitos outros, não
preciso trazer mais. Elas já estão aqui dentro.
Mas não há como fugir a um conflito ideológico. Aqui, não

quero me colocar nem contra nem a favor: estou na dúvida. E
é essa dúvida que trago ao debate nesta tarde, em que
falamos sobre os interesses dos paises da América do Sul,
mais precisamente do MERCOSUL, sonho de tantos, que hoje é
uma realidade. Espero que amanhã, em Ouro Preto, os senhores
possam ver a pérola do barroco brasileiro, cidadda qual
tanto nos orgulhamos, terra de Tiradentes, que foi o
protomártir da nossa independência. Queremos, sim, a
independência. Não queremos cortar o pescoço de nenhum pais.
de nenhuma economia. Não queremos ser sectários, nas a
convivência é difícil, Sr. Senador, Sinceramente. gostaria
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de saber como os estudiosos e os entendidos do MERCOSUL
percebem meu sentimento e se estão tão preocupados quanto
eu- Muito obrigada.

Designação do Coordenador
o Sr. Presidente - Dando seqüência aos nossos trabalhos, a

Presidência vai passar a coordenação desta parte da reunião
ao ilustre Senador Dirceu Carneiro. Presidente da Comissão
Parlamentar Conjunta do MERCOSUL. Com a palavra, o Senador
Dirceu Carneiro.
O coordenador (Senador Dirceu Carneiro) - Sr. Presidente,
primeiramente gostaria de agradecer-lhe esta oportunidade,
que nos propicia este encontro na Assembléia Legislativa.
Passaremos, agora, à discussão dos temas anteriormente
abordados.

Palavras do Coordenador
Recebemos uma orientação sobre a condução dos trabalhos, no
sentido de que os que desejarem participar dos debates
deverão manifestar-se, quer por escrito, quer oralmente por
um período de 5 minutos. Suas respostas também deverão ficar
limitadas a esse tempo, se for possível.

Debates
O coordenador - Convidamos para tomar a palavra o Sr.
Luciano Medrado, representante da Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais. Sua Excelência fique à vontade
para se pronunciar de onde achar mais apropriado.
O Sr. Luciano Medrado - Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Sr. José Ferraz;
Senador Dirceu Carneiro, demais representantes parlamentares
da Argentina, do Uruguai e do Paraguai: Sr. Accácio, meu
amigo, representante da Secretaria de Indústria e Comércio,
senhor representante da Secretaria de Agricultura, senhoras
e senhores, vou procurar, mais ou menos, entrar no debate
como a ilustre Deputada Maria Elvira. Vou procurar alinhavar
algumas respostas às preocupações que ela acaba de nos
colocar.
Em primeiro lugar, é importante termos uma visão histórica.

porque o MERCOSUL nasceu há 4 anos, pois uma modificação
dessa não acontece na economia de uma hora para outra. E bom
lembrar que a Revolução Industrial de 1850. na Europa,
chegou ao Brasil 100 anos depois, entre 1950 e 1955- E bom
lembrar que a Segunda Revolução Industrial começou na Europa
em 1950. e nós, somente agora, começamos a dar inicio ao
processo que se chama Segunda Revolução Industrial. E os
países mais avançados já deram inicio à Terceira Revolução
Industrial, enquanto nós nem acesso a essa tecnologia ainda
temos.
E bem verdade que o reordenamento do espaço econômico
mundial teve inicio na Europa. Depois, por razões
eminentemente políticas, numa iniciativa do COMECON, nos
países da ex-Cortina de Ferro, por um acordo político também
dos países da Comunidade Inglesa. Mas, a rigor, com sucesso,
em nível de acordo aduaneiro, de acordo tarifário, o
MERCOSUL é a segunda experiência bem sucedida que o mundo
econômico conhece, porque todos as outras iniciativas estão
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em andamento. E o nosso MERCOSUL já é um sucesso. Por que?
Simplesmente porque não partiu somente de uma vontade
política dos países membros. Partiu da adesão intima da
sociedade produtiva e da população desses quatro países. Foi
muito além de uma iniciativa de vontade política. Essa é a
razão do sucesso do MERCOSUL.
O Dr. Accácio lembrou bem Que há dois anos, partimos de
Belo Horizonte numa missão tripartite, membros desta
Assembléia, do setor produtivo industrial e comercial e do
Governo de Minas Gerais, com uma dúvida, uma preocupação
muito grande, porque, até então, não se percebia em Minas
Gerais nenhum movimento em relação ao MERCOSUL. O Estado de
Minas Gerais estava absolutamente neutro e apagado nesse
sentido. Quando começamos a perceber que os Estados do Sul
até São Paulo, inclusive Rio de Janeiro, já estavam numa
movimentação muito mais intensa do que Minas Gerais,
partimos com uma pergunta: Ele é viável? Até que ponto as
chamadas assimetrias macroeconômicas poderiam comprometer o
seu sucesso? Voltamos convencidos por nossos parceiros
desses países que ele era absolutamente irreversível e
tomamos consciência de que o setor produtivo já estava muito
á frente do que se imaginava em nível de neg6cios, em nível
de interação comercial, indiferente de se ter alinhavado o
modelo final do que se chama união aduaneira. Respondendo um
pouco á Deputada Maria Elvira, essa abertura á
internacionalização é fruto da mossa vontade, da economia
brasileira, ela é fruto da falta de alternativa que o mundo
nos coloca. A rigor, ela será feita independentemente da
vontade política daqueles que traçam as políticas
econômicas. Ela já é uma realidade mundial. Teremos de fazer
essa inserção no mercado murídial, juntamente com os nossos
parceiros do MERCOSUL, e sem ingenuidade.
Essa é uma missão importante para os nossos legisladores,

principalmente para a Deputada Maria Elvira, que acaba de se
eleger Deputada Federal. Precisamos de uma legislação
antitruste, adequada em nível internacional, contra práticas
desleais de comércio, legislação esta que o Brasil ainda não
tem. Na medida em que se decidiu pela inserção do setor
produtivo brasileiro na competição internacional, precisamos
ter as mesmas condições vigentes no mercado internacional,
em nível de política tributária, em nível de política
previdenciária e em nível de direito internacional
econômico, o que ainda mão acontece no Brasil. Então, o
MERCOSUL passa a ter uma importância muito grande para esta
nova etapa de internacionalização da economia brasileira.
Podemos fazer esse acordo aduaneiro, podemos ter esse
desenvolvimento, visando á integração final, de uma forma
menos traumática, levando em conta que tivemos uma economia
muito sinérgica, principalmente em nível das pequenas e das
médias empresas. A grande preocupação dos países
desenvolvidos, hoje, é com relação a empregos. Temos que
ficar atentos, porque não se faz desenvolvimento econômico
sem justiça social. Obviamente, os países do MERCOSUL, pela
similaridade, pela proximidade e pelo mesmo nível do setor
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Produtivo da economia, terão muito mais facilidade de
exercitar a internacionalização económica no nosso mercado
comum do Cone Sul
O MERCOSUL tem uma importância muito maior do que podemos
perceber, principalmente para a pequena e a média empresas,
em nível de tecnologia, de associação de capital e de uma
maneira geral, sem a pressão maior gerada por esse tipo de
iniciativa empreendedora com países que têm um nível de
desenvolvimento maior do que o nosso- O MERCOSUL vai servir
como uma soma das nossas vantagens comparativas, para nós
ganharmos vantagens competitivas e, aí sim, inserirmo-nos no
mercado internacional-

Deputada Maria Elvira, a sua preocupação é válida, mas se
promovermos a inserção da economia brasileira nos padrões
internacionais sem ingenuidade, aproveitando essa grande
oportunidade, que é o MERCOSUL, para usarmos as sinergias e
as similitudes existentes entre os Países que formam o
MERCOSUL, para desenvolver uma economia regional
competitiva, iremos, futuramente, nos inserir, como economia
regional competitiva e não como economia nacional
competitiva, no mercado internacional.
Foi uma surpresa, acredito eu, para todos, a iniciativa dos

Estados Unidos de criar o acordo das Américas, nessa reunião
que aconteceu em Miami. Acho que o sucesso do MERCOSUL, na
velocidade em que se deu e com as perspetivas que se
colocam, teve um papel importante nessa iniciativa dos
Estados Unidos, Muito obrigado.

O coordenador - Queremos pedir licença ao Sr. Presidente da
Assembléia para adotarmos uma total informalidade nas
intervenções. Convidamos o Sr. Gilnan Viana Rodrigues,
Presidente da Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais, para fazer uso da palavra.
O Sr. Gilman V j ana Rodrigues - Deputado José Ferraz,
Presidente da Assembléia; Senador Dirceu Carneiro,
Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL;
componentes da Mesa; demais parlamentares presentes, a
preocupação ou a colocação do setor agrícola de Minas Gerais
não é diferente da dos demais setores. O que percebemos é
que o setor privado - primário, secundário e terciário - se
encontra lubrificado, abastecido para conviver com a nova
regra mundial de globalização da economia. Percebemos,
também, que a velocidade do setor público é muita lenta. O
Problema da sincronia macroeconômica está sempre sendo
comentado e nunca superado. Os custos tributários são
diferentes entre as nações que compõem o MERCOSUL. A questão
dos custos sociais agregados á mão-de-obra das economias que
compõem os Quatro países e seus custos portuários está a
exigir da legislação brasileira, do Executivo brasileiro,
medidas que façam o Brasil se tornar moderno, como está se
tornando moderna sua economia. Aqui, hoje, estamos tendo uma
oportunidade que acho estratégica, para que o setor privado
e os parlamentares dos quatro países se unam para pressionar
os executivos, para fazer do MERCOSUL una realidade
dinâmica, não apenas uma realidade estrutural. Entendo, até,
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que a globalização da economia, hoje do free trade", nem
depende de mercado regional. Ela é inevitável. E fato da
atualidade. Conseoüentemente, nenhum governo que o queira
conseguirá proteger sua economia contra a globalização,
porque não terá recursos para isso. A força do mercado é
muito maior do que a força do poder. O mercado vence o
poder, vence sozinho. E os países que tiverem a inteligência
de formar mercados comuns estarão somando esforços para
fortalecer suas economias. Mas é preciso que o poder público
adote sua própria máquina de flexibilidade, que tenha
aceleração para que faça com que os sistemas oficiais tenham
o mesmo comportamento que as economias privadas têm, para
que elas funcionem no mercado comum.
Pediria aos parlamentares dos países vizinhos que nos
informassem como andam as mudanças burocráticas, as mudanças
oficiais em seus países, porque a velocidade no Brasil está
aquém da necessidade que o próprio mercado está criando.
Há uma outra questão: os parlamentares e a iniciativa
privada podem pressionar seus executivos para implantar, a
prazo mais curto, as tarifas externas comuns. Há muito
produto internacional que está entrando em qualquer de
nossos países com vantagens tarifárias, em prejuízo do
intercâmbio que os quatro países podem fazer. Se os quatro
países não adotarem uma tarifa externa comum para seu
mercado comum, os prejuízos serão grandes para todos. Se
assim o fizerem, como disse o Luciano, fortalecerão a
economia regional. Depois, participarão em conjunto, com
qualidade e competitividade, O bloco, como mercado regional,
obterá resultados no mercado mundial. Se não conseguirmos
uniformizar as tarifas externas, para que a economia dos
quatro países possam trocar suas vantagens primeiro, para
depois adquirirem juntos as vantagens internacionais,
estaremos fragmentando um mercado promissor que é o mercado
comum do Sul, conseqüência natural do mercado mundial, que é
de economia aberta. Muito obrigado-
0 coordenador - Com a palavra, o Sr. Sebastião Neves Rocha,
Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais.
O Sr. Sebastião Neves Rocha - Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, Deputado José Ferraz; Senador
Dirceu Carneiro, Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta
do MERCOSLJL; demais parlamentares dos países do Cone Sul
senhoras e senhores, a nossa presença aqui se dá,
fundamentalmente, em razão das preocupações que vêm
norteando as nossas discussões acerca do MERCOSUL, nos
últimos tempos. O mundo inteiro sabe que o nosso Pais tem
disparidades sociais muito grandes. Possuímos, infelizmente.
32 milhões de miseráveis em nossa população. Os
trabalhadores rurais, principalmente, têm sofrido as agruras
e as conseqüências efetivas dessa situação social difícil.
Poderíamos imaginar que o MERCOSIJL viria como uma forma de

acrescentar emprego e de conseguir melhorias salariais e das
condições de trabalho. Contudo, por mais que aprofundemos
essa discussão, em ternos de agricultura, especificamente,
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não conseguimos identificar como o MERCOSUL pode gerar mais
empregos, mais renda e melhores condições de trabalho para
os trabalhadores rurais, principalmente no Estado de Minas
Gerais. Nesse espectro, estão os pequenos produtores, que
são responsáveis por 70% da produção nacional dos produtos
essenciais da cesta básica do nosso povo. Está incluída
nessa agricultura de pequeno porte grande maioria da
produção de grãos para a alimentação do povo brasileiro,
principalmente o mais pobre e mais trabalhador. E exatamente
ai que reside a nossa preocupação, porque o nosso Pais tem
uma política agricola só, destinada a todos os segmentos da
agricultura. Não se considera relevante esse dado
fundamental, q ue é a produção de grãos para a cesta básica,
que significa 18 milhões de empregos diretos e permanente,
em nosso Pais. Essa política agrícola não leva em
consideração esse problema. E preciso ter muito cuidado com
essa questão, porque a pequena produção hoje, até mesmo por
sua característica, não tem a mínima condição de
competitividade no mercado. Numa reunião recente, realizada
em Porto Alegre, todos os países, com exceção do Paraguai,
cuja representação dos pequenos produtores - ou dos
produtores familiares, conforme se define - não compareceu,
foram unânimes em dizer que a realidade brasileira é a mesma
para os outros três países. E a grande reivindicação
consensual naquele momento foi no sentido de que é
necessário e urgente que os governos federais - em nosso
caso, o Governo Federal brasileiro - instituam um fórum de
discussão permanente entre o poder oficial e as
representações dos pequenos produtores familiares, para que
se discuta uma agenda minima. na qual três pontos são de
fundamental importância, sob pena do desaparecimento da
pequena produção do cenário econômico e social do nosso
Pais, tendo como conseqüência, mais uma vez, o aumento do
§xodo rural, o inchaço das grandes cidades e os outros
problemas derivados dessa situação, que todos conhecemos. E
preciso uma definição urgente do que é produção familiar e
de quem é pequeno produtor. Depois, viriam a discussão e a
definição de uma política agrícola adequada para essa
pequena produção familiar, e, por fim, a definição
urgentissima de políticas de reconversão para essa pequena
produção familiar, para que ela possa, evidentemente, se
tornar competitiva e possível de continuar existindo nesse
cenário econômico e social que se desenha com o MERCOSUL.
Em linhas gerais, nossas grandes preocupações são essas. E

o que estamos reivindicando e trazendo a essa audiência
pública que está sendo promovida pela Assembléia
Legislativa, que, mais uma vez, permite à sociedade civil
organizada e à representação dos setores interessados
falarem aquilo que realmente sentem e aquilo com o que estão
preocupados. Essas são as nossas colocações, muito obrigado.
Tenho um conjunto de documentos que quero passar às mãos do
Sr. Dirceu Carneiro.
O coordenador - Passamos, agora, a ouvir a palavra do Or.

Anderson Rossi, representante do SEBRAE de Minas.
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O Sr. Anderson Rossi - Exmo. Sr. De putado José Ferraz,
Presidente desta Casa, em nome de quem cumprimento toda a
Mesa, demais senhores, é uma honra muito grande para nós, do
SEBRAE de Minas, estar presentes aqui hoje, mostrando a esta
Casa e aos empresários o que é a oequena empresa, não só no
MERCOSUL, mas em nivel mundial também.
Estamos realizando, nesses três dias, o encontro

MERCOMINAS, onde reunimos cerca de 1.500 empresas dos quatro
paises, negociando, fechando negócios e discutindo a posição
de cada uma delas frente a este cenário que se traça a
partir de lQI1/95.
Uma grande preocupação da instituição do SEBRAE, bem como
dos empresários, seria em nivel tributário e burocrático.
Precisamos dar fôlego a essas pequenas empresas, para que
sejam realmente competitivas no cenário internacional . Para
citar alguns exemplos, temos 50% das exportações norte-
americanas realizadas por pequenas empresas: na França, são
25% e no Brasil, as pequenas empresas realizam, timidamente,
2'!, desse percentual
Há muito o que fazer, são muitas as ações a serem trazidas,

e elas têm que ser feitas de forma conjunta entre o Governo,
a iniciativa privada e os empresários como um todo. Não dá
mais para atuarmos de forma isolada, muito menos desprezando
o fato de que, hoje. toda economia ê fundamentada na pequena
empresa. As grandes empresas estarão subdividindo-se em
células de negócios e se tornando cada vez mais ágeis para
competir em nivel de igualdade, competitividade e preço em
outros mercados.
A qualidade dos nossos produtos é ainda questionada em
outros mercados, mas prefiro me ater á questão do preço.
Alguns setores não têm preços competitivos para chegar a
outros mercados com vantagens, devido à quantidade de
impostos e entraves que encontram, em nivel portuário, de
tarifas, etc. Isso, para o cliente lá fora ou para o
fornecedor, às vezes, não é bem compreendido. A integração
do MERCOSUL virá nos fortalecer perante outros mercados, não
somente com uma integração entre os quatro paises -
Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil -, mas também com a
adesão de outros, no próximo ano, como o Chile e a Bolivia,
o que irá nos fortalecer junto a outros mercados e nos
tornar competitivos. Esta é a nossa grande missão: treinar,
capacitar e permitir ao pequeno empresário o acesso à
tecnologia e a novos mercados, em niveis mundiais. Tenho
dito.
O coordenador - Convidamos a fazer uso da palavra o Dr.
(ouros Monadjeni, representante da Comunidade Bahá'i no
Brasil.
O Sr. Kouros Monadjemi - Exmo. Sr. Presidente desta Casa,
Deputado José Ferraz; Exmo, Sr Senador Dirceu Carneiro,
Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do MERCOSUL;
demais membros da Mesa, senhoras e senhores, embora seja um
executivo, um empresário da área siderúrgica. dispo-me dessa
função após esta preocupação latente com a audiência pública
em que discutimos a questão do MERCOSUL
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Em todas as apresentações feitas até então, principalmente
o Presidente, Senador Dirceu Carneiro, muito nos tocou pela
sensibilidade e pela profundidade dos problemas sociais
envolvidos nessa união. Por esse motivo, a Comunidade Oahá'i
do Brasil gostaria de fazer uma apresentação, nesta
audiência pública, de um problema especificamente sensível e
que afeta os aspectos econômicos e sociais.
Chega o fim do século xx á América Latina pleno de
esperanças e desafios. Os povos se dão as mãos em mostra
fraternal de solidariedade e soa o clarim da integração,
sonho desejado desde o tempo de fundação das repúblicas.
Porém, ainda persistem a pobreza, a violência, a injustiça
e a anarquia, açoitando tanto as áreas rurais como as
grandes metrópoles. Tais desafios só poderão ser superados
com um fundamento moral sólido, que nos proporcione um marco
de referência com o qual se possa definir uma visão clara do
futuro comum de nossos povos.
O bem-estar da humanidade, sua paz e segurança são
inatingíveis, a menos e até q ue sua unidade seja firmemente
estabelecida", proclama Bahá'u' lláh, fundador da fé Bahá'i.
"Tão potente é a luz da unidade, que pode iluminar a Terra
inteira."
Bahã'uflláh compara a crise atual com a turbulenta

adolescência, período de grandes mudanças físicas,
intelectuais e espirituais, para os indivíduos- Essa
comparação se aplica a nossas sociedades que estão em
transição entre as primeiras etapas da unidade na familia,
da tribo, da cidade e da nação para a próxima eta pa lógica
de maturação, que é a unidade mundial.
A questão que se apresenta é se vamos adquirir essa

maturidade por meio de um esforço racional e compartilhado
ou somente através do encontro com a dura mão da
experiência. Essa pergunta se repete uma e outra vez, até
que se torna uma incógnita cotidiana e as novas gerações
estão aprendendo a viver com essas questões: preconceito ou
amor; corrupção ou integridade; serviço ou exploração;
guerra ou paz?

As respostas não podem simplesmente esperar, enquanto as
tendências atuais seguem seu curso e as tragédias causadas
por essas tendências são causas de tristeza diária, algo que
nenhuma pessoa consciente pode ignorar. Desde a prisão onde
foi confinado por promover o ideal da integração mundial
Bahá'u'lláh enviou suas exortações aos lideres das Américas:
"Adorna otemplo do domínio com o ornamento da justiça..." A
justiça é o que assegurará uma prosperidade duradoura para
nossos povos.

Uma sociedade justa é aquela em que "a liberdade pessoal e
a iniciativa dos indivíduos que a compõem estão definitiva e
completamente resguardadas"; é aquela que garante Que todos
têm acesso aos meios para desenvolvimento e melhoramento da
sociedade e de si mesmos; é aquela em que as relações
humanas ocorrem em um espirito de tolerância e compreensão,
nas palavras 5ahã'u'llãri, "a Terra é um só pais, e a
humanidade, seus cidadãos".
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A educação, seus expoentes e as instituições que a defendem
têm agora uma oportunidade singular de levar essa visão
unificadora aos povos das Américas. A transformação sócio-
politico-cultural de nossas sociedades começa com a
transformação do indivíduo, e esse processo é fomentado pela
educação quando esta retoma sua posição como formadora moral
do ser humano.
O as pecto moral da educação vai mais além do que uma
simples transmissão de informações. Chamamos de educação
moral ao processo que nutre atitudes e desperta
potencialidades nos indivíduos, deixando-os conscientes de
sua natureza espiritual e dotando-os do poder que advém do
auto-conhecimento.
A educação moral tem como fruto a aplicação do conhecimento
e da técnica a serviço da sociedade. As horas fugazes da
vida do homem na terra passam rapidamente, e o pouco que
ainda resta haverá de chegar a seu fim, mas aquilo que
permanece e perdura para sempre é o fruto que o homem colhe
de sua atividade ante o umbral divino.
A educação moral é uni componente fundamental para o
desenvolvimento integrado da América Latina. Citamos esses
princípios como base de uma discussão mais detalhada, em
busca de soluções aos desafios que enfrentam nossos povos
nos diversos contextos que compõem as Américas.
A Comunidade Bahá'í, em nível mundial, não trabalha esses
princípios em um vazio abstrato; conta várias décadas de
experiências práticas e os resultados da vivência desses
princípios. Os Bahá'is em todo o mundo expressam seu
compromisso com esses princípios por intermédio da
transformação da comunidade e do indivíduo.
Contando mais de 6 milhões de Sahá'is, representantes de

quase todas as culturas, credos e etnias do planeta, a fé
Bahã'í une o mais variado grupo de indivíduos em uma meta
comum: a unidade da humanidade.
A Comunidade aahá'i conta quase 2 mil projetos de
desenvolvimento econômico e social, a maioria deles sendo
escolas e programas de alfabetização. Bahá'is não têm clero
e levam adiante seus projetos através de grupos consultivos,
interconectados em uma rede internacional em mais de 200
países e mais de 100 mil localidades em todo o mundo.
Oferecemos nosso apoio á construção de uma nova América
Latina e convidamos nossos países a unir nossos povos
sofridos mediante ações concretas, desde o âmbito
governamental ao da organização da sociedade civil e de
todos os indivíduos, visando ao estabelecimento da justiça,
a mais amada de todas as coisas. O verdadeiro "tesouro" de
um país, disse Bahá'u'llãh, o fundador da fé Bahá'i, em suas
mensagens aos lideres mundiais da sua é poca, é seu povo.
Portanto, o papel do MERCOSUL no estabelecimento da justiça
social é fundamental para nossos paises, tais como o
respeito e a promoção dos direitos humanos, a melhoria da
condição da mulher e sua valorização, e o desenvolvimento
sustentável considerando que a tecnologia e a agricultura
serão o alicerce da economia do futuro da humanidade.
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Finalizando, nossa sociedade, composta por cidadãos de una
ampla diversidade de antecedentes étnico-raciais e
culturais, representa um microcosmo do mundo. Na medida em
q ue esforços para criar unidade entre seus países produzirem
frutos, ela oferecerá, cada vez mais, um modelo encorajador
para mossas irmãs ao redor do planeta. A prosperidade
produzida pelos passos cuidadosos no sentido de se criar
comunidades de interesses hemisféricos e regionais nas
Américas irá, outrossim, demonstrar as potencialidades de
uma federação global de nações. Nenhuma outra região da
terra é tão apta, por motivos históricos e circunstanciais,
a desempenhar tão crucial papel
Em nome da Comunidade aahá'i do Brasil agradecemos a

atenção dispensada e apresentamos a todos reunidos aqui
nesta audiência pública nossas mais sinceras manifestações
de amizade.
O coordenador - Convidamos o Dr. Frederico Bastos, do

Conselho dos Contribuintes do Estado, para tomar a palavra.
O Sr. Frederico Bastos - Exmo. Sr. Senador, gostaria de
fazer uma colocação de ordem prática. Como representante da
Associação Comercial de Minas junto ao Conselho dos
Contribuintes, tenho a oportunidade de lidar com as questões
tributárias e tenho verificado que, por parte do Governo de
Minas Gerais e de seu Poder Executivo, parece haver um certo
descompasso em relação, principalmente, ao MERCDSIJL.
Isso está relacionado a dois aspectos: o primeiro, quando o

Governo do Estado insiste em tributar a exportação do
chamado produto industrial semi-elaborado, criando mais uma
barreira para a fixação do preço internacional. Em segundo
lugar, Minas Gerais é o Estado mais distante dos países que
compõem o MERCOSUL. Depende essencialmente das grandes
cargas do transporte rodoviário. Mais urna vez, o Governo do
Estado de Minas Gerais, insiste em desqualificar o
transporte internacional rodoviário, tributando, através do
ICMS, todo o transporte de mercadorias que é feito em
direção aos países do MERCOSUL. Exige esse tributo sob o
argumento de que, até a fronteira do Pais, o transporte
seria interestadual e, portanto, tributário. No entanto,
considerando que não só os tributos alfandegários devem cair
para viabilizar o MERCOSUL, ficaria a minha pergunta: essas
duas pedras colocadas no caminho do MERCOSUL pelo Governo do
Estado teriam a possibilidade de ser removidas com a devida
brevidade? Muito obrigado.
O coordenador - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo.
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Senador Dirceu
Carneiro, demais componentes da Mesa, senhores Senadores e
Deputados aqui presentes, quando se fala no mercado comum,
acho que é muito importante termos em conta não somente o
aspecto mercadológico, mas toda a implicação social,
económica, política, histórica, etc.
Lembro-me de que, em 1985, fazíamos parte de uma comissão

que visitava grupos sindicalistas europeus, quando tivemos a
oportunidade de discutir o assunto com o representante para
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assuntos internacionais da JGT espanhola, ás vesperas da
abertura do Mercado Comum Europeu.
A Espanha, dentro de seis meses, faria parte desse mercado.
A preocupação que nos assolava era saber como os espanhóis
estavam vendo essa entrada da Espanha no mercado. Ela era o
pais de menor tecnologia, de menores recursos, dentro do
contexto europeu, e não tinha o mesmo nível das indústrias,
principalmente francesa, alemã, italiana e inglesa-
Queríamos saber como o representante da UGT via esse fato.
Ele nos respondeu: 'Esse é um movimento que não tem retorno
e nós temos que nos adaptar a ele. Nossa função de
sindicalistas é tentar minimizar esse impacto sobre o
operariado sindicalista espanhol".
Isso me ficou muito guardado e, quando se fala em abertura

de mercado, nós, da América do Sul, começando com nossos
quatro países, é bom que pensemos também nas repercussões
maiores que podem advir disso, ou quais as repercussões
marginais a esse processo.
Portanto, quando se fala nessa abertura e Minas sedia todas

essas reuniões, isso é muito positivo porque dá à sociedade
mineira, brasileira e também aos representantes dos países
amigos, a oportunidade de uma avaliação maior desses
problemas. Vimos aqui as falas de pessoas que nos
antecederam, sobre a compatibilização de economias ou sobre
a unidade mundial. Acho que, talvez, a ação comercial do
mercado seja positiva também para que haja, pelo menos, uma
aproximação maior dessa procurada unidade mundial e de um
iritercãmbio maior, de uma compreensão maior entre os povos,
com maior solidariedade. Mas, estamos longe disso ainda.
Basta ver o que ocorre na ex-república chamada luguslávia,
que, às vésperas do próximo milénio, continua com essas
lutas fratricidas em que há tanta falta de solidariedade.
Talvez, pelo menos no Cone-Sul, possa haver maior
solidariedade. O importante é que essas ações do MERCOSUL
tenham um conteúdo de sinergia para com todos os países
membros e que não apenas alguns países sejam beneficiados.
Acho importante que haja essa preocupação de se socializar

o conceito de MERCOSUL, ou seja, a divulgação para toda a
população e, mais ainda, a interiorização desse conceito de
que ele é positivo para os quatro paises, bem como do que
representará de fato. E necessário que todos saibam o que
ele vai trazer de impacto, não apenas para as pessoas que
negociam, mas para a educação, as divisas, a tecnologia e
para as atividades do comércio e de negócios.
Quero parabenizar a todos os visitantes e agradecer esta

oportunidade de estreitar o relacionamento que será agora
ampliado. E necessário que nós, da América do Sul, tenhamos

o mais contato e convivência. E temos muito pouco a justificar
quanto ao fato de ainda continuarmos afastados. como
estivemos, por décadas. Muito obrigado.
O coordenador - Com a palavra, a Ora. Ana Pace, Vice-
Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais.
A Sra. Ana Pace - Exmo. Sr. Deputado Baldonedo Napoleão,
Exmo, Sr. Senador Dirceu Carneiro. demais membros da Mesa e



454

ilustres visitantes, estou nesta sala. principalmente para
fazer um alerta. Realmente, estou vibrando com a ideia do
MERCOSUL, nas devo fazer um alerta à Comissão Parlamentar
Conjunta do MERCOSUL sobre o que vivenciamos nos Estados
Unidos, quando lá estivemos, a convite do Governo americano.
Visitamos as maiores cooperativas agrícolas, inclusive a
cooperativa de Kansas. que engloba 298 associações agrícolas
do Centro-oeste americano. Verificamos 'in loco" que nesse
Pais existe uma política agrícola altamente subsidiada e
maquiada. A realidade foi que vimos uma grande hipocrisia
por parte dos americanos, pois, nesse mesmo momento, eles
combatiam o Mercado Comum Europeu, com subsídios agrícolas.
O nosso alerta aos participantes desta audiência pública é o
de que precisamos de uma legislação conjunta do MERCOSUL,
visando tratar dessa questão do subsídio agrícola americano.
Muito obrigada.
O coordenador - Com a palavra, o Dr. Maurício André
Ribeiro, Diretor da Fundação Estadual de Meio Ambiente de
Minas Gerais.
O Sr. Mauricio André Ribeiro - Sr. Presidente, Sr. Senador
Dirceu Carneiro, demais membros da Mesa e senhores
participantes, gostaria de lembrar que um pouco da água que
deságua no Oceano Atlântico, a partir do rio da Prata, na
fronteira da Argentina com o Uruguai é a água Que nasceu em
Minas Gerais, nas bacias dos rios Paranaíba, Verde e Grande.
Esse simples fato geográfico, de pertencermos a uma mesma
bacia hidrográfica, já nos aproxima. Portanto, ressaltaria a
importância no âmbito dessa integração do MERCOSUL e latino-
americana, de uma política ambiental, de uma legislação
ambiental e de padrões ambientais também compatibilizados
entre os vários países que compartilham essas bacias
hidrográficas e essa realidade. Parece-me quê este ponto é
importante a ser trabalhado no sentido de haver um maior
intercâmbio, uma maior cooperação e troca de experiências,
no âmbito da gestão ambienta], que já avançou bastante no
Brasil nesses últimos anos e que vem avançando bastante no
Uruguai, no Paraguai e em outros países da América Latina.
na década de 90.

Portanto, os pontos que gostaria de trazer á consideração
são a importância desse trabalho, tanto em termos de
unificação de padrões ambientais, como também de
gerenciamento integrado de bacias hidrográficas, e também
uma normalização e uma unificação de critérios para
avaliação de impactos ambientais, especialmente de projetos
que tenham um componente binacional ou internacional. Muito
obrigado.

O coordenador - Recebemos a documentação da Federação dos
Trabalhadores da Agricultura. Já a manuseamos. São
informações muito recentes e estão na ordem do dia de nossos
debates. A comissão fará uso delas e terá a preocupação de
encaminhá-las. Com relação á questão ambienta], a comissão
também recebeu uma reivindicação de entidades ecológicas da
Argentina, do Uruguai, do Brasil e do Chile, solicitando o
encaminhamento para a criação do 12Q grupo, no nível dos
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também um assunto extremamente atual, que já foi motivo de
preocupação da comissão, que, inclusive, já ofereceu algumas
reflexões sobre isso; a cada dia que passa, ele se torna
mais importante e indispensável para a nossa integração ser
alcançada do melhor modo.
Gostaria de, tendo sido encerrada a lista dos oradores
inscritos, perguntar ás delegações se algum dos membros
deseja fazer uso da palavra, pois, em seguida, devolverei a
coordenação e a Presidência para o Presidente da Assembléia
Legislativa, que vai também conceder a palavra aos
Presidentes das delegações, para o encerramento deste
encontro. Com a palavra, o Sr. Carlos Eduardo Orsini Lima.
O Sr. Carlos Eduardo Orsini Lima - Boa tarde; sou
Secretário de Assuntos Internacionais do Governo de Minas
Gerais e gostaria de congratular-me com a Assembléia
Legislativa em nome do nosso Governador. Hélio Garcia. e
também com os convidados, os parlamentares e Senadores que
fazem parte do MERCOSUL.
Realmente, esta é uma excelente iniciativa da Assembléia

neste momento: propicia discussões em nivel legal e em nivel
do futuro funcionamento que adotaremos a partir de lQ de
janeiro, com as novas tarifas dos produtos, e faz com que
haja o incondicional apoio da classe parlamentar aos
programas de desenvolvimento decorrentes do MERCOSUL.
Estamos, realmente, em Minas Gerais, de braços abertos.
recebendo não só os Presidentes dos paises membros, como
também os parlamentares e, principalmente, os empresários,
em nivel de reuniões e seminários realizados durante esses
dias, aqui. Relato a participação dos nossos órgãos de
classe, sobretudo da Associação Comercial de Minas, da
Federação das Indústrias, do SE8RÂE, os quais têm
participado de forma efetiva na integração necessária ao
desenvolvimento do MERCOSUL.
Temos confiança em que, através do relacionamento

governamental, como indutor do processo de desenvolvimento
do MERCOSUL, tudo se realizará em forma da efetiva
participação dos empresários, que são aqueles que fazem os
fatos acontecerem. Dai, então, essa mensagem de otimismo que
estamos trazendo em função das reuniões realizadas aqui, em
Belo Horizonte, com os empresários latino-americanos, pois,
inclusive, tivemos outros convidados, como alguns
empresários chilenos e bolivianos, que aqui vieram
congratular-se com esse grande movimento do MERCOSUL Mais
uma vez, parabenizo a Assembléia por essa audiência pública.
Muito obrigado.
O coordenador - Com a palavra, o Dr. Accácio Ferreira dos
Santos Júnior, que deseja fazer uma intervenção.
O Sr. Accácio Ferreira dos Santos Júnior - Sr. Presidente,
Deputado Baldonedo Napoleão. caro Senador Dirceu Carneiro,
especialmente estimulado pelo nosso ilustre Secretário
IJrsini, gostaria de fazer duas rápidas manifestações em
relação a algumas ponderações feitas: uma, pelo Dr Gilman
Vieira Rodrigues, da Federação da Agricultura; ele falou que
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os governos andam muito lentos; a outra, em relação à
questão mencionada pelo Or. Frederico Bastos, da Associação
Comercial.
Em primeiro lugar, eu me dou até por satisfeito, quando os
empresários aqui presentes manifestam e reafirmam que a
dinâmica do mercado é mais rápida do que a vontade ou a
prática escritura] do Governo.
Só assim poderemos, de fato, regular o mercado. Finalmente,

o MERCOSUL nasce como una realidade muito mais forte do que
aquela que se passou com a ALALC e a LIGHT, a partir da ação
dos empresários. De modo que acredito que aquilo que seria
critica para nós, brasileiros, uruguaios, paraguaios e
argentinos, em relação à lentidão dos governos, é, na
verdade, um elogio.
Quanto á segunda observação do Or. Frederico, uma
provocação ao Governo do Estado, em relação ao fato de
tributarmos os produtos industriais semi-elaborados, lembro
ao Or. Frederico que, a partir da vigência da Constituição
de 1988, só competia aos estados legislar sobre o imposto
estadual, ICMS, observadas as regras das leis complementares
e os acordos por unanimidade, definidos no âmbito do CONFAZ
- Conselho de Politica Fazendária, Portanto, o Governo de
Minas, desde então, adota a interpretação, que nos parece
ser a mais legitima, de que o produto industrial final,
elaborado ou semi-elaborado, sendo um produto industrial a
ser exportado, deve necessariamente ser tributado.
Lembraria a V. Exa. que preocupado estou sempre com o

entendimento que se faz, dado que o nosso Estado depende em
cerca de 50% das arrecadações dos setores de mineração,
metalurgia e siderurgia, por excelência. Entramos num acordo
e, através desta Casa, encaminhamos um projeto de lei que
veio a ser aprovado, pelo qual passamos a praticar, com
autorização legislativa estadual, uma redução das chamadas
ai iquotas.

E importante lembrar pelo menos duas coisas: isso não tem
prejudicado sobremaneira a exportação do produto semi-
elaborado de Minas Gerais, porque, não obstante a
tributação, das dez maiores exportadoras brasileiras para o
MERCOSUL, cinco são de Minas Gerais do setor mineiro-
siderúrgico. Mas, a questão continua em aberto e continuamos
também à disposição para discutir.
A segunda questão é a tributação do transporte rodoviário.
Estamos alimentando a esperança de que, a partir da reunião
do Conselho a ser chancelada amanhã, em Ouro Preto, pelos
quatro Presidentes de República, essa seja uma das questões
a ser regulada pela legislação do MERCOSUL, porque isso
passa pela legislação de responsabilidades e seguros, passa
pela condição de comércio, pelos "incoteiros", nas condições
de venda, se elas são "f.o.b.", se são "c.i.f." De modo que
a questão não é assim tão simples. Pediria a compreensão de
V. Exa. pela situação comercial e me coloco á disposição
para discutir a questão, como esta Assembléia se propôs a
fazer, a fim de concluirmos se ela está prejudicando tanto
assim.
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Daria, para terminar, dois exemplos: as duas empresas de
transporte, que têm tido uma presença forte no MERCOSUL e
cujos caminhões estão transitando no Uruguai, no Paraguai e
na Argentina, sairam aqui de Minas Gerais. Eu as mencionei
no inicio da minha participação: são a Paula Transportes e a
SADA Transportes. Temos dialogado com o sindicato da área.
Sr. Presidente, agradecemos a autorização para essa
intervenção. Foi apenas para esclarecer e nos colocar de
novo à disposição dos interlocutores. Muito obrigado.
O coordenador - Com a palavra, o Dr. Luciano Medrado.
O Sr. Luciano Medrado - Dever de oficio me leva a contestar
conceitualmente o meu amigo, que respeito muito pela
inteligência, pelo preparo. Em defesa do comércio e da
indústria de Minas Gerais, gostaria de fazer duas colocações
baseadas na ponderação Que foi feita por nosso colega da
Associação Comercial.
Em primeiro lugar, quero enfatizar para o Legislativo
Federal a necessidade premente de se extinguir, no Brasil.
uma instituição hipócrita que se chama CONFAZ. CONFAZ é um
cartel do sistema de arrecadação deste Pais. Como a abertura
da economia e a exposição do setor produtivo nos levam a
condições de competição em nível internacional, é
extremamente saudável que o setor público também esteja
sujeito às mesmas normas, procedimentos e qualidade do
sistema internacional. Não existe nenhuma experiência no
mundo parecida com o CONFAZ. Eia já mostrou que é muito mais
perniciosa por q ue é cartelizadora.
Nós, em conjunto, governo-setor produtivo, estamos no mesmo
barco, combatendo as atitudes de cartel. Portanto, é
importante que o Legislativo Federal, do qual o senhor faz
parte, entenda que o CONFAZ nos leva a um saldo de prejuizo
muito grande para o aprimoramento e para o aperfeiçoamento
do sistema produtivo nacional.
Em segundo lugar, a discussão sobre o ICMS dos produtos

semi-elaborados foi defendida brilhantemente pelo Dr
Accácio, mas a questão não ficou definida. Não houve
discussão no setor produtivo do que é ou não é semi-
elaborado. Essa é a grande discussão. Em nivel de
manufatura, em qualquer norma internacional que se conheça,
não existe produto semi-manufaturado. Muito obrigado.
o coordenador - Uma vez cumprida essa nossa eta pa, agradeço

á Assembléia de Minas e a todos os participantes e devolvo _a
palavra ao Deputado Baldonedo Napoleão para a continuação
dos nossos trabalhos.
- A seguir, proferem discursos - os Senadores Eduardo Vaca,

Carlos Alberto Gonzâlez e Alvaro Alonso. Os discursos não
serão reproduzidos por terem sido feitos em espanhol, o que
impossibilitou seu apanhamento taquigráfico.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente (Deputado Baldonedo Napoleão) - A
Presidência agradece aos ilustres visitantes, às autoridades
• aos demais participantes pela presença, encerra a reunião,
• convoca os Deputados para a ordinária de debates de 2
feira, dia 19, às 20 horas. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 359 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERARIA
As quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de
setembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela, Francisco
Ramalho (substituindo ao Deputado Eduardo Brás, por
indicação da Liderança do PSDB) e Márcio Miranda
(substituindo ao Deputado José Maria Pinto, por indicação do
Liderança do PP), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, na ausência do Presidente, o Deputado
Ailton Vilela, assume a Presidência e declara abertos os
trabalhos. Em seguida, solicita ao Deputado Márcio Miranda
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, o
Deputado Francisco Ramalho, a pedido do Presidente, faz a
leitura da seguinte correspondência: comunicação do Sr.
Delfim Ribeiro, Delegado da Delegacia do Ministério das
Minas e Energia em Minas Gerais, encaminhando trabalho do
Sr. Geraldo Ratton, relativo à realidade ambiental da
mineração em Minas Gerais; cópia do Oficio ng 046/94-
Gab/DMME/MG, expedido pelo Delegado do Ministériode Minas e
Energia em Minas Gerais, Sr Delfim Ribeiro, à Sra. Maria
Dalce Ricas. Superintendente da AMDA, repudiando a inclusão
do Departamento da Produção Minerai-DNPM na lista suja da
AMDA. O Presidente coloca à disposição dos Deputados a
correspondência lida, informa que a matéria a ser apreciada
foi anteriormente distribuida e passa à 2a parte da reunião,
com a discussão e votação de proposição sujeita à apreciação
do Plenário. O Presidente, na qualidade de relator do
Projeto de Lei nQ 1.952/94, no lQ turno, emite parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo ng 1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por
unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Hely Tarquinio, Presidente - António Genaro - Geraldo

Rezende.
ATA DA lila REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de
novembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Wilson Pires
e Marcelo Cecé (substituindo este ao Deputado Arnaldo
Canarinho, por indicação da Liderança do BRD), membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ajalmar Silva declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes Prosseguindo, o
Presidente procede à leitura da informação sobre questões
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referentes a processos de legitimação de terras devolutas
urbanas e rurais, em atendimento ao requerimento do Deputado
Adelmo Carneiro Leão. Na fase de discussão e votação de
proposições da Comissão, o Deputado Wilson Pires emite
parecer sobre a Mensagem no 505194, de autoria do Governador
do Estado (que encaminha processo de legitimação de terras
devolutas rurais e urbanas, que resulta de estudos
realizados pela RURALMINAS), mediante o qual conclui pela
apresentação de projeto de resolução. Colocado em votação, é
o parecer aprovado por unanimidade. Logo a pós, passa-se à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. D Deputado Marcelo Cecé procede à
leitura dos pareceres do Deputado Jaime Martins sobre os
Projetos de Lei ngs 2.139 e 2.151/94, mediante os quais o
relator opina pela aprovação da matéria. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são os projetos aprovados. A
Presidência submete a discussão e votação o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nQ 1.891/94, q ue 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, 22 de dezembro de 1994.
Wilson Pires. Presidente - Geraldo Rezende - Cóssimo
Freitas.
ATA DA 39a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO ~E JUSTIÇA
As onze horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos
e noventa e quatro, reúnem-se na Sala das Comissões os
Deputados Antônio Júlio, Geraldo Rezende, Cóssimo Freitas
(substituindo ao Deputado Antônio Pinheiro, por indicação da
Bancada do BRD), Ermano Batista, Marcos Helênio e Célio de
Oliveira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Célio de
Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Passa-se à 2a parte da reunião, com a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Com a palavra, o Deputado Ermano Batista emite
parecer sobre o Oficio nQ 40/94, no qual conclui pela
impossibilidade de concessão da licença para instaurar
processo criminal contra o Deputado Geraldo Gomes Rezende,
nos termos do art. 57, II, "a', da Resolução no 5.065, de
31/5/90. Na fase de discussão, fazem uso da palavra os
Deputados Geraldo Rezende, Cóssimo Freitas e Ermano Batista.
Posto em votação, é o parecer aprovado. Com a palavra, o
Deputado Célio de Oliveira emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 1.469/93. Posto em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Na fase de discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário, o
Deputado Célio de Oliveira emite parecer pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
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Projeto de Lei flQ 2.260/94. Posto em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, em
dia e horário já estabelecidos, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio. Presidente - Sebastião Costa - Geraldo
Rezende - Jaime Martins - Jorge Hannas - Célia de Oliveira -
Ivo José. - -
ATA DA 829 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTETUIÇAO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quatorze horas e vinte minutos do dia quatorze de
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Tarcisio Henriques
(substituindo o Deputado António Júlio, por indicação da
Liderança do PMDB), Geraldo Rezende, Francisco Ramalho
(substituindo este ao Deputado Antônio Pinheiro, por
indicação da Liderança do P505) e Jorge Eduardo
(substituindo o Deputado Ermano Batista, por indicação da
Liderança do BRD). membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Tarcisio Henriques, José Renato, Francisco Ramalho
e Ajalmar Silva (substituindo os dois últimos,
respectivamente aos Deputados Dilzon Melo e Alvaro Antônio,
Por indicação da Liderança do BRD) e Jaime Martins, membros
da Comissão de Administração Pública; e Jorge Eduardo
(substituindo o Deputado Roberto Amaral, por indicação da
Liderança do BRD), Ajaimar Silva (substituindo o Deputado
Agostinho Patrus, por indicação da Liderança do PTB), Márcio
Miranda (substituindo o Deputado João Marques, por indicação
da Liderança do PP), José Renato e Jaime Martins, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Tarcisio
Henriques, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
Parlamentares presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar os pareceres para o lQ turno do
Projeto de Lei ng 2.251/94, de autoria do Governador do
Estado, que cria unidades administrativas na estrutura
complementar do DER-MO - e dá outras providências. Com a
palavra, o Deputado Geraldo Rezende, relator na Comissão de
Constituição e Justiça, emite parecer mediante o qual
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da matéria com as Emendas nos 1 a 4. Submetido
a discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra.
o Deputado José Renato, relator na Comissão de Administração
Pública, emite parecer concluindo pela aprovação da matéria
com as Emendas ngs 1 a 4 da Comissão de Constituição e
Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovada o
parecer. Na ausência do relator anteriormente designado pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Jaime Martins.
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a Quem passa a palavra. Este emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas ns 1 a 4,
da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o parecer Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Wilson Pires - Marcos
Helênio - Ermano Batista - Jaime Martins - José Remato -
Roberto Amaral -_Jorge Hannas - Ivo José. -
ATA DA 99a REUNIÃOEXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e um de dezembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Maria Olivia, Péricles Ferreira e
José Braga, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Olivia, 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 José Braga o Projeto de
Lei nQ 2.189/94. Passa-se à 2a parte da reunião, fase em que
a referida proposição, sujeita à deliberação conclusiva das
Comissões, é discutida e votada. O Deputado José Braga emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.189/94. Submetido a discussão e votação, é aprovado
o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 22 de dezembro de 1994
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira - Geraldo
Rezende--
ATA DA 25a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e um de dezembro
de mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco Ramalho,
Maria José Haueisen e Ambrõsio Pinto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Cóssimo Freitas, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda á leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos parlamentares presentes. O Presidente lê a
correspondência e, a seguir, passa à discussão e à votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléia. A Deputada Maria José Haueisen emite pareceres
favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ns
710/92, na forma do vencido no primeiro turno, 1.830/93 e
2.103/94. O Deputado Ambrósio Pinto, relator dos Projetos de
Lei flQ5 1-823 e 1-841/93, 2.085 e 2.106/94, emite pareceres
favoráveis à aprovação, no 2Q turno, dessas proposições. O
Deputado Francisco Ramalho emite 

p
areceres favoráveis à

aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ns 1.927.
1.985, este na forma do vencido no primeiro turno, e
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2.129/94. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os projetos. A seguir, o Presidente
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei ngs 2.024, 2.050 e 2.062/94. os quais
são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, o
Presidente agradece a presença dos Deputados, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser
realizada no próximo dia 22, quinta-feira, ás 10h30min, com
a finalidade de se apreciarem as matérias constantes na
pauta, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994-
Cóssimo Freitas, Presidente - Maria José Haueisen - Wilson

Pires.
ATA DA 13? REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTÁRIA
Ás dezessete horas do dia vinte e um de dezembro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Jorge Eduardo (substituindo o
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB),
Jaime Martins (substituindo o Deputado Clêuber Carneiro, por
indicação da Liderança do PFL), José Braga (substituindo o
Deputado Geraldo Rezende, por indicação da Liderança do
BRD). Roberto Amaral (substituindo o Deputado Célio de
Oliveira, por indicação da Liderança do PTB) e rvo José,
membros da Comissão de Constituição e Justiça; Jorge Hannas,
Wilson Pires, Jorge Eduardo , Antônio Carlos Pereira
(substituindo este ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por
indicação da Liderança do PT) e José Bonifácio (substituindo
o Deputado José Leandro, por indicação da Liderança do BRD),
membros da Comissão de Saúde e Ação Social Roberto Amaral
Jaime Martins, José Bonifácio (substituindo este ao Deputado
Agostinho Patrus, por indicação da Liderança do BRD),
Antônio Carlos Pereira (substituindo o Deputado Marcos
Helênio, por indicação da Liderança do PT) e Wilson Pires
(substituindo o Deputado João Marques, por indicação da
Liderança do PP), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda â
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião tem por finalidade apreciar os pareceres sobre o
Projeto de Lei ng 2.055/94, de autoria da Mesa da
Assembléia, que dispõe sobre a assistência social a cargo do
Estado. A seguir, o Presidente redistribui a matéria, no
âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, ao Deputado
Jaime Martins, que emite parecer pela constitucionalidade.
pela legalidade e pela juridicidade do projeto. Submetido a
discussão e votação. é aprovado o parecer. Logo após, a
Presidência passa a palavra ao Deputado Jorge Eduardo,
relator na Comissão de Saúde e Ação Social, que emite
parecer pela aprovação do projeto com a Emenda ng 1. Na fase
de discussão, o Deputado Antônio Carlos Pereira solicita



vista da matéria, a qUal é concedida pelo Presidente. Fazem
uso da palavra, para discutir o parecer, os Deputados
Antônio Carlos Pereira, Jaime Martins, Jorge Eduardo e José
Bonifácio. Ato continuo, o Deputado José Bonifácio solicita
seja distribuído o avulso da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária aos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros das Comissões para reunião
extraordinária a se realizar no dia 22, quinta-feira, ás
14h15min, com a finalidade de se apreciarem os pareceres das
Comissões de Saúde e Ação Social e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária sobre o Projeto de Lei flQ
2.055/94; determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 22 de dezembro de 1994.
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - Jaime Martins -

Geraldo Rezende - Célia de Oliveira - Antônio Carlos Pereira
- Wilson Pires - José Bonifácio - José Renato - Baldonedo
Napoleão. -
ATA DA 100 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As dez horas do dia vinte e dois de dezembro de mil
novecentos e noventa e quatro, comparecer na Sala das
Comissões os Deputados Maria Olivia, Péricles Ferreira e
Geraldo Rezende (substituindo este ao Deputado Geraldo
Santanna, por indicação da Liderança do PMDB), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Maria Olivia. declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Péricles Ferreira Que proceda á
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a Presidente
distribui ao Deputado Péricles Ferreira os Projetos de Lei
ns 1.557 e 1.840/93 e 2.144/94 e ao Deputado Geraldo
Rezende, os Projetos de Lei nQs 2.045, 2.104 e 2.158/94. A
seguir, passa-se á fase em que são apreciados pareceres
sobre proposições de deliberação conclusiva das Comissões, O
Deputado Péricles Ferreira emite pareceres sobre os Projetos
de Lei nQs 1.557 e 1.840/93 e 2.144/94, nos quais conclui
pela aprovação das matérias. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. O
Deputado Geraldo Rezende emite parecer sobre o Projeto de
Lei ng 2.104/94, no qual conclui pela aprovação da matéria.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Em
seguida, a Deputada Maria Olivia passa a Presidência ao
Deputado Péricles Ferreira para que sejam apreciados os
projetos de sua autoria. Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende emite pareceres sobre os Projetos de Lei ns 2.045 e
2.158/94, nos quais conclui pela aprovação das matérias.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os pareceres. Reassumindo a Presidência, a
Deputada Maria Olivia suspende os trabalhos e, às 14h30min,
os reabre, estando presentes os Deputados Péricles Ferreira
e Bonifácio Mourão. A Presidente distribui ao Deputado
Péricles Ferreira o Projeto de Lei Complemen

t
ar nQ 24/93 e

os Projetos de Lei ns 1.158/92, 1.806/93 e 2.015/94. 0
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Deputado emite pareceres nos quais conclui pela aprovação
das referidas 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, 22 de dezembro de 1994,
Péricles Ferreira, Presidente - Tarcisio Henriques -

Geraldo Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 868/92

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira, o Projeto de
Lei nQ 868/92 estabelece prazo para que o Estado de Minas
Gerais e as pessoas juridicas de sua administração indireta
promovam ação de regresso contra seus agentes, Quando esses,
agindo nessa qualidade, dolosa ou culposamente, causarem
danos a terceiros.
O projeto foi aprovado, no lg turno, com as Emendas ns 1,
2 e 4 e a Subemenda ng 1 á Emenda nQ 3.
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 comento, conforme já tivemos oportunidade
de nos manifestar anteriormente, não encontra óbice de
natureza financeira e orçamentária, pois, se aprovada,
pretende, ao contrário, que o Estado seja ressarcido pelos
danos Que O seu agente público lhe tenha causado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
no 868/92 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Maria Elvira, relatora -

Antônio Carlos Pereira - Jaime Martins - Roberto Amaral.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI Hp 868/92
Dispõe sobre prazos para a promoção da regressão, nos

termos do art. 16 da Constituição do Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O Estado de Minas Gerais, por meio de seus

órgãos, assim como as pessoas juridicas de direito público e
de direito privado integrantes de sua administração
indireta, responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros
Art. 2 - Verificada conduta dolosa ou culposa de seus

agentes, ficam as entidades e os órgãos referidos no artigo
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Li

anterior obrigados a promover contra esses agentes a
regressão.
Art. 3g - A regressão de que trata o artigo anterior deverá
ser promovida em prazo não superior a 90 (noventa) dias a
contar da data em que, por decisão judicial transitada em
julgado ou por acordo devidamente homologado, tenha sido
fixada a indenização.
Art. 4g - O agente público condenado judicialmente em ação
de regressão ressarcirá o erário na forma da legislação
aplicável.
Parágrafo único - A cessação do exercício de cargo, emprego

ou função pública não exclui a responsabilidade do agente
causador do dano perante a entidade ou órgão a que servia.
Art. 5g - Os dirigentes de entidade ou órgão da
administração pública que, sem justa causa, deixarem de
ajuizar, no prazo de 90 (noventa) dias, a regressão referida
no art. 2Q desta lei responderão, administrativamente:

- em se tratando de dirigentes e ocupantes de cargo em
comissão, serão imediatamente destituídos do cargo:
II - no caso de dirigentes ocupantes de cargos efetivos,

ficarão sujeitos ás penalidades previstas pelo Estatuto dos
Funcionários Públicos do Estado de Minas Gerais.
Art. GQ - As pessoas jurídicas de direito privado

prestadoras de serviços públicos sob regime de delegação que
causarem prejuízo a terceiros ficarão suspensas do direito
de licitação pública e de prestar serviços públicos, até que
provem o efetivo e total pagamento da indenização fixada por
decisão judicial ou por acordo com a vitima.
Art. 7g - A aplicação das sanções administrativas previstas
nos arts. Sg e Sg desta lei não excluem as responsabilidades
civil e criminal dos dirigentes de entidades e órgãos da
administração pública e das pessoas jurídicas de direito
privado referidas no artigo anterior.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 9g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.297/93

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

A proposição em análise, de autoria da Deputada Maria
Elvira, tem por finalidade declarar de utilidade pública a
Fundação Cultural da Associação de Professores Públicos de
Minas Gerais - Fundação Cultural APPMG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovado no lg turno com a Emenda ng 1, o projeto volta a
ser objeto de exame desta Comissão, no 2Q turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Cabe-nos, ainda, elaborar a redação do vencido. Que integra
este parecer.

Fundamentação
A Fundação Cultural APPMG é uma entidade civil sem fins
lucrativos, que tem por finalidade prestar assistência
cultural, educacional, social, jurídica e profissional aos
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professores do sistema de ensino de Minas Gerais, tendo-se
destacado por relevantes serviços ao numeroso Quadro do
Magistério estadual.

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

Lei no 1-297/93, no 2g turno, na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora.

Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI Ng 1.297193

Declara de utilidade pública a Fundação Cultural da
Associação de Professores Públicos de Minas Gerais -
Fundação Cultural APPMG
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArU lg - Fica declarada de utilidade pública a Fundação

Cultural da Associação de Professores Públicos de Minas
Gerais - Fundação Cultural APPMG -, com sede no Municipio de
Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.685193

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

A proposição em exame, do Deputado Reinaldo Lima, visa a
declarar de utilidade pública a Casa de Santo António Unidos
pela Fé, com sede no Municipio de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lg turno, cabe a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2o turno, em
cumprimento ás disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade acima referida tem por objetivos a prática da

caridade e o estudo e a divulgação das crenças umbandistas
Pela ação de natureza social que desenvolve na comunidade,
merece a Casa de Santo António Unidos pela Fé ter sua
utilidade pública declarada.

Conclusão
Pelo aduzido, somos pela aprovação Co Projeto de Lei ng
1.685/93, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das comissões. 23 de dezembro de 1994.
Ambrôsio Pinto, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.360/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de
Lei nQ 1360/93 cria o Fundo Estadual de Saneamento Básico.
Aprovado no lo turno, na forma do Substitutivo ng 4,
retorna agora o projeto a esta Comissão para que seja
elaborado o parecer para o 2g turno e a redação do vencido
que o integra

Fundamentação



O projeto propõe que seja criado fundo para financiamento
das atividades que venham acarretar melhorias no saneamento
básico do Estado. Essas atividades são as previstas nos
incisos do art. lg e resultam de ampla discussão realizada
nesta Casa.
Em nosso entender, esse debate pode possibilitar a
instituição de outro modelo de atuação do Estado na área de
saneamento básico, cujo significado adquire sentido bem mais
amplo com a criação de textos legais disciplinando o tema.
Só podemos esperar, portanto, que esse processo resulte em

grande aumento na eficácia dos recursos financeiros alocados
no setor, fato necessário diante da escassez que se observa.

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

Lei ng 1-360/93 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 22 de dezembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas - Agostinho Patrus.
Redação do Vencido no 1Q Turno
PROJETO DE LEI No 1.360/93

Institui o Fundo Estadual de Saneamento Básico.
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituido o Fundo Estadual de Saneamento
Básico - FESB -, de natureza e individuação contábeis e
caráter rotativo, que tem por objetivo constituir-se no
instrumento financeiro para a execução de ações de
saneamento básico no Estado.
Art. 2 - Para os efeitos desta lei, consideram-se ações de
saneamento básico:
1 - captação, tratamento e distribuição de água;
II - coleta e tratamento de esgotos sanitários;
III - coleta e disposição adequada dos resíduos sólidos;
IV - drenagem de águas pluviais;
V - controle de vetores e de reservatórios de doenças
transmissíveis.
Art. 3g - O Fundo de Financiamento para Agua e Esgotos do
Estado de Minas Gerais - FAE-MG -, constituído mediante
convênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco
Nacional de Habitação - BNH -, sucedido pela Caixa Económica
Federal, aprovado pela Resolução Legislativa ng LOOl. de 3
de dezembro de 1971. e pelo Decreto ng 14A89, de 15 de
dezembro de 1971, passa a integrar o FESB como subconta
especifica destinada a financiar a implantação e a melhoria
do sistema de abastecimento de água, do sistema de esgoto e
do controle da poluição das águas em núcleos urbanos do
Estado por meio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
COPAS A-MG.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir as atividades/projetos 1914.13764482.224-4313 e
4031.13764481.014-4270, de Encargos Gerais do Estado e do
FAE-MG e seus respectivos saldos financeiros para o FESB,
ora criado, mantida a classificação funcional programática e
económica, até O nivel de subelememto, determinada para o
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orçamento fiscal de 1995, adaptando-se a classificação
institucional-
Art. 4Q - Podem ser beneficiários do FESS:

- os municípios do Estado;
II - as concessionárias municipais de serviço de saneamento

básico;
III - as concessionárias estaduais de serviço de saneamento

Básico;
IV - os consórcios de municípios.
Art. s - O FEsa será integralizado com os seguintes
recursos:

- dotações consignadas no orçamento do Estado e em
créditos adicionais;
II - recursos provenientes de operações e crédito de que o

Estado seja mutuário:
III - retornos dos financiamentos concedidos com recursos

do Fundo;
IV - resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
V - recursos de qualquer origem.
Ç IQ - Os recursos definidos no inciso tU e referentes
especificamente á COPASA-MG deverão ser aplicados na
subconta de que trata o art. 3Q desta lei ou para a
finalidade prevista no 3Q deste artigo, desde que as
operações de crédito ali mencionadas tenlian, sido alocadas na
mesma subconta

2 - O Estado poderá firmar convénios com entidade de
crédito internacional ou nacional, com o objetivo de
prop iciar o levantamento de recursos financeiros para o
Fundo.

- O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos
para pagamento de serviços e amortização de dividas de
operações de crédito contraídas pelo Estado e destinadas ao
Fundo, na forma e nas condições a serem regulamentadas pelo
Poder Executivo.
Art. €Q - Os recursos do FESB serão aplicados sob a forma
de financiamentos reembolsáveis, em consonância com as
diretrizes do Plano Estadual de Saneamento Básico - PESa -,
e sem prejuízo do disposto no 6 3Q do art. SQ desta lei,
considerando-se as seguintes condições:.

- reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder
Executivo;
II - taxa de juros de até 12% a.a. (doze por cento ao ano);
III - prazo máximo de carência de 36 (trinta e seis) meses

por empréstimo, não podendo exceder 6 (seis) meses do
término do prazo previsto para a execução da obra ou do
serviço objeto do financiamento;
IV - forma e periodicidade de cobrança dos juros nos

períodos de carência e amortização a serem definidas pelo
Poder Executivo;
V - prazo máximo de amortização de 216 (duzentos e
dezesseis) meses contados a partir do fim da carência;
VI - forma e periodicidade de amortização do principal do
financiamento a serem definidas pelo Poder Executivo;
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VII - apresentação de garantias a serem definidas pelo
agente financeiro.

- A aprovação do pedido de financiamento estará
condicionada à comprovação da viabilidade técnica, económica
e financeira do projeto apresentado.
# 2g - E vedada aos beneficiários a utilização dos recursos
do Fundo para pagamento de dividas e cobertura de déficits
bem como para pagamento de despesas com pessoal de sua
estrutura.
Art. lg - As contrapartidas a serem exigidas do mutuário
final serão aquelas definidas pela politica estadual de
saneamento básico vigente à época da concessão do
financiamento.
Art. SQ - O agente financeiro e o gestor do FESS será o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - 8DMG.

lg - A titulo de remuneração pelos serviços prestados, o
agente financeiro faz jus a uma remuneração de 2,5% a.a.
(dois e meio por cento ao ano), já incluida na taxa de
juros, nos contratos de financiamento de captação e
tratamento de água, e de 2% a.a. (dois por cento ao ano) nas
demais, também já incluida na taxa de juros.
§ 2g - O BDMG atuará corno mandatário do Estado de Minas

Gerais para análise, aprovação, contratação, liberação,
acompanhamento, fiscalização e comprovação dos investimentos
nas operações de financiamento com recursos do Fundo e para
efetuar a cobrança dos créditos concedidos, devendo, para
tanto, recorrer às medidas administrativas e judiciais
necessárias.
f 3g - As atribuições do gestor e agente financeiro do
Fundo, observado o disposto nos incisos 1 e II do art. 4Q da
Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, serão
definidas em regulamento.
Art. 9g - Compete à Secretaria de Estado da Fazenda:
- a supervisão financeira do Fundo, especialmente no que

se refere à elaboração do cronograma financeiro da receita e
da despesa e da proposta orçamentária anual do Fundo:
II - a definição sobre a aplicação das disponibilidades de

caixa do Fundo, nos termos do art. 6Q da Lei Complementar ng
27, de 18 de janeiro de 1993:
TI! - a análise dos demonstrativos financeiros e das

prestações de conta do agente financeiro do Fundo, sem
prejuízo das análises do Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Parágrafo único - O SDMG se obriga a apresentar relatórios

conforme solicitação da Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. lo - Os demonstrativos financeiros e os critérios de
prestação de conta do FESB obedecerão ao disposto na Lei
Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas do
Tribunal de Contas de Minas Gerais.
Art. 11 - O prazo de duração do FESB será indeterminado,

observado o disposto no art. 9g da Lei Complementar ng 27,
de 18 de janeiro de 1993.
Art. 12 - O Grupo Coordenador do FESB será composto por:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
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II - 1 (um) representante do BDMG;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
IV - o Presidente do Conselho Estadual de Saneamento Básico
CESB;
V - 2 (dois) representantes do CESB indicados em sua

plenária. -
Parágrafo Unico - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4. inciso III, da Lei
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o
plano de aplicação dos recursos, conforme diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do Governo, e acompanhar a
sua execução.
Aru 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
ArU 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.360193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.360/93, de autoria do Deputado Adelnlo
Carneiro Leão, que institui o Fundo Estadual de Saneamento
Básico, 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, q ue está de acordo com o aprovado

PROJETO DE LEI NO 1.360/93
Institui o Fundo Estadual de Saneamento Básico -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituido o Fundo Estadual de Saneamento
Básico - FESB -, de natureza e individuação contábeis e
caráter rotativo, que tem por objetivo constituir-se no
instrumento financeiro para a execução de ações de
saneamento básico no Estado.
Art. 2Q - Para os efeitos desta lei, consideram-se ações de

saneamento básico:
- captação, tratamento e distribuição de água:

II - coleta e tratamento de esgotos sanitários;
III - coleta e disposição ade quada dos residuos sólidos;
IV - drenagem de águas pluviais;
V - controle de vetores e de reservatórios de doenças

transmissiveis.
Art. 3Q - O Fundo de Financiamento para Água e Esgotos do
Estado de Minas Gerais - FÁE-MG -, constituido mediante
convênio celebrado entre o Estado de Minas Gerais e o Banco
Nacional de Habitação - BNH -, este sucedido pela Caixa
Econômica Federal, e aprovado pela Resolução Legislativa n
1.001, de 3 de dezembro de 1971, e pelo Decreto ng 14.189.
de 15 de dezembro de 1971, passa a integrar o FESB como
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subconta especifica destinada a financiar a implantação e a
melhoria do sistema de abastecimento de água, do sistema de
esgoto e do controle da poluição das águas em núcleos
urbanos do Estado por meio da Companhia de Saneamento de
Minas Gerais - COPASA-MG.
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir as atividades/projetos 1914.13764482.224-4313 e
4031.13764481.014-4270, de Encargos Gerais do Estado e do
FAE-MG, e seus respectivos saldos financeiros para o FESB,
mantida a classificação funcional programática e econômica,
até o nivel de subelemento, determinada para o orçamento
fiscal de 1995, adaptando-se a classificação institucional.
Art. 4Q - Podem ser beneficiários do FESa;

- os municipios do Estado;
II - as concessionárias municipais de serviço de saneamento

básico;
III - as concessionárias estaduais de serviço de saneamento

básico;
IV - consórcios de municipios.
Art. SQ - O FESB será integralizado com os seguintes

recursos:
- dotações consignadas no orçamento do Estado e em

créditos adicionais;
ii - recursos provenientes de operações de crédito de que o

Estado seja mutuário;
III - retornos dos financiamentos concedidos com recursos

do Fundo;
IV - resultados das aplicações financeiras das

disponibilidades temporárias;
V - recursos de qualquer origem.

l Q - Os recursos definidos no inciso III e referentes
especificamente á COPASA-MG deverão ser aplicados na
subccnta de que trata o art. 3g desta lei ou para a
finalidade prevista no 3g deste artigo, desde que as
operações de crédito ali mencionadas tenham sido alocadas na
mesma subconta.

- O Estado poderá firmar convênios com entidades de
crédito internacional ou nacional, com o objetivo de
propiciar o levantamento de recursos financeiros para o
Fundo.

- O FESB transferirá ao Tesouro Estadual recursos para
pagamento de serviços e amortização de dividas de operações
de crédito contraidas pelo Estado e destinadas ao Fundo, na
forma e nas condições a serem regulamentadas pelo Poder
Executivo.
Art. 6g - Os recursos do FESE serão aplicados sobre a forma

de financiamentos reembolsáveis, em consonância com as
diretrizes do Plano Estadual de Saneamento Básico - PESB -,
e sem prejuizo do disposto no f 3g do art. sg desta lei,
considerando-se as seguintes condições:

- reajuste monetário na forma a ser definida pelo Poder
Executivo;
II - taxa de juros de até 12% a.a. (doze por cento ao ano);
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III - prazo máximo de carência de 36 (trinta e seis) meses
por empréstimo, não podendo exceder 6 (seis) meses do
término do prazo previsto para a execução da obra ou do
serviço objeto do financiamento;
IV - forma e periodicidade de cobrança dos juros nos

períodos de carência e amortização a serem definidas pelo
Poder Executivo;
V - prazo máximo de amortização de 21€ (duzentos e

dezesseis) meses contados a partir do fim da carência;
VI - forma e periodicidade de amortização do principal do
financiamento a serem definidas pelo Poder Executivo;
VII - apresentação de garantias a serem definidas pelo
agente financeiro.

lg - A aprovação do pedido de financiamento estará
condicionada á comprovação da viabilidade técnica, econômica
e financeira do projeto apresentado.

- E vedada aos beneficiários a utilização dos recursos
do Fundo para pagamento de dividas e cobertura de déficits,
bem como para pagamento de despesas com pessoal de sua
estrutura.

Art. 7g - As contrapartidas a serem exigidas do mutuário
final serão as definidas pela política estadual de
saneamento básico vigente á época da concessão do
financiamento.
Art. 8 - O agente financeiro e o gestor do Fundo Estadual
de Saneamento Básico - FESB - será o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - S.A. - BOMG.

lg - O agente financeiro faz jus a remuneração pelos
serviços prestados, já incluída na taxa de juros, de 2,5%
a.a. (dois e meio por cento ao ano), nos contratos de
financiamento de captação e tratamento de água, e de 2% a.a.
(dois por cento ao ano) nos demais contratos.

- O BDMG atuará como mandatário do Estado para
análise, aprovação, contratação, liberação, acompanhamento,
fiscalização e comprovação dos investimentos nas operações
de financiamento com recursos do Fundo e para execução da
cobrança dos créditos concedidos, devendo, para tanto,
recorrer ás medidas administrativas e judiciais necessárias.

- As atribuições do gestor e agente financeiro do
Fundo, observado o disposto nos incisos 1 e II do art. 4g da
Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, serão
definidas em regulamento
Art. QQ - Compete à Secretaria de Estado da Fazenda:
- a supervisão financeira do FESB, especialmente no que

se refere á elaboração do cronograma financeiro da receita e
da despesa e da proposta orçamentária anual do Fundo;
II - a definição sobre a aplicação das disponibilidades de

caixa do FESB, nos termos do art. 6Q da Lei Complementar n
27. de 18 de janeiro de 1993:
III - a análise dos demonstrativos financeiros e das

prestações de conta do agente financeiro do FESB, sem
pre j uízo das análises do Tribunal de contas do Estado.
Parágrafo único - O BDMG se obriga a apresentar relatórios

conforme solicitação da Secretaria de Estado da Fazenda.



;;;fl

Art. 10 - Os demonstrativos financeiros e os critérios de
prestação de conta do FESB obedecerão ao disposto na Lei
Federal no 4.320. de 17 de março de 1964, e ás normas do
Tribunal de Contas do Estado.
Art. 11 - 0 prazo de duração do FESB será indeterminado,
observado o disposto no art. gQ da Lei Complementar ng 27,
de 18 de janeiro de 1993-
Art. 12 - O Grupo Coordenador do FES8 será composto por:
- 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;
II - 1 (um) representante do BDMG;
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do

Planejamento e Coordenação Geral
IV - o Presidente do Conselho Estadual de Saneamento

Básico;
V - 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de

Saneamento Básico indicados em sua plenária.
Parágrafo único - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no art. 4Q, inciso III. da Lei
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o
plano de aplicação dos recursos, conforme diretrizes
estabelecidas nos planos de ação do Governo, e acompanhar a
sua execução.
Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.015/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.015/94, de autoria da Comissão de
Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer, que dispõe
sobre a politica cultural do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2g turno com as Emendas ns 1 a 8 ao vencido no
lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 6 l , do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.015/94
Dispõe sobre a politica cultural do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Dos Objetivos e Principios da Poiitica Cultural

Art. lo - O pleno exercicio dos direitos culturais é
assegurado a todo individuo pelo Estado, em conformidade com
as normas de politica cultural estabelecidas nesta lei.
Art. 2g - A politica cultural do Estado compreende o
conjunto de ações desenvolvidas pelo poder público na área
cultural e tem como objetivos:
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- criar condições para que todos exerçam seus direitos
culturais e tenham acesso aos bens culturais;
II - incentivar a criação cultural
III- proteger os bens que constituem o património cultural

mineiro;
IV - promover a conscientização da sociedade com vistas à

preservação do património cultural mineiro;
V - divulgar o patrimônio cultural mineiro.
Art. 3Q - Constituem patrimônio cultural mineiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, que contenham referência à identidade, à ação e à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
mineira, entre os quais se incluem:

- as formas de expressão:
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações cientificas, tecnológicas e artísticas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais

espaços destinados a manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, espeleológico,
paleontológico, ecológico e cientifico.
Art. 4Q - No planejamento e execução de ações na área da

cultura, serão observados os seguintes princípios:
- o respeito à liberdade de criação de bens culturais e à

sua livre divulgação;
II - o respeito à concepção filosófica ou convicção

política expressa em bem ou evento cultural;
III - a valorização dos bens culturais como expressão da

diversidade sociocultural do Estado;
IV - o estimulo à sociedade para a criação, produção,

preservação e divulgação de bens culturais, bem como para a
realização de manifestações culturais;
V - a busca de integração do poder público estadual com os
poderes públicos das demais unidades da Federação e com as
entidades da sociedade civil, para a produção de ações de
interesse cultural:
VI - a descentralização e regionalização das ações

administrativas;
VII - o incentivo às manifestações culturais das diversas
regiões do Estado, com vistas a seu fortalecimento e a sua
intercomunicação,

 Capitulo II
Da Política Cultural

Seção 1
Do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico

Art. SQ - O Estado zelará pela preservação dos bens,
tomados isoladamente ou em conjunto, que se relacionem com a
história, a arquitetura e a arte em Minas Gerais e que sejam
representativos da cultura mineira em suas diversas
manifestações, contextos e épocas.
Art. Øg - As ações do Estado relativas aos bens de valor
histórico, artístico, arquitetõnico e païsagistico levarão
em conta a diversidade das formas de manejo do patrimônio e
serão Cirigidas para:



1 - a preservação das edificações e dos conjuntos
arquitetônicos ameaçados pela expansão imobiliária,
sobretudo nos grandes centros urbanos;
II - a compatibilização das necessidades de proteção dos

bens com as de expansão urbana, sobretudo nas cidades de
nédio e pequeno porte;
III - a conciliação das necessidades de preservação com a

exploração turística;
IV - a manutenção dos referenciais históricos das

comunidades, a fim de proteger-lhes a identidade cultural;
V - a valorização das obras de arte criadas em Minas Gerais
em qualquer época, com vistas a favorecer a dinâmica do
processo cultural.
Art. 7g - Qualquer intervenção realizada em bem integrante

do patrimônio histórico, artístico ou arquitetônico, voltada
para sua conservação, restauração ou reconstrução, deverá
observar:

- a contextualização histórica do bem;
Ir - o respeito ás contribuições válidas de todas as

épocas;
rri - a definição prévia do uso e da destinação do bem;
IV - a obrigatoriedade da realização de estudo
interdisciplinar prévio para orientar a elaboração e a
execução de projeto;
V - a obrigatoriedade do acompanhamento e documentação de
todas as etapas da intervenção, nos termos definidos pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - IEPHA-MG.
Art. S - A Secretaria de Estado da Cultura desenvolverá,
junto aos municípios, ações destinadas á prevenção contra
danos aos bens de que trata o art. S, especialmente no que
se refere aos efeitos da poluição, da concentração
populacional e da sobrecarga dos serviços urbanos.
Parágrafo único - As ações de que trata o artigo deverão

ocorrer prioritariamente quando da elaboração e execução dos
planejamentos urbanos municipais.
Art. Qg - No processo de tombamento, observar-se-á a
importância histórica e cultural do bem e o valor simbólico
a ele atribuído pela comunidade local.

lg - Compete ao Conselho Curador do IEPHA-MG decidir
sobre o tombamento estadual de bens culturais.

2g - O processo de tombamento contemplará formas de
participação direta da comunidade, nos termos de legislação
específica.
Art. lo - A realização de obra ou projeto público ou
privado que tenha efeito real ou potencial, material ou
imaterial sobre área ou bem identificado como de interesse
histórico, artístico, arquitetônico ou paisagístico pelo
Estado depende de estudo prévio de impacto cultural e da
aprovação, pelo Conselho Estadual de Cultura, do respectivo
relatório de impacto cultural.

lg - Resolução do conselho Estadual de Cultura definirá
as diretrizes, os critérios, as condições básicas e as
responsabilidades para a realização do estudo de impacto
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cultural, bem como a forma e o conteúdo mínimos do
relatório.

2g - O relatório de impacto cultural poderá integrar
relatório de impacto ambiental, nas condições definidas em
decreto, atendido o disposto na resolução de que trata o
parágrafo anterior.
# 3g - Será dada publicidade ao relatório de que trata o

artigo.
Art. 11 - A exploração de atividade turística em área
identificada como de interesse histórico, artístico,
arquitetônico ou paisagístico será precedida de estudo e
planejamento pormenorizados, a serem submetidos á aprovação
do Conselho Estadual de Cultura.
Parágrafo único - Resolução do Conselho Estadual de Cultura

definirá as normas de elaboração e apresentação do estudo de
que trata o "caput" deste artigo-
Art. 12 - O IEPHA-MG manterá cadastro centralizado e

atualizado dos bens imóveis de valor histórico, artístico,
arquitetônico e paisagistico existentes no Estado.

Seção II
Do Patrimônio Arqueológico, Paleontológico e Espeleológico
Art. 13 - Os bens e sítios arqueológicos, as cavidades

naturais subterrâneas e os depósitos fossiliferos sujeitam-
se à guarda e proteção do Estado, que as exercerá em
colaboração com a comunidade.

# l Q - O dever de proteção estende-se às áreas de entorno,
até o limite necessário à preservação do equilíbrio
ambiental, dos ecossistemas e do fluxo das águas e à
manutenção da harmonia da paisagem local.
6 2Q - Os limites das áreas de entorno devem ser definidos

mediante estudos técnicos específicos, de acordo com as
peculiaridades de cada caso.
§ 3Q - O Estado dará proteção especial às áreas cársticas,
das quais manterá cadastro e registro cartográfico
específicos e atualizados, destinados a orientar a sua
preservação.
Art. 14 - Para os efeitos do disposto nesta lei.

consideram-se:
- bens arqueológicos os testemunhos móveis e imóveis da

presença e da atividade humana, assim como os restos da
flora e da fauna com estes relacionados, por meio dos quais
possam ser reconstituidos os modos de criar, fazer e viver
dos grupos humanos;
II - sitio arqueológico o local ou área em que se encontrem

bens arqueológicos;
ItI - sitios espeleológicos as cavidades naturais

subterrâneas.
Parágrafo único - Constituem cavidades naturais

subterrâneas os espaços conhecidos como caverna, gruta,
lapa, furna ou assemelhados, formados por processos
naturais, incluídos o seu conteúdo mineral e hidrico, o
corpo rochoso em que estejam inseridos e as comunidades
bióticas abrigadas em seu interior.



Art. 15 - A exploração econômica de qualquer natureza, bem
como a realização de obra de infra-estrutura e a construção
em área identificada como de interesse arqueológico,
espeleolôgico ou paleontolôgico dependem da realização de
estudo prévio de impacto cultural e da aprovação, pelo
Conselho Estadual de Cultura, do respectivo relatório de
impacto cultural, observado o disposto nos f lQ, 2Q e SQ do
art. 10.
Art. 16 - O permissionário do direito de realizar

escavações ou estudos de interesse arqueológico,
paleontológico ou espeleolõgico em território estadual
deverá enviar, anualmente, ao IEPHA-MG relatório informativo
do andamento dos seus trabalhos, bem como das descobertas
efetuadas, para fins do disposto no art. 25 desta lei.
Art. 17 T A descoberta fortuita de bem ou sitio
arqueológico, paleontolôgico ou espeleológico deverá ser
comunicada no prazo de 5 (cinco) dias ao Conselho Estadual
de Cultura, pelo autor do achado ou pelo proprietário do
local onde a descoberta houver ocorrido.
4 i Q - A descoberta de que trata o artigo determina a
imediata interrupção das atividades que se realizem no local
e a interdição deste, até o pronunciamento do Conselho
Estadual de Cultura, ouvidos o IEPHA-MG e o Conselho de
Política Ambiental - COPAM.
4 2Q - O trabalho, estudo, pesquisa ou qualquer atividade

que envolva bem arqueológico, paleontolôgico ou
espeleolõgico poderão ser suspensos, restringidos ou
proibidos, a qualquer tempo, no todo ou em parte, quando se
verificar utilização não Permitida do bem.
Art. 18 - O descumprimento do disposto no art. 16 e no
"caput" do art. 17 desta lei acarretará a apreensão dos bens
descobertos e a interdição dos sitios achados, sem prejuízo
das demais penalidades previstas na legislação-
Art. 19 - E proibida a retirada de bem arqueolôgico,
espeleolõgico ou paleontológico da área em que foi
encontrado, salvo para fins cientificos.
Art. 20 - A transferência, com finalidade científica ou
educativa, de bem arqueológico, espeleolôgico ou
paleontolôgico para outro Estado da Federação só será
permitida por tempo determinado e com autorização expressa
do Conselho Estadual de Cultura.
Art. 21 - O Estado poderá, mediante convénio, transferir a
guarda e a vigilância de bem ou sítio arqueológico,
paleontológico ou espeleolõgico para o municipio em que se
encontre localizado, observada a existência de plenas
garantias á sua preservação.
Art. 22 - A exploração de atividade turistica em área
identificada como de interesse arqueológico, paleontolõgico
ou espeleolôgico obedecerá ao disposto no art. 11 desta lei.
Art. 23 - A organização das ações de proteção e a definição
das formas de uso e manejo das áreas identificadas como de
interesse arqueológico, paleontolôgico ou espeleolõgico pelo
Estado serão feitas pela Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia e pela Secretaria de Estado da Cultura, mediante
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articulação entre seus órgãos, nos termos de decreto
especifico.
Art. 24 - O Estado promoverá ações educativas junto a
instituições públicas e privadas e à comunidade em geral,
especialmente nas regiões em que se localizem conjuntos
arqueológicos, espeleolôgicos e paleontolôgicos conhecidos,
com vistas a divulgar, valorizar e orientar a preservação do
respectivo património.
Art. 25 - O IEPHA-MG manterá cadastro centralizado e
atualizado dos bens, sítios e áreas de interesse
arqueológico, paleontolôgico e espeleolõgico existentes no
território do Estado.

Seção III
Dos Arquivos

Art. 26 - Incumbem ao poder público a gestão e a proteção
dos documentos de arquivos públicos, os quais constituem
instrumento de apoio à administração, à cultura e ao
desenvolvimento cientifico, bem como elemento de informação
e prova.

# I Q - Considera-se arquivo público o conjunto de
documentos produzidos e recebidos por órgão ou entidade da
administração direta ou indireta do Estado, no exercício de
suas atividades, em decorrência de funções administrativas,
legislativas ou judiciárias,

20 - Para os efeitos desta lei, estende-se o conceito de
arquivo público ao conjunto de documentos produzidos e
recebidos por entidade privada prestadora de serviço
público.

Art. 27 - As ações do poder público relacionadas com a
atividade arquivistica constituem a política estadual de
arquivos e têm como objetivos:

- o fortalecimento da rede de instituições arquivisticas
públicas;

II - a efetiva gestão dos documentos públicos;
III - a adequada formação de recursos humanos;
IV - a preservação do património arquivistico público e

privado;

V - o provimento dos recursos materiais exigidos pela
atividade arquivistica;
VI - a produção de documentos de interesse da área;
VII - a garantia de acesso ás informações contidas nos

documentos dos arquivos, observado o disposto nesta lei.
Art. 28 - Na realização das ações de que trata o artigo

anterior, serão levadas em conta:
- a função social exercida pelos arquivos públicos e

privados;
II - a participação da sociedade civil, com vistas à plena

consecução dos objetivos da Política estadual de arquivos-
Art. 29 - Os documentos de valor permanente são
inalienáveis, e  sua guarda, imprescritiveL
Art. 30 - A cessação das atividades de órgão ou entidade
previstos nos ## lo e 2g do art. 26 implica o recolhimento
de sua documentação para a instituição arquivistica pública
ou a sua transferência á instituição sucessora.
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Art. 31 - A eliminação de documentos produzidos por órgão
ou entidade previstos nos §f lQ e 20 do art. 26 será feita
mediante autorização da instituição arquivistica pública, na
sua especifica esfera de competência.
Art. 32 - Competem ás instituições arquivisticas estaduais
a gestão e a guarda permanente dos documentos públicos e de
caráter público, bem como a implementação da política
estadual de arquivos.
Parágrafo único - São instituições arquivisticas estaduais

o arquivo do Poder Executivo, o arquivo do Poder Legislativo
e o arquivo do Poder Judiciário.
Art. 33 - Cabem ao arquivo do Poder Executivo, ao arquivo

do Poder Legislativo e ao arquivo do Poder Judiciário:
- a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e

recebidos no âmbito de cada Poder;
II - a preservação dos documentos sob sua guarda.
6 l - Para o pleno exercício de suas funções, o arquivo do
Poder Executivo - Arquivo Público Mineiro - poderá criar
unidades regionais.
6 2Q - A gestão de documentos pelo Arquivo Público Mineiro

será feita em conjunto com os órgãos que os produzem.
Art. 34 - E assegurado a todos, nos ternos de legislação
especifica, o acesso aos documentos sob a guarda e gestão
dos arquivos públicos.
Art. 35 - Lei fixará as categorias de sigilo a serem
observadas pelos órgãos públicos na classificação dos
documentos que produzem-
Art. 36 - Consideram-se sigilosos os documentos cuja

divulgação ponha em risco:
- a segurança da sociedade e do Estado;

II - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem das pessoas.
Parágrafo único - O acesso aos documentos de que trata o

artigo poderá ser restringido por prazos de até:
- 20 (vinte) anos contados da data de sua produção, no

caso dos documentos de que trata o inciso 1;
II - 100 (cem) anos contados da data de sua produção, no

caso dos documentos de que trata o inciso II.
Art. 37 - 0 Poder Judiciário poderá, em qualquer instância,
determinar a exibição reservada de documento sigiloso,
sempre que indispensável à defesa de direito próprio ou
esclarecimento de situação pessoal da parte.
Parágrafo único - Nenhuma norma de organização
administrativa será interpretada de modo a restringir, de
qualquer forma, o disposto neste artigo.
Art. 38 - O arquivo privado que reúna conjunto de fontes
relevantes para a história e o desenvolvimento cientifico
estadual ou nacional poderá ser identificado pelo Estado
como de interesse público e social.

- A proteção e o acesso aos arquivos privados
identificados como de interesse público e social serão
incentivados pelo Estado mediante a concessão de benefícios
fiscais ao seu proprietário ou possuidor.
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$ 2Q - O acesso aos documentos de arquivos privados
identificados como de interesse público e social será
facultado ao público mediante autorização de seu
proprietário ou possuidor.

3g - Os arquivos privados identificados como de interesse
público e social poderão ser depositados, a titulo
revogável, ou doados a instituições arquivísticas públicas-
Art. 39 - Os registros civis de arquivos de entidades
religiosas produzidos anteriormente á vigência do Código
Civil ficam identificados como de interesse público e
social-

Art. 40 - O Poder Executivo manterá cadastro centralizado e
atualizado dos arquivos públicos e dos arquivos privados
identificados como de interesse público e social.

Seção IV
Das Bibliotecas

Art. 41 - O Estado desenvolverá ações voltadas para a
dinamização das atividades das bibliotecas públicas em todo
o território mineiro, com os objetivos de;

- incentivar a criação e a expansão, bem como garantir a
manutenção dos serviços bibliotecários no Estado;
II - promover a articulação intermunicipal e inter-regional

das bibliotecas públicas, por meio da ação das bibliotecas-
pólo regionais;

III - promover a expansão e a atualização do acervo das
bibliotecas públicas;
IV - incentivar a informatização e promover a implantação

de novas tecnologias no armazenamento e gerenciamento de
informações bibliográficas.
Parágrafo único - Considera-se biblioteca-pólo regional a

biblioteca municipal que se situe em municipio de influência
regional no Estado e que tenha função destacada, nos termos
de regulamentação-
Art. 42 - Na execução das ações de que trata o artigo

anterior, serão observados os seguintes princípios:
- a valorização da biblioteca como centro de informação e

cultura;

Ir - o amplo acesso dos indivíduos ás bibliotecas e aos
seus serviços;
III - a valorização da memória e da criação cultural;
IV - a busca da formação e da consolidação do hábito da

leitura.

Art. 43 - O Estado adotará, diretamente ou mediante
convênio, medidas que possibilitem;

- a capacitação e o aperfeiçoamento do quadro de recursos
humanos das bibliotecas públicas municipais;
II - o repasse de recursos materiais e financeiros para a

criação e a atualização de acervos das bibliotecas públicas
municipais:

III - o incremento da circulação de bens e projetos
culturais que envolvam as bibliotecas públicas;
IV - o apoio a programas de atualização profissional, com a

colaboração de universidades, especialmente no âmbito dos
cursos de Biblioteconomia;
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V - o assessoramento técnico ás bibliotecas públicas
municipais, bem como o repasse a elas de material para
informação e divulgação das suas atividades;
VI - a identificação, o cadastramento, a conservação e a
restauração de obras bibliográficas raras.
Art. 44 - As ações e medidas de que tratam os arts. 41 e 43
serão coordenadas pela Secretaria de Estado da Cultura.
Parágrafo único - A Biblioteca Pública Estadual Luiz de

Sessa atuará como centro de excelência, modelo e laboratório
para as demais bibliotecas públicas no Estado-
Art. 45 - O Estado manterá, centralizado e atualizado,

cadastro das bibliotecas públicas mineiras e de seus acervos
bibliográficos.
Art. 46 - A criação de escola da rede pública estadual de

ensino deverá ser acompanhada da implementação de biblioteca
escolar.
Parágrafo único - Será facultado ao público o acesso ás

bibliotecas escolares, nas condições definidas pelos órgãos
colegiados das escolas estaduais, sob a supervisão da
Secretaria de Estado da Educação.

Seção V
Dos Museus

Art. 47 - Os museus receberão do poder público tratamento
que atenda á sua condição de espaço privilegiado de cultura,
educação e pesquisa.
Art. 48 O Estado adotará medidas que visem a impedir a
evasão e a dispersão de seu acervo museolõgico, observados
os critérios de proteção de bens culturais móveis
estabelecidos em lei especifica.
Art. 49 - O Estado adotará política de apoio à

municipalização e á regionalização dos museus, assegurado'o
intercãmbio cultural entre as diversas regiões do Estado.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Cultura
desenvolverá, junto aos municípios, ações de incentivo à
preservação, conservação e valorização dos bens culturais
móveis das comunidades, bem como à manutenção e expansão das
unidades museológicas locais.
Art. 50 - O Poder Executivo do Estado, por meio da
Secretaria de Estado da Cultura, prestará assistência
técnica aos museus públicos e aos museus privados
identificados como de interesse público, observadas as
condições estabelecidas em decreto-
Art. El - Os museus privados identificados como de
interesse público receberão proteção do Estado, e a eles
poderão ser concedidos benefícios pelo poder público, nos
termos de legislação apropriada.
Parágrafo único - A concessão dos benefícios de que trata o

artigo sujeita-se á garantia do acesso do público ao museu.
observadas as condições estabelecidas na legislação.
Art. 52 - O Estado assegurará recursos adequados á formação

de museólogos e restauradores, para atuação nas respectivas
áreas.

Art. 53 - A transferência de peça de acervo de museu do
Estado para outro Estado da Federação ou para o exterior se



482

dará por tempo determinado e dependerá de autorização
expressa do Conselho Estadual de Cultura, que estabelecerá
as condições necessárias à manutenção da integridade do bem.
Parágrafo único - As exigências estabelecidas no "caput°

deste artigo estendem-se a bem tombado pelo Estado.
Art. 54 - A restauração de bem cultural móvel integrante de

acervo de instituição pública estadual ou tombada pelo Poder
Executivo do Estado deverá ser feita mediante orientação da
Secretaria de Estado da Cultura.
Art. 55 - A alienação, reforma ou destruição de bem móvel

ou imóvel, de propriedade do Estado, que apresente valor
cultural dependerá de parecer prévio da Secretaria de Estado
da Cultura.

Art. 56 - O Estado manterá museu de antropologia, com a
finalidade de guardar, preservar, pesquisar e expor, com
fins didáticos, os bens e as manifestações culturais
surgidos em seu território desde a pré-história-

Art. 57 - O Estado adotará Política de apoio à progressiva
municipalização dos museus.

Art. 58 - A Secretaria de Estado da Cultura manterá
cadastro centralizado e atualizado de bens móveis, de
Propriedade pública ou particular, de re7evante valor
cultural para o Estado.
Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado da

Cultura:

1 - estabelecer os critérios e as condições para o
cadastramento de bem;

II - celebrar convênios com os proprietários dos bens, com
o objetivo de garantir a sua preservação e proteção, a sua
permanência no Estado e a sua valorização e divulgação.

Seção VI
Da Criação e da Produção Cultural

Art. 69 - O Estado, com vistas à dinamização das atividades
culturais, adotará medidas que permitam:

- no âmbito administrativo:
a) reduzir as exigências para a contratação de pessoal
especializado para desempenhar tarefas de caráter
transitório;
b) simplificar os procedimentos necessários à cessão ou
locação de espaço público para a realização de evento
cultural;
c) ajustar a política de pessoal às necessidades

especificas das atividades artísticas e técnicas
permanentes;
d) simplificar os processos de compra de equipamentos

nacionais e importados de interesse das atividades culturais
do Estado e de agentes culturais privados;
II - no âmbito das ações voltadas para a sociedade:
a) criar e ampliar espaços destinados à produção cultural;
b) formar e treinar pessoal técnico especializado em

produção cultural, por meio da promoção de cursos abertos à
comunidade.
Art. 60 - O Estado garantirá, diretamente ou mediante
convênio, a manutenção de formações artísticas estáveis,



especialmente de banda de música, orquestra, corpo de baile
e coro.
Parágrafo único - Os espetáculos que envolvam as formações
artísticas a que se refere o artigo terão assegurada a sua
circulação pelas diversas regiões do Estado.
Art. 61 - O espaço esportivo ou de lazer a ser construído

ou reformado total ou parcialmente com recursos públicos
deverá possuir estrutura técnica necessária á realização de
evento ou espetáculo cultural.
Parágrafo único - O projeto de construção ou reforma deverá
submeter-se á aprovação técnica da Secretaria de Estado da
Cultura, na matéria de sua competência.
Art. 62 - A programação da emissora de televisão de que
trata o art. 74 desta lei conterá matérias produzidas por
profissionais cujo núcleo de trabalho se situe em Minas
Gerais-
Art. 63 - A redução do preço de ingresso, determinada pelo
poder público, em beneficio de individuos ou grupos
específicos, para freqüência a evento cultural promovido
pela iniciativa privada, fica condicionada a prévia
assinatura de convénio entre o Estado e as entidades
envolvidas.
Art. 64 - O Poder Executivo promoverá, anualmente, concurso
nacional de literatura, sob o nome de Prêmio Minas de
Cultura, nas condições definidas em regulamento próprio.

Capitulo III
Da Organização da Politica Cultural

e do Plano Estadual de Cultura
Art. 65 - A politica cultural do Estado será coordenada
pela Secretaria de Estado da Cultura, com a participação do
Conselho Estadual de Cultura, nos termos da legislação
especifica.
Art. 66 - A Secretaria de Estado da Cultura, com a
participação e aprovação do Conselho Estadual de Cultura,
elaborará, anualmente, o Plano Estadual de Cultura.
# lQ - O Plano Estadual de Cultura deverá articular-se com

o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano
Plurianual de Ação Governamental, os planos regionais de
desenvolvimento econômico-social e as politicas de educação,
ciência e tecnologia, meio ambiente, urbanismo e turismo.

2g - O Plano Estadual de Cultura conterá planejamento
especifico para cada uma das áreas de cultura de que trata o
Capitulo II desta lei, bem como para as áreas de música,
literatura, teatro, cinema e video, sem prejuizo do
planejamento comum.

- O Plano Estadual de Cultura será executado em
consonância com o plano permanente de proteção do património
cultural previsto na Constituição do Estado.

- O Poder Executivo encaminhará á Assembléia
Legislativa, ao término do período previsto no "caput" deste
artigo, relatório sobre a execução do Plano Estadual de
Cultura.
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f SQ - Na elaboração do Plano Estadual de Cultura haverá
participação da Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia
e Meio Ambiente em matéria de sua competência.

Capitulo IV
Disposições Gerais

Art. 67 - O Estado promoverá, junto aos municipios. ações
de incentivo e auxilio na identificação, valorização e
proteção dos bens culturais.
Art. 68 - A Secretaria de Estado da Cultura estimulará o
fortalecimento de pólos culturais nas diversas regiões do
Estado e dará apoio e assistência ao desenvolvimento de suas
atividades.
Parágrafo único - As ações da Secretaria de Estado da

Cultura devem promover o intercâmbio entre os pálos, bem
como a circulação e a difusão de seus trabalhos.
Art 69 - A Secretaria de Estado da Cultura realizará,

periodicamente, censo cultural, destinado ao conhecimento e
registro dos bens e atividades relacionados com a cultura
mineira, devendo organizar e divulgar as informações
obtidas.
Art. 70 - A Secretaria de Estado da Cultura manterá núcleo
de estudo e pesquisa especializado na recuperação,
organização, conservação, restauração e divulgação de
Partituras do acervo musical mineiro.
Parágrafo único - Para a consecução das atividades do
núcleo, a Secretaria de Estado da Cultura poderá contratar
especialistas em música e celebrar convênios com
instituições públicas e privadas Que desenvolvam atividades
na área musical. Art. 71 - As Secretarias de Estado
da Educação e da Cultura desenvolverão, nas escolas de 1Q e
2g graus, programas conjuntos, destinados a alunos e
professores, voltados para:

- a valorização e a preservação do património cultural e
natural do Estado;
II - o desenvolvimento do potencial de criação artistica

dos alunos;
III - o conhecimento da arte e de outras formas de

cultura.
ArU 72 - A Secretaria de Estado da Cultura estabelecerá
normas destinadas a regular a organização dos cadastros
previstos nas seções do Capitulo II desta lei, bem como a
promover intercâmbio de informações entre os órgãos
responsáveis por sua manutenção.

lg - Os cadastros serão organizados e sistematizados de
modo a tornar fácil o acesso às informações neles contidas.
f 2g - A Fundação Rural Mineira - Colonização e

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - fornecerá
atualizadamente à Secretaria de Estado da Cultura os dados
cadastrais de interesse do patrimônio cultural,
identificados como prioridade nos ternos do inciso II do
art. 7Q da Lei nQ 11.020, de 8 de janeiro de 1993-
Art. 73 - O Conselho Estadual de Cultura, mediante

resolução, definirá critérios pelos quais serão
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identificados como de interesse cultural os bens e áreas de
que trata esta lei-
Art. 74 - O Estado adotará as providências necessárias para
que os sinais de transmissão de televisão educativa ou
cultural mantida pelo poder público cheguem permanentemente
e com eficácia a todos os municípios mineiros.
Art. 75 - A construção ou reforma de espaço cultural a ser
realizada total ou parcialmente com recursos públicos
depende da aprovação técnica da Secretaria de Estado da
Cultura-
Art. 76 - A Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - FAPEMIG - financiará obrigatoriamente estudos
e pesquisas referentes á história e à cultura mineiras.
Art. 77 - Fica sujeito a responsabilização, nos ternos de
legislação especifica, aquele que desfigurar ou destruir bem
ou edificação, ou seu entorno, integrantes do patrimônio
cultural do Estado.
Art. 78 - Será punido administrativamente o servidor
público estadual que, por ação ou omissão, provocar
destruição, mutilação ou transferência ilegal de bem,
edificação ou sitio, ou de seus entornos, integrantes do
património cultural mineiro, sem prejuízo das demais sanções
civis e penais cabíveis.

Art. 79 - Fica identificada a Biblioteca Pública Municipal
Baptista Caetano de Almeida, de São João de]-Rei, como
núcleo de obras raras, devendo atuar como centro de
treinamento e de capacitação de pessoal nesse setor.

Capitulo V
Disposições Transitórias e Finais

Art. 80 - O Poder Executivo elaborará e divulgará, no prazo
de 90 (noventa) dias contados da vigência desta lei.
programa emergencial de preservação dos sitios
arqueológicos, espeleolõgicos e paleontológicos do Estado.
Parágrafo único - O Poder Executivo encaminhará à
Assembléia Legislativa, no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da divulgação do programa, relatório
referente a sua execução.
Art. 81 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia

Legislativa, no prazo de 90 (noventa) dias contados da data
de vigência desta lei, programa emergencial de proteção ao
património histórico, artístico e arquítetõnico do Estado,
sem prejuízo do plano permanente a que se refere o parágrafo
único do art. 209 da Constituição do Estado.
Art. 82 - O Estado, no prazo de 1 (um) ano contado da data
de vigência desta lei, criará e organizará o museu de
antropologia a que se refere o art. 56 desta lei.
Art. 83 - O Poder Executivo, no prazo de 3 (três) meses
contados da vigência desta lei, adotará as providências
necessárias para a criação do Conselho Estadual de Arquivos
- CEA.

lg - O Conselho de que trata este artigo terá função
deliberativa e será incumbido de coordenar as ações da
política estadual de arquivos, bem como de estabelecer
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normas técnicas de organização e funcionamento dos arquivos
Públicos estaduais, observado o disposto nesta lei.
6 2Q - Integrarão o Conselho Estadual de Arquivos

representantes das instituições arquivisticas estaduais dos
Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário, de entidade
estadual ligada à preservação do patrimônio histórico e de
instituições da sociedade civil.
Art 84 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 85 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 22 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Bonifácio Mourão.
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1	Belo Horiznte, quarta-feira. 28 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA 616g REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE DEZEMBRO DE 1994
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

SUMÁRIO: ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): lg Fase:
Atas - Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução rig
2277/94 - Requerimentos dos Deputados Agostinho Patrus.
Jaime Martins e Roberto Amaral (2) - Interrupção da reunião
- Nomeação de comissão - Composição da Mesa - Destinação da
reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras da Deputada
Maria Elvira - Palavras do Prof. Edson Ganes Travassos -
Apresentação do Coral do Instituto Cultural Newton Paiva
Ferreira - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do 5r
Newton de Paiva Ferreira Filho - Apresentação do Coral do
Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira - Reabertura da
reunião; inexistência de "quorum" para continuação dos
trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

ABERTURA
- Às 20h6min, comparecem os Deputados:
Rémolo Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrus - Ambrôsio Pinto - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Célio de Oliveira - Clêuber
Carneiro - Cós5ime Freitas - Dilzon Melo - Geraldo Rezenue -
Jaime Martins - José Laviola - Kemil Kumaira - Maria Elvira
- Maria Olivia - Mauri Torres - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques - Wilson
Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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-Secretario. para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
la Fase
Atas

- A Deputada Maria Olivia, 2-Secretãria 'ad hoc", procede
à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições: -
PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇ ÃO DE TERRAS
DEVOLUTAS A QUE SE REFERE A MENSAGEM No 526/94

Comissão de Agropecuária e Politica Rural

a

LI
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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 900 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.
Numa primeira fase dos trabalhos, em observância ás regras
contidas na Decisão Normativa da Presidência no 18, de
17/6/93, que disciplina a tramitação da matéria, 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 concessão das terras devolutas,
ressalvadas aquelas previstas nos incisos 1 e II do # 3 Q do
art. 247, quais sejam, as alcançadas pelo plano de reforma
agrária e as que forem caracterizadas na categoria de
concessão gratuita de domínio.
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, á competência concorrente do
Legislativo Estadual para a elaboração da legislação regente
dos bens de domínio público.

Reportando-nos ao aru 74, "caput', f lo e inciso 1, da
Constituição 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, legitimidade, economicidade e
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 esses processos, aqueles Que
não apresentaram vícios na sua instrução, de natureza formal
ou material.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela apresentação do
seguinte projeto de resolução:

PROJETO DE RESOLUÇÃO Hp 2.277/94v
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. lp - 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
benef i ci ár i os -
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Art. 2o - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Wilson Pires, Presidente e relator - Cóssimo Freitas -
Geraldo Rezende.
* - O anexo único a que se refere o Projeto de Resolução
foi publicado na edição do"Diário do Legislativo" de
28/12/94.

REQUERIMENTOS
Do Deputado Jaime Martins, solicitando a tramitação em
regime de urgência do Projeto de Lei flQ 1.913/94.
Do Deputado Agostinho Patrus, solicitando a tramitação em
regime de urgência do Projeto de Lei nQ 2.209/94.
Do Deputado Roberto Amaral (2), solicitando que o Projeto

de Lei nQ 2.263/94 tramite em regime de urgência e seja
apreciado em reunião conjunta das comissões a que foi
distribuído.

Interrupção da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber
proposições e interrompe, neste momento, os trabalhos
ordinários para que nos termos do lQ do art. 23 do
Regimento Interno, se preste homenagem ao Instituto
Metodista Isabela Hendrix e ao Colégio Anchieta.

Nomeação da Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Geraldo Rezende e Roberto Amaral para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenário os convidados, que se
encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento á Mesa os Srs.
Newton de Paiva Ferreira Filho, Diretor do Colégio Anchieta;
Edson Gomes Travassos, Vice-Reitor do Instituto Metodista
Izabela Hendrix; a Deputada Maria Elvira, Líder da Maioria
nesta Assembléia e autora do requerimento que suscitou a
realização da homenagem ao Instituto Metodista Izabela
Hendr ix.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o
Instituto Metodista Izabela Hendrix, pelos 90 anos de sua
fundação, e o Colégio Anchieta, pelos 60 anos de sua
fundação.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir, de pé,

o Hino Nacional
- Executa-se o Hino Nacional.

Palavras da Deputada Maria Elvira
Exmos. Srs. Deputado Rêmolo Aloise, Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa, no exercício da Presidéncia, esta
noite; Dr. Newton de Paiva Ferreira Filho, Diretor Geral do
Colégio Anchieta, filho do fundador. Newton de Paiva
Ferreira; Prof. Edson Gomes Travassos, Vice-Reitor do
Instituto Metodista Izabela Hendrix, a quem quero pedir que
leve meu abraço pessoal e de toda a Assembléia Legislativa

a

Li
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ao nosso grande Prof. Ulysses de Oliveira Panisset, Reitor
do referido Instituto, meu ex-professor, Presidente do
Conselho Estadual de Educação, uma das inteligências e dos
talentos mais brilhantes da educação em Minas, o qual se
encontra acamado. Recentemente hospitalizado, sua ausência,
esta noite, sem dúvida nenhuma, é muito sentida, porque
gostariamos de tê-lo aqui, na Mesa, junto com o Prof. Edson,
mas nem sempre, na vida, as coisas são como a gente quer e
acontecem na hora que a gente quer. Esta Deputada que lhes
fala, eleita, agora, para a Câmara Federal, para representar
Minas Gerais em Brasilia, deixa esta Casa, onde militou
politicamente, nessas cadeiras em que vocês estão hoje
assentados, nesta tribuna que vocês estão vendo; pensei que
não poderia ir embora sem tentar prestar uma pequena
homenagem, mas grande no sentido do que representa a
Assembléia Legislativa, que é a casa do povo mineiro, que é
a casa que representa todas as regiões e todos os municipios
de Minas. O Izabela Hendrix é, sem dúvida nenhuma,
patrimônio do povo de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de
cada um de nós, ex-alunos, que passaram pelas suas salas,
pelos seus corredores e pátios. Que saudade eu tenho! E isso
é natural. Todos nós temos saudades de nossos tempos de
bancos de escola. Que saudade temos daqueles professores que
nos incutiram o amor ao estudo e, ás vezes, até uma certa
antipatia por alguma matéria. Na verdade, em nossa
juventude, formam-se os traços de nossa personalidade, de
nosso caráter, de nossa cultura, e formamos o nosso futuro.
Na verdade, são milhares e milhares de jovens, homens e
mulheres, que passaram pelos bancos escolares do Instituto
Izabela Hendrix.
Sr. Presidente, agora passarei ao meu pronunciamento

oficial, mas gostaria, antes, de trazer o testemunho de uma
mulher politica que passou seis anos de sua vida no £zabela
Hendrix e que tem muita saudade de lá. Junto aos milhares de
estudantes que passaram pelo Izabela, quero elevar meu
pensamento e minha voz em uma homenagem sincera, do fundo do
coração, àqueles que fundaram a instituição, dirigiram-na
por tantos anos e continuam á frente desse tão prestigiado
educandário.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, colegas presentes, membros
do Coral do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira,
funcionários da Casa, professores, ex-alunos dos Colégios
Anchieta e Izabela: a apenas três anos do seu centenário, a
cidade de Belo Horizonte vem partilhando com algumas
entidades públicas e com organizações mantidas pela
iniciativa privada os louros das vitórias alcançadas na luta
pela construção de uma sociedade democrática e desenvolvida.
Uma cidade não se faz apenas com realizações materiais -
ruas, avenidas, praças e edificios -, mas também com
desenvolvimento intelectual e com os valores genuinamente
espirituais semeados pelos centros de difusão do saber
preocupados com a formação integral do ser humano. Do inter-
relacionamento de todos esses fatores é que se entretecem os
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fios da civilização e se plasma a fisionomia inconfundível
das cidades.
Nos idas de 1904, Belo Horizonte ainda era uma cidadezinha
provinciana, com poucos habitantes; mas não se diga que
fosse despretensiosa; seu plano diretor, extremamente ousado
para a época, já antecipava o caráter arrojado e inovador de
uma cidade planejada para ser capital de um dos Estados mais
importantes do pais. Os quarteirões, geometricamente
dispostos ao longo de ruas amplas e avenidas de largo
traçado, a muitos lembravam a capital dos Estados Unidos da
América, Washington, também concebida numa prancheta.
Bem se pode imaginar, nesses primeiros tempos da Capital
construida entre as montanhas, as dificuldades com que
deparavam as primeiras famílias, para educar os seus filhos.
Felizmente, lado a lado com os engenheiros e os operários
que abriram ruas e construíram casas, destacava-se o
trabalho dos que descerravam os caminhos do conhecimento e
semeavam, entre os jovens, as vergônteas que desabrochariam,
mais tarde, em árvores frondosas do saber.
Os viajantes que conheceram a Belo Horizonte do inicio do
século, recendendo a fragrância das flores e embalada pelos
cantos dos pássaros, testemunharam também a despreocupada
irreverência dos estudantes das primeiras escolas q ue, ontem
corno hoje, eram uma presença marcante nos espaços citadinos.
E neste momento que se entrecruzam as duas histórias: a de
Belo Horizonte e a do Izabela Hendrix. O nome do
educandário, fundado em 5/10/1904 por 'miss" Martha Watts,
missionária da Igreja Metodista do Sul dos Estados Unidos,
foi dado em homenagem á mãe do Bispo Eugene Hendrix. Quando
da fundação da cidade, a missionária americana raciocinou
que, criada outra capital em Minas Gerais, melhor seria
abrir um colégio na nova cidade do que ampliar as
instalações do Colégio Mineiro, que já funcionava em Juiz de
Fora. Foi preciso persuadir o Bispo Eugene Hendrix a aplicar
os U$15.000,00 de que dispunha nessa empreitada. No dia
5/10/1904, a unidade de Juiz de Fora foi fechada e fundou-se
o Colégio Metodista de Belo Horizonte.
Hoje, os resultados desse projeto ou desse sonho
materializam-se no quarteirão compreendido entre as ruas da
Bahia, Alvarenga Peixoto, Tomás Gonzaga e Espirito Santo,
numa área de 14.400m2. São três prédios equipados de acordo
com os ditames da mais atual pedagogia. Toda essa estrutura
está colocada a serviço da educação. Um corpo docente
altamente qualificado, contando com os recursos pedagógicos
mais avançados, esmera-se permanentemente em valorizar a
formação dos alunos, oferecendo-lhes o que há de melhor.
As escolas metodistas, ao lado das presbiterianas, inovaram
profundamente o ensino brasileiro. Foram pioneiras em
estabelecer a chamada co-educação, destinada a meninos e
meninas, devendo-se aos metodistas a introdução, nas escolas
do século passado, da educação física e da atividade
desportiva. Segundo o sociólogo Fernando de Azevedo,
'concorreram para renovar um processo didático ao sopro das
idéias, então importadas da técnica pedagógica americana, e
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por muito tempo se tornaram uma das poucas forças
renovadoras do ensino contra o resfriamento moral pela
uniformidade e pela rotina.
Modernização de métodos pedagógicos e arejamento da

educação no Estado e no Pais - essas as perspectivas dentro
das quais evoluiu o Izabela, na avaliação do seu atual
reitor, Professor Ulysses Panisset, para quem a grande
preocupação do educandário, em função da própria orientação
dada pela Igreja Metodista, é a de "educar para a vida,
fazendo com que os alunos não percam de vista o seu
compromisso visando à construção de uma sociedade mais
humana, mais justa, mais fraterna".
Para realizar plenamente esse ideal, a escola mantém, além

das aulas regulares, atividades extra-classe nas área de
teatro, de cultivo à leitura, atividades esportivas e
permanente contato com a realidade da cidade e do País. A
partir de 1989 começaram a funcionar regularmente cursos
superiores autorizados pelo Conselho Federal de Educação.
A julgar pelo conceito de que desfruta na nossa sociedade e
do que pensam os seus ex-alunos, não há dúvida de que o
Izabela, ao longo das últimas décadas, foi amplamente
vitorioso na sua proposta pedagógica Todos os que por lã
passaram recordam-se, com saudade e carinho, de uma escola
que marcou profundamente suas vidas, não apenas como alunos
mas também como cidadãos, nos anos que se seguiram Em
extensa reportagem dedicada aos 90 anos do Instituto Izabela
Hendrix, o jornal "Estado de Minas" notou: "O que dá para
perceber entre uma conversa e outra , é que quem por lá passa
vontade tem de ficar pra sempre E como se a escola fosse
uma extensão de suas casas. Como, por razões óbvias, um dia
os estudos chegam ao fim, o desejo acaba sendo absorvido
pelos filhos, netos e até bisnetos."
Devo dizer que me sinto emocionada ao discursar, já me

despedindo da Assembléia Legislativa de Minas, em homenagem
à escola em que passei alguns dos melhores anos da minha
vida. E não por acaso, mas sim por escolha pessoal, já que,
pertencendo a uma família de educadores, preferi estudar no
Izabela.
Quero dar o meu testemunho público de que, em tudo quanto
fiz, faço e pretendo fazer em minha vida, essa é uma
lembrança que me acompanha, um vetor que orienta e inspira
cada passo da minha vida.
No momento em que o Instituto Metodista Izabela Hendrix

comemora os seus 90 anos de existência, quero cumprimentar
efusivamente a sua diretoria, o seu corpo docente e os seus
funcionários, representantes fidedignos do espírito que tem
mantido vivos os ideais do educandário. E, pelas mesmas
razões, estendo a saudação ao professor Ulysses Panisset,
grande educador, que tem sabido conduzir com competência e
sabedoria os destinos do Izabela Hendrix, mantendo viva a
sua filosofia ainda hoje inovadora
Vejo, aqui neste Plenário, a figura da Profa. Magnólia, a
quem eu queria, na sua pessoa, homenagear todos os
professores e funcionários do Izabela. Magnólia, na minha
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época, já dirigia o chamado pré-escolar, já dirigia essa
área tão importante e tão inovadora da educação, porque,
afinal, a pré-escola é o princípio de tudo mas,
infelizmente, ainda não existe na consciência pública de
nosso Pais a importância do investimento na pré-escola.
Quando me lembro do que ali se fazia, no curso Normal, em
que estagiávamos dentro do tzabeia, na sala da pré-escola,
como bebíamos daquele maravilhoso ambiente, de muita
alegria, de muito respeito, de muita solidariedade, em que a
criança era tratada dentro da sua totalidade, em que se
respeitava seu crescimento físico, psicológico, social e
intelectual... Sobretudo, Magnôlia, quero homenagear todos
aqueles que contribuíram conosco e com Minas Gerais.
E quero, ao terminar, dizer a você que volto, neste

momento, do lançamento de um livro que me emocionou muito:
"Sonho e Liberdade". A autora é Irene Borba, uma mocinha,
tetraplégica, que tinha como seu sonho publicar um livro; e
nós, graças a Deus, conseguimos, através da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais, publicar o livro da
Irene, um livro de poesias. Quantas pessoas na vidatêm seus
trabalhos na gaveta - como eu disse a ela, no meu discurso
na FIEMG -, e ela conseguiu. O sonho dela. Magnólia, começou
numa escola de periferia, una escola que vivia uma crise,
com relação a um problema de um diretor, e nós participamos
da solução daquele problema. Ai, conhecemos Irene Borba e
conseguimos que ela, hoje, publicasse seu livro: "Sonho de
Liberdade'. Por isso, quero trazê-lo também ao contexto
desta solenidade em que se homenageia a educação, em que se
homenageiam os 90 anos do Izabela Hendrix e os 60 anos do
Colégio Anchieta, porque, sem dúvida nenhuma, sonhar é muito
importante. Quem sonhou com o Izabela, no seu inicio, em
Belo Horizonte, há anos atrás, possivelmente não podia
imaginar a transformação que ele traria para a educação em
nosso Estado. Da mesma forma que a Irene, com o seu "Sonho
de Liberdade", planta, hoje, uma semente q ue muitos vão ler
- algumas bibliotecas vão recebê-lo - e, quem sabe, será o
principio de uma carreira poética. Recebam a minha
homenagem, companheiros e companheiras do Izabela, neste ano
tão bonito. Que Deus proteja o Izabela e que ele continue
semeando e plantando, dando frutos e colhendo flores como
todos esses anos que ele colheu nos go anos de sua
existência. Muito obrigada.

Palavras do Prof. Edson Gomes Travassos
- O Prof. Edson Gomes Travassos lê discurso do convidado

Prof. Ulysses de Oliveira Panisset, Reitor do Instituto
Metodista Izabela Hendrix, impossibilitado de comparecer. O
teor do discurso é o que se seque-
Exmo. Sr. Deputado Rêmolo Aloise, 3g-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, no exercício da Presidência: Exmo.
Sr Newton de Paiva Ferreira Filho, Diretor do Colégio
Anchieta; Exma. Sra. Deputada Maria Elvira, Líder da Maioria
na Assembléia Legislativa e autora do requerimento que
motivou esta homenagem; Srs. Deputados presentes: Diretores,
professores e alunos do Colégio Anchieta, quisera, e muito,
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poder estar presente a esse momento tão precioso, em que a
egrégia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
por generosa iniciativa da nobre Deputada Maria Elvira.
secundada por seus dignos pares, á frente o ilustre
Presidente, Deputado José Ferraz. homenageia a passagem dos
90 anos de fundação do Instituto Metodista Izabela Hendrix,
cuja Reitoria tenho tido o privilégio de ocupar, por quase
três décadas.
Infelizmente, sério impedimento de ordem física. que, mercê

de Deus, haverá de ser breve e cuja fase aguda está
superada, impede-me o convívio pessoal e do usufruto tão
significativo dessa hora extraordinária. Entretanto, a
despeito da precariedade momentânea de minha saúde, não pude
deixar de, pessoalmente, endereçar a V. Exas. algumas
palavras de gratidão e de reconhecimento, na voz do meu
muito estimado genro, Prof_ Edson 0-ornes Travassos, dedicado
Vice-Reitor da nossa tradicional instituição de ensino.
Serei breve nesta manifestação que, asseguro-lhes, estará
saindo do mais profundo da minha alma, do meu coração.
atrevo-me a dizer, hoje renovado pelos milagres da medicina
e pela bondosa graça de Deus.
Ao longo desses extraordinários 90 anos de serviços

Prestados á causa da educação, 'o Izabela", como passou a
ser chamado, carinhosamente, devotou boa parte de sua
história á educação feminina. E foi dirigido, até 1962, por
educadoras missionárias metodistas, a última das quais, Miss
Verda Farrar, ainda hoje tão presente na vida de tantas
gerações.
Depois de Miss Farrar, a escola ainda foi dirigida por uma

admirável mulher, desta vez brasileira, a Profa. Jurema
Tavares. Quis a vontade de Deus que eu, antes professor de
matemática, desde 1959, e, posteriormente, Diretor dos
cursos secundários, viesse a me tornar o primeiro Reitor,
após essa admirável relação anterior de extraordinárias
mulheres.
Ao longo de tantos anos de uma existência profícua, sem

nenhuma dúvida, o Izabela viu passar por seus pátios, salas
e corredores um número apreciável de grandes figuras
femininas que ali foram buscar sua formação intelectual,
física e moral, á luz dos princípios contidos nos
ensinamentos de Jesus Cristo, motivo principal das
atividades que sempre caracterizaram sua ação de educar.
Algumas dessas figuras exponenciais podem ser simbolizadas

nas pessoas de D. Argentina Castelo Branco, ex-aluna e ex-
professora da instituição, posteriormente esposa do
Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, grande ex-
Presidente deste País; e de D. Berenice Magalhães Pinto,
companheira de todas as horas desse homem a quem a história
de Minas Gerais e do, Brasil tanto deve, o nobre ex-
Governador, ex-Deputado, ex-Senador e ex-Chanceler José de
Magalhães Pinto.
De minha parte, já professor e, posteriormente. Diretor e

Reitor, lembro-me bem, entre tantas figuras femininas de
nossa história bem mais recente, de uma que não posso deixar



de mencionar neste instante: morena, esguia, esportista,
inteligente, simpática, sabia que dela muito poderíamos
esperar, como legitima representante de nossas mais
preciosas esperanças e como ex-aluna Que haveria de se
inscrever entre tantas das quais nos orgulharíamos sempre.
Saida do Instituto Metodista Izabela Hendrix, teve as suas
atividades ligadas também á área da educação, como uma das
brilhantes sucessoras de seu ilustre pai, e enveredou,
depois, também, pelos rumos das relações públicas, onde
tornou-se inquestionável líder. Afinal, depois de larga
folha de serviços prestados à criatura humana, graças à sua
firmeza de caráter e à sua decidida dedicação à causa
pública, acabou por abraçar a carreira política e tornou-se,
para a honra deste Estado, uma de suas mais luzentes
Deputadas Estaduais; agora, seu caminho natural acaba, por
força da vontade do povo mineiro, por desembocar na situação
de nossa mais nova Deputada Federal Maria Elvira.
Nos 90 anos de existência do Instituto Metodista Izabela
Hendrix, tantas coisas se teriam a dizer, que, obviamente,
não caberiam nos limites temporais desta sessão solene. Á
escola deixou de ser apenas feminina para tornar-se mista;
deixou de limitar-se aos cursos pré-escolares, fundamentais
e médios, para atingir os de nível superior (Letras,
Ciências, Biologia, Arquitetura e Urbanismo, bem como
Fonoaudiologia). Sobre esta história bonita, que tantas e
tantas gerações ajudaram a construir, muito haveria para ser
contado. Dos sucessivos Conselhos Diretores que foram
orientando o firme crescimento do educandário, haveria uma
lista interminável a citar, culminando com os seus atuais
membros, à frente. o Rev. Antônio Eustáquio Gomides,
Presidente licenciado, e o Rev. Olivio Andrade da Silva, no
exercício da Presidência em hora tão significativa. Dos
reverendíssimos Bispos da Igreja Metodista, sob cuja
autoridade a escola cresceu, também o rol seria longo, até
chegarmos aos dias de hoje, sob a liderança firme e
comprometida com o reino de Deus, na pessoa do Revmo. Ádriel
de Souza Maia, nosso Bispo atual e Presidente do Colégio dos
Bispos Metodistas do Brasil.
Nomes seriam muitos, entre servidores, professores, alunos
de todos os cursos e de todos os tempos. Não tenho dúvida.
no entanto, de que, ao falar, como falei ainda há pouco,
desta mulher admirável, tão indissociavelmente ligada a nós
por laços definitivos - a hoje Deputada Federal Maria Elvira
-' estou falando um pouco de cada pessoa mue, ao longo
desses 90 anos de nossa existência, justificou o havermos
existido. Estou falando de todas aquelas pessoas que, em
tendo sido nossos alunos, levaram consigo um sentimento de
compromisso para com o próximo e colocaram as suas vidas a
serviço da criação de um mundo mais justo, de uma sociedade
mais humana e solidária, de um reino onde se busque a plena
realização da vontade de Deus.
Ao agradecer ao Sr. Presidente. Deputado José Ferraz; aos
ilustres Srs. Deputados e às ilustres Sras. Deputadas, ao
agradecer, de modo muito especial, a esta minha ex-aluna tão
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querida, a operosa Deputada Maria Elvira, por esta homenagem
ao Instituto Metodista Izabela Hendrix, quero fazer a todos
os presentes os melhores votos de um 1995 repleto das mais
ricas bênçãos. Quero desejar mais: que o novo momento que
vive o Brasil possa contar com o compromisso de todos os
brasileiros e que os ilustres representantes do Poder
Legislativo, tão bem representado nesta Casa, possam ser
lideranças seguras, firmes e permanentes na construção do
novo Brasil que todos desejamos. Obrigado, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas! Obrigado, querida amiga, Deputada Federal
Maria Elvira!

Apresentação do Coral do Instituto Cultural Newton Paiva
Ferreira

O Sr. Presidente - Ouviremos, a seguir, a apresentação do
Coral do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira, sob a
regência da maestrina Maria do Carmo Souza Câmpara.
- Ouve-se o Coral do Instituto Cultural Newton Paiva

Ferreira.
Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Dr. Newton de Paiva Ferreira Filho, Diretor do
Colégio Anchieta; Exmo. Sr. Prof. Edson Comes Travassos.
Vice-Diretor do Instituto Metodista Izabela Hendrix; Exma.
Sra. Deputada Maria Elvira, Líder da Maioria na Assembléia
Legislativa e autora do requerimento que suscitou a
homenagem ao Instituto Izabela Hendrix, Srs. Deputados, meus
senhores, minhas senhoras, muito se tem falado sobre a
educação neste Pais, e se a quantidade das ações se
igualasse à profusão das palavras estaríamos vivendo no
melhor dos mundos. Por isso, é bom realçar a atitude
daqueles que se lançaram aos desafios, arregaçaram as mangas
e buscaram soluções concretas para a formação de nossa
juventude. Fica sempre a esperança de que tais exemplos
possam inspirar iniciativas semelhantes e de que, assim,
possamos um dia ter condições de oferecer ensino de boa
qualidade a todas os mineiros.
Era 1935, um grupo de professores liderados por Newton de

Paiva, gente idealista e determinada, deliberou fundar um
educandário. Se hoje uma tal empresa requer coragem, não é
difícil de imaginar que naquele tempo era necessária a
ousadia do descobridor, o destemor do herói e urna imensa fé,
comparável à de um santo, para aventurar-se a ela. Pois foi
Anchieta, o Apóstolo do Brasil, pioneiro, herói e santo, o
inspirador daqueles mestres que não poucas vezes devem ter
sido chamados de visionários. Ocorre q ue não há obstáculo,
por grande e difícil que seja, que não o vença a força de
vontade aliada ao trabalho. Assim, fiéis ao exemplo do
grande Jesuita que semeou escolas por este Brasil inteiro,
os fundadores puseram mãos à obra. Nem todos perseveraram.
Entretanto, mineiros da têmpera de Newton de Paiva e de João
Eunàpio Borges não são de desistir no meio da empreitada.
Hoje, seis décadas são passadas. O Colégio Anchieta

cresceu, E cresceu muito. Uma concepção inovadora da prática
pedagógica concebida como educação integral do ser humano
para a auto-realização e para a vida em comunidade
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consolidou sua fama e o colocou entre os melhores de Minas.
Newton de Paiva, falecido em 1966, deixou seguidores à
altura de seus grandes ideais. Mantendo-se sempre a frente
de seu tempo, a instituição desenvolveu preocupação
constante com a qualidade do ensino e com a atualidade de
métodos e conteúdos. Em consonância com o pensamento de seu
líder, fez-se solidário com os objetivos da comunidade
nacional e mineira, buscando formar cidadãos conscientes,
comprometidos com os interesses maiores da sociedade.
Com o tempo, o Colégio Anchieta revelou-se autêntico
celeiro de líderes, ao preparar jovens que vieram a se
destacar nos mais diversos campos de atividades. Por suas
salas, passou um dos Governadores deste Estado. Com seus
mestres, aprenderam lições de vida e de civismo Senadores,
Deputados Federais e Estaduais, Prefeitos e Vereadores,
profissionais liberais e uma verdadeira multidão de homens e
mulheres que hoje contribuem para construir um Brasil mais
justo e mais próspero.
A ação do educandàrio, entretanto, não se limitou ás
fronteiras de Minas. Por mais de oito anos, sua atuação fez-
se sentir, das matas da Bolívia ás praias das Bahamas e do
Caribe, onde prestou serviços educacionais á Construtora
Andrade Gutierrez.
Como toda boa semente que dá abundantes frutos, o Colégio
Anchieta não permaneceu sozinho. Foi ele o núcleo a partir
do qual se formou aquele que é certamente o mais importante
grupo de instituições dedicadas ao ensino em Minas Gerais: o
Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira e as Faculdades
Integradas Newton Paiva, que ampliaram o âmbito de atuação
do Anchieta. Em conjunto, eles representam, na atualidade,
um empreendimento vitorioso da iniciativa privada dedicada à
atividade educacional. São uma das grandes provas de que,
num pais democrático, a responsabilidade de educar não
precisa ser necessariamente adstrita às agências
governamentais. A tarefa pode ser compartilhada com sucesso
com a iniciativa privada, assegurando-se, dessa forma, a
necessária diversidade de orientações que deve prevalecer no
ensino, onde quer que haja autêntica democracia.
Falar desse grupo de instituições é falar de uma empresa
bem sucedida. Entretanto, muito mais que isso, é falar de
uma família mineira que, seguindo o exemplo de seu líder e
patriarca, tem no sangue, no cérebro e no coração a paixão
por educar e o compromisso com a formação de cidadãos para
um Brasil melhor.
O Legislativo mineiro, ao homenagear o Colégio Anchieta,

que completa, no próximo ano, 60 anos de excelentes serviços
prestados ao ensino em nosso Estado, quer também render
homenagem a essa família, aos diretores, professores e
funcionários responsáveis pela continuidade desse verdadeiro
monumento erigido pela coragem e pelo trabalho em honra da
educação.

Palavras do Sr. Newton de Paiva Ferreira Filho
Exmo. Sr. Deputado Rêmolo Aloise, Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa no exercício da Presidência e autor
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do requerimento de homenagem ao Colégo Anchieta; Exmo. Sr-
Prof. Edson Gomes Travassos, Vice-Reitor do Instituto
Metodista Izabela Hendrix; minha querida irmã, Deputada
Maria Elvira, Líder da Maioria na Assembléia Legislativa,
autora do requerimento de homenagem ao Instituto Izabela
Hendrix; Deputado Roberto Amaral, amigo de longa data, ex-
Presidente da CODEVASF, cujo trabalho pude acompanhar e
louvar quando Presidente da CEASA de Minas Gerais, pois
realizamos em conjunto esforços no sentido de atender à
população tão carente daquela região; nossos companheiros de
Diretoria do Colégio Anchieta, que tenho a felicidade de ver
aqui hoje. Profs. Luis Gonzaga Lopes Cordeiro e Antônio José
Nascimento Salviato; meus filhos, que hoje têm a
responsabilidade de dirigir esse colégio que forma a
terceira geração de nossa família, Mansa e Newton Neto:
caros alunos que atenderam ao nosso convite, companheiros do
Coral do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira que sem
dúvida alguma trouxeram brilho e forte calor humano a esta
solenidade, é incrível, Sr. Presidente, como pela nossa
cabeça, em curto espaço de tempo, passam tantas imagens. Ai
de cima, via a Maria Elvira, os meus filhos e os meus
companheiros, inclusive alguns estão na nossa casa há mais
tempo que o tempo de vida dos meus filhos. Via, mais ou
menos nesse horário, milhares de pessoas se dirigindo ás
cantinas das nossas unidades das Avs. Silva Lobo, Contorno e
Carlos Luz, pessoas essas que vieram dos pontos mais
distantes do Estado de Minas Gerais. Vejo aqui alunos do
Colégio Anchieta, presentes á solenidade, e. voltando um
pouco ao passado, a nossa presença na mata boliviana, onde
nossos bravos professores, durante oito anos e meio,
prestaram serviços educacionais aos filhos dos empregados e
funcionários da Construtora Andrade Gutierrez. Veio à minha
cabeça a nossa emoção ao ver o oceano nas praias do Caribe,
ou das Bahamas, onde também estivemos, nesta seqüência de
serviços prestados. Veio à minha cabeça o dia em que
fundamos, assentados sobre os ideais de nosso grande líder,
que foi, sem dúvida alguma, meu pai, o Prof. Newton de Paiva
Ferreira, o Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira,
Depois, passou pela minha cabeça a imagem da presença
daqueles nossos alunos na Av. Afonso Pena, sob a liderança
da Carmélia, do Eniel e de tantos outros companheiros,
levando a mensagem viva da força da juventude, da esperança
no futuro. Depois, passou pela minha cabeça a minha própria
imagem, vestido com o uniforme do colégio. Vi-me nos grêmios
literários, na banda, nas aulas de ginástica acrobática, no
concurso de oratória, em tudo isso. Depois, vi-me menino,
vendo meu pai sair, domingo pela manhã, e eu o ajudando a
levar para o carro os biscoitos e doces, feitos pela minha
mãe, para serem servidos aos professores nas reuniões
mensais dos professores, que aconteciam todos os domingos de
manhã. Nessas reuniões, os professores discutiam os caminhos
a serem seguidos nessa fantástica missão, nesse ato que não
é de trabalho, mas que é, acima de tudo, a missão de
ensinar. E cessam ai as minhas lembranças, porque quando
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nasci o Colégio Anchieta já existia há bastante tempo. Mas
veio á minha lembrança a história da fundação do Colégio
Anchieta. Minha mãe era uma mulher maravilhosa, religiosa,
protestante, presbiteriana; meu pai era uma pessoa ativa,
dinámica, com grande tino comercial. Era proprietário de uma
enorme fábrica de bebidas, a Bremense, que existia em Selo
Horizonte e que existiu até 20 anos atrás. Minha mãe
recebia-o em casa, de noite, quando ele voltava do trabalho,
e lhe dizia: Newton, estamos aqui tão bem, em nossa casa;
você já imaginou a quantidade de mulheres que deve estar
tomando pancadas dos maridos que estão chegando em casa
bêbados!
Meu pai, que era um homem muito prático, dizia o seguinte:
- Bom, mas, se for assim, o homem que fabrica automóvel tem
de fechar a fábrica, porque alguém atropelou alguém com seu
automóvel. Mas minha mãe insistia nessa mensagem. Um dia,
meu pai chegou em casa e disse; - Vendi a fábrica e vou
agora trabalhar com educação. Saiu de casa e foi em busca de
seus companheiros, e, juntamente com sete deles, fundou o
Colégio Anchieta. O Banco Hipotecário Agricola, que existia
na Praça Sete, emprestou o dinheiro para que adquirissem o
terreno da Rua Tamoios e para que também construissem O
prédio em que se instalaram as primeiras salas de aula.
Entre os sete companheiros, como o nobre Deputado Rêmolo
Aloise destacou, estava o ilustre Prof. João Eunápio Borges,
falecido a cerca de 30 dias desta solenidade.
Os sete professores deram inicio a seus trabalhos, mas o
número de alunos não foi suficiente; o peso do pagamento das
parcelas do financiamento do prédio levou cinco professores
a solicitarem sua saída, ficando apenas dois. Durante cerca
de oito anos, João Eunápio Borges e Newton de Paiva Ferreira
estiveram á frente do colégio lutando, desesperadamente,
para pagar as prestações do financiamento daquele prédio.
Finalmente, João Eunãpio capitulou e meu pai ficou sozinho,
conseguindo, graças a Deus, contornar o problema, quitando
suas dividas e dando origem a tudo isso que aqui contei, em
rápida lembrança, porque ê muito difícil, quase impossível,
contar a história de uma instituição como o Colégio Anchieta
ou como o Instituto Metodista Izabela Hendrix.
Por uma coincidência, Prof. Edson Travassos, também sou ex-

aluno do Colégio Izabela. Foi lá que comecei minha, vida
escolar, cursando o pré-escolar e, parece-me, o lQ e o 2Q
ano. Em seguida, passei para o Grupo Escolar Pandíá
Calôgeras e, finalmente, para o Colégio Anchieta, onde
adquiri, indiscutivelmente, o conhecimento e a filosofia
sexagenária do Colégio. Instruir e educar, esta é a nossa
filosofia. Instruir objetivando o intelecto, passando o
conhecimento, a ação cognitíva, que nos permite armazenar
recursos necessários a toda nossa vida. Educar,
indiscutivelmente, sempre foi o traço marcante do Colégio
Anchieta, que conseguimos manter durante 70 anos. Tenho a
felicidade de ver, agora, meus filhos insistindo em manter
essa diretriz. Educar, ou seja, complementar a instrução que
se destina ao intelecto com uma ação voltada para a
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personalidade, possibilitando ao aluno descobrir suas
habilidades, fazendo com que ele sinta em nosso mundo, cada
vez mais competitivo, que é capaz, possuidor de enorme
potencialidade diante da vida, tornando-se, por isso mesmo,
muito mais seguro, confiante em si, muito mais forte diante
dos embates da vida e, sem dúvida alguma, muito mais feliz.
Essa tem sido, Sr. Presidente, a nossa linha de trabalho.
Tenho imenso orgulho de ser filho de Newton de Paiva
Ferreira, irmão de Maria Elvira, de Maria Antonieta, já
falecida, de Paulo Newton e, agora, pai de Newton Neto e de
Mansa, na condução dessa grande obra educacional de Minas
Gerais. Por ali passaram milhares de pessoas e poderiamos,
durante horas, citar nomes nesta solenidade. Mas destacamos
apenas alguns, que citarei pensando, basicamente, nos
estudantes que aqui estão, para que possam ter idéia da
grande preocupação que sempre nos atingiu na direção da
escola. Nós, quando olhamos para os jovens, não dispomos de
uma bola de cristal para dizer o que serão, no futuro. Cada
um que ocupa nossos bancos, os bancos do Izabela e demais
escolas, têm possibilidades ilimitadas. Nós, professores,
funcionários e diretores, podemos dar a eles as habilidades
e o instrumental necessário para que se tornem instrumento
de transformação da nossa comunidade. Separei, Sr.
Presidente, alguns nomes atuais que podem ser identificados
entre nossos ex-alunos: Vereador e médico Marcos Las Casas;
médico José Salvador Silva, do Hospital Meter Dei;
jornalista Leonel da Mata; Deputada Federal Maria Elvira;
engenheiro e ex-Ministro, Deputado Eliseu Resende, aluno,
professor e Diretor do Colégio Anchieta; artista Carlos
Kroeber, da Rede Globo de Televisão; o grande Senador Ronan
Tito; ex-Prefeito Sérgio Ferrara; jornalista Moisés
Rabinovich do jornal "O Estado de S. Paulo"; poeta Ivan
Angelo, do jornal "Folha de S. Paulo"; Deputado Péricles
Ferreira; Deputado Eduardo Brás; cartunista Ziraldo Alves
Pinto; ex-Governador Newton Cardoso; administrador de
empresas Herbert Viana de Andrade; Diretor-Geral das
Faculdades Integradas Newton Paiva, Newton de Paiva Ferreira
Filho; Presidente do Instituto Cultural Newton Paiva
Ferreira, Paulo Newton de Paiva Ferreira; advogado e ex-
Deputado Orlando Vaz, que eu me lembro ganhando o concurso
de oratória do Colégio Anchieta; jornalista e ex-Vereador
Fernando Sasso; ex-Deputado Paulino Cicero de Vasconcelos;
jornalista Luiz Carlos Alves; Diretor do jornal "Estado de
Minas. Edson Zenõbio; engenheiro e ex-Presidente do Clube
Atlético Mineiro, Elias Kalil, e muitos outros.
O que importa, Sr. Presidente, o que importa, senhores
professores, o que importa, senhores alunos, é que hoje esta
Casa abriu as suas portas para prestar uma homenagem e
demonstrar a sua enorme sensibilidade em relação à educação.
Homenageia hoje duas das mais antigas e mais tradicionais
instituições de ensino de nosso Estado. A Assembléia abre as
suas portas e recebe, aqui, um dos segmentos mais
expressivos da nossa comunidade. São pessoas que vieram de
todos os lugares e que recebem, através de fatos isolados,
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através de informaçõês distorcidas, uma idéia falsa desta
Casa e da figura do parlamentar, da figura do Deputado.
Eu queria, antes de encerrar, dizer a esses professores,

aos meus companheiros de diretoria e aos meus alunos que
esta é uma casa nobre; é uma casa de relevantes serviços
prestados às instituições e ao povo da nossa terra. Eu
citei, aqui, nomes de personalidades relevantes encontrados
entre nossos ex-alunos, mas queria citar um nome, o daquela
pessoa envolvida com CPI da corrupção recentemente
acontecida em Brasilia e Que teve origem na figura dessa
pessoa, que, tendo assassinado a sua esposa, de repente
acusou a todos que estavam envolvidos numa tramóia. Se não
me engano seu nome é José Carlos . . . Esse senhor também foi
nosso ex-aluno e também ex-aluno do Colégio Loyola Por que
citei esse exemplo? Porque por esta Casa, hoje, vi ali, num
exercício de memória nos retratos dos ex-Deputados, que por
aqui passaram, também, indivíduos inescrupulosos, indivíduos
que frustraram os seus eleitores, que não corresponderam à
confiança do povo mineiro. Entretanto, a maioria. Sr.
Presidente, agiu aqui, com lisura, com o esforço e com a
dedicação com que agiu essa ex-aluna do Colégio Anchieta,
minha irmã, que acompanho desde o dia da sua eleição, num
trabalho maravilhoso que realiza por este Estado de Minas
Gerais. Aqui, também, o Deputado Rêmolo Aloise, do Sul de
Minas, um magnífico exemplo de Deputado, reeleito com uma
das maiores votações do Estado. Ainda, o Deputado Roberto
Amaral, que posso dizer que conheci nas beiradas do rio São
Francisco, quando fomos verificar os problemas de
abastecimento e de comercialização existentes nas cabeceiras
do rio São Francisco- Esta é uma Casa que merece todo nosso
respeito, e eu gostaria, com a responsabilidade de quem se
dedica à educação por tantos anos, ao agradecer essa
homenagem sincera que me foi feita, de pedir aos meus alunos
que se esforcem, que procurem se preparar e que, se
possível, venham para esta Casa, um dia, prestar serviços ao
povo mineiro, assim como nós do Colégio Anchieta e do
Instituto Izabela Hendrix também prestamos, dentro da nossa
aptidão e dentro da nossa competência. Estou, realmente,
muito feliz, porque o Colégio Anchieta, no limiar dos seus
60 anos, recebe esta homenagem, que não é para mim, não é
para meus irmãos, não é para meus filhos: é para todos
aqueles que por esses 60 anos passaram pelas suas portas,
por todos aqueles que ali estiveram como professores, como
funcionários, trabalhando na esperança de estar contribuindo
para a transformação da nossa comunidade, para que ela se
torne mais humana, mais voltada para o bem-estar dos seus
filhos e dos seus membros. Muito obrigado, Sr. Deputado
Rémolo Aloise, autor do requerimento, muito obrigado,
Deputada Maria Elvira, Deputado Roberto Amaral, pela sua
presença, que muito nos honrou, muito obrigado a vocês,
companheiros, professores, funcionários e a vocês, alunos,
que deixaram seus lares para estar conosco neste momento,
que para nós é muito importante. Muito obrigado a todos
vocés -
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Apresentação do Coral do Instituto Cultural Newton Paiva
Ferreira

O Sr. Presidente - Ouviremos, agora, mais uma apresentação
do Coral do Instituto Cultural Newton Paiva Ferreira.
- Ouve-se o Coral do Instituto Cultural Newton de Paiva

Ferreira.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Esta Presidência manifesta seus
agradecimentos à regente do Coral, Sra. Maria do Carmo
Câmpara. agradece a presença dos convidados e reabre a
reunião. Estão reabertos os trabalhos ordinários.

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 as
extraordinárias de amanhã, dia 27. ás 9 e 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.

ATA DA 779 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e trinta minutos do dia quatorze de dezembro de
mil novecentos e noventa e quatro, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José e
Maria Elvira, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental e verificada a presença dos Deputados
Marcos Helênio e Mauro Lobo, o Presidente. Deputado Ronaldo
Vasconceilos, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Ivo José que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Prosseguindo, esclarece que a reunião se destina
a discutir a situação ambiental de Ibirité e convida a
tomarem assento à mesa os Srs. Ronaldo Carvalho. Presidente
da FEAM; Jamir Nunes Coelho, Secretário Municipal de Meio
Ambiente de Ibirité; Eduardo Nascimento, representante da
FETAEMC; Caio Márcio Benicio Rocha, representante da FEAM;
Marlon Damasceno Agostinho, representante dos agricultores
de Ibirité, e Newton Eustáquio Menezes, representante da
comunidade de Brumadinho. Continuando, o Presidente passa a
palavra ao Deputado Ivo José, autor do requerimento que
motivou o convite, Que faz considerações sobre o assunto. Em
seguida, o Presidente concede a palavra aos convidados, que
fazem explanações sobre o problema ambiental de Ibirité.
após o que é aberta a discussão, realizando-se amplo debate
entre os parlamentares e convidados, conforme consta nas
notas taquigráficas. Prosseguindo, o Presidente procede á
leitura da correspondência encaminhada à Comissão pela
Mineral do Brasil Ltda. , justificando a ausência da empresa
na reunião. Em seguida, convida todos os presentes para a
próxima reunião, quando serão ouvidas as Sras. Marta Cozac,
Diretora da Mineral do Brasil Ltda. , e Maria Dalce Ricas.
Presidente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente -
AMDA -, e será dado prosseguimento aos debates. Cumprida a
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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, 21 de dezembro de 1994.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Ivo José - Marcelo

Cecé.
ATA DA 103a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAUDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia vinte e um de dezembro de mil novecentos
e noventa e quatro, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Hannas, Jorge Eduardo, Adelmo Carneiro Leão
e José Leandro, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Jorge Hannas,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge
Eduardo que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência anuncia a presença dos Srs. Luiz Carlos Pereira
Guilherme, Gerente Financeiro do BDMG: Carlos Roberto
Vasconcel los Novaes, Gerente de Recursos Humanos do BDMG, e
Raul Octávio Amaral do Vale. Gerente de Infra-Estrutura
Urbana do 8DMG. Não havendo correspondência a ser lida, o
Presidente passa á discussão e á votação de pareceres sobre
proposições sujeitas á aprovação do Plenário da Assembléia-
0 Deputado Jorge Eduardo, relator do Projeto de Lei ng
1.360/93, no 2g turno, procede à leitura do seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma
do Substitutivo ng 4 e pela rejeição dos Substitutivos ngs 2
e 3 e da Emenda ng 1. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. O mesmo Deputado, relator do Projeto de
Lei ng 1.947/94, no 2Q turno, procede á leitura do seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria
na forma apresentada. Colocado em discussão e votação, é O
parecer aprovado. Prosseguindo, a Presidência passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Wilson
Pires emite pareceres favoráveis à aprovação, no 2g turno,
dos Projetos de Lei ngs 1.630 e 1.737/93 (este na forma do
vencido no 1Q turno), bem como do Projeto de Lei ng
2.260/94, no lo turno. O Deputado Jorge Eduardo emite
pareceres favoráveis á aprovação, mo 2g turno, dos Projetos
de Lei nos 1.839/93, 2.105 e 2.107/94 (os dois últimos na
forma do vencido no 1Q turno) e dos Projetos de Lei nos
2.204 e 2.210/94, no lg turno. ODeputado Adelmo Carneiro
Leão emite pareceres favoráveis á aprovação, no 2g turno,
dos Projetos de Lei ngs 2.150 e 2.153/94. Submetidas a
discussão e votação, cada uma por sua vez, são essas
proposições aprovadas. A Presidência submete a discussão e
votação o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng
2.189/94, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares,
convoca-os para a reunião extraordinária a se realizar dia
26, segunda-feira, às 17 horas, com a finalidade de se
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apreciarem pareceres de redação final, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994.
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Jaime Martins - Pendes

Ferreira.
ATA DA 7a 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
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Pénidles Ferreira, Wilson
Pires, Roberto Amaral e Ajalmar Silva (substituindo este ao
Deputado Marcelo Cecé, por indicação da Liderança do PDT),
membros da Comissão supracitada. Está presente também o
Deputado Roberto Carvalho. Havendo número regimental o
Presidente, Deputado Pénicles Ferreira, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar o relatório final da
Comissão e passa a palavra ao relator, Deputado Wilson
Pires. Este lê o relatório final, que conclui que as
condições de vida, trabalho e moradia oferecidas pelos
empreiteiros a grande parte dos carvoeiros desrespeitam a
legislação e ferem a dignidade humana. Colocado em discussão
o relatório, fazem uso da palavra os Deputados Roberto
Carvalho e Wilson Pires, conforme consta nas notas
taquigráficas. A seguir, a Presidência coloca em votação o
relatório, que é aprovado, O Presidente determina seja dado
ao relatório final o encaminhamento previsto no art. 115 do
Regimento Interno e suspende os trabalhos por 10 minutos
para a lavratura da ata desta reunião. Reabertos os
trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Roberto Amaral
que proceda à leitura da ata, que, colocada em discussão, é
aprovada e subscrita pelos membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos Deputados e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994-
Pénicles Ferreira, Presidente - Wilson Pires - Ajalmar

Silva - Roberto Amaral.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.015194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria da comissão de
Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer, dispõe sobre
a politica cultural em Minas Gerais.
Aprovado no lo turno com as Emendas nos 1 a 42, o projeto

vem, agora, a esta comissão, para ser objeto de parecer para
o 2o turno. Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte
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deste parecer, nos termos do art. 196, l, do Regimento
Interno desta Casa.

Fundamentação
Conforme o relatado no lg turno, a proposição tem o intuito
de prover orientação para as ações do Governo e da
iniciativa privada voltadas para a cultura. Assim, o
estabelecimento de uma política transparente e adequada á
realidade do Estado terá impacto fortemente positivo para o
setor.
E certo que o cumprimento integra' do disposto no projeto
implicará substancial aporte de recursos para a cultura. No
entanto, para 1995, consoante o proposto, o setor deverá
contar tão-somente com os recursos financeiros incluidos na
proposta orçamentária.
Com vistas ao aprimoramento técnico da proposição,

apresentamos as Emendas ngs 1 a 8.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.015/94 no 2g turno, na forma do vencido no lQ
turno, com as Emendas ngs 1 a 8, a seguir redigidas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao título da Seção IV do Capitulo II a seguinte

redação:
"Seção IV - Do Incentivo á Criação e á Produção Cultural"

EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art,,,.. - O Poder Executivo promoverá, anualmente,

concurso nacional de literatura, sob o nome de Prémio Minas
de Cultura, nas condições definidas em regulamento
próprio.

EMENDA Hp 3
Dê-se ao s 2g do art. 10 a seguinte redação:
"Art. 11 - ...............................................
f 2Q - O relatório de impacto cultural poderá integrar
relatório de impacto ambienta], nas condições definidas em
decreto, atendido o disposto na resolução de que trata o
parágrafo anterior.".

EMENDA NO 4
Acrescente-se no Capitulo III, onde convier, o seguinte

artigo:
"Art .....- O Plano Estadual de Cultura contemplará ações

específicas para as áreas de música, literatura, teatro,
cinema e video.

EMENDA NO 5
Acrescente-se ao art. 11 o seguinte parágrafo único:
"Art. 11 - ...............................................
Parágrafo único - Resolução do Conselho Estadual de Cultura

definirá as normas de elaboração e apresentação do estudo de
que trata o 'caput" deste artigo.".

EMENDA NO 6
Acrescente-se no Capítulo IV, onde convier:
"Art .....- A Secretaria de Estado da Cultura manterá

núcleo de pesquisa e estudo especializado na recuperação,
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organização, conservação, restauração e divulgação de
partituras do acervo musical mineiro.
Parágrafo único - Para a consecução das atividades do
núcleo, a Secretaria de Estado da Cultura poderá contratar
especialistas em música e celebrar convênios com
universidades ou instituições públicas ou privadas que
desenvolvam trabalho na área musical..

EMENDA No 7
Dê-se ao parágrafo único do art. 47 a seguinte redação:
"Art. 47 - ...............................................
Parágrafo único - Será facultado ao público o acesso ás

bibliotecas escolares, nas condições definidas pelos órgãos
colegiados das escolas estaduais, sob a supervisão da
Secretaria de Estado da Educação.!!.

EMENDA No 8
Acrescente-se no art. 61 1 1, "d", logo apôs a palavra

Estado:
"e de agentes culturais privados.".
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -

José Renato - Marcos Helênio - Jaime Martins.
Redação do Vencido no ip Turno

PROJETO DE LEI No 2.015/94
Dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Dos Objetivos e Princípios da Política Cultural

Art. l - O pleno exercício dos direitos culturais é
assegurado a todo indivíduo pelo Estado, em conformidade com
as normas de política cultural estabelecidas nesta lei.
Art. 2g - A polí

t
ica cultural do Estado compreende o

conjunto de ações desenvolvidas pelo poder público na área
cultural e tem como objetivos:

- criar condições para que todos exerçam seus direitos
culturais e tenham acesso aos bens culturais;
II - incentivar a criação cultural;
rii - proteger os bens que constituem o património cultural

mineiro;
IV - promover a conscientização da sociedade com vistas à

preservação do patrimônio cultural mineiro:
V - divulgar o património cultural mineiro.
Art. 3g - Constituem Património cultural mineiro os bens de

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, que contenham referência á identidade, à ação e à
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade
mineira, entre os quais se incluem:

- as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver:
III - as criações cientificas. tecnológicas e artísticas;
IV - as obras, os objetos, os documentos, as edificações e

os demais espaços destinados a manifestações artístico-
culturais;
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V - os conjuntos urbanos e sitios de valor histórico.
paisagistico, artístico, arqueológico, espeleológico,
paleontológico, ecológico e cientifico.
Art. 4ci - No planejamento e na execução de ações na área da

cultura, serão observados os seguintes princípios:
- o respeito à liberdade de criação de bens culturais e à

sua livre divulgação;
II - o respeito à concepção filosófica ou convicção

política expressa em bem ou evento cultural;
III - a valorização dos bens culturais corno expressão da

diversidade sociocultural do Estado;
IV - o estimulo à sociedade para a criação, produção,

preservação e divulgação de bens culturais, bem como para a
realização de manifestações culturais;
V - a busca de integração do poder público estadual com os
das demais unidades da Federação e com as entidades da
sociedade civil, para a produção de ações de interesse
cultural;
VI - a descentralização e regionalização das ações

administrativas;
VII - o incentivo às manifestações culturais das diversas
regiões do Estado, com vistas a seu fortalecimento e a sua
intercomunicação-
Art.  5Q - O Estado promoverá, junto aos municípios, ações
de incentivo e auxilio na identificação, valorização e
proteção dos bens culturais.

Capitulo II
Da Política Cultural

Seção 1
Do Património Histórico. Artístico e Arquitetônico

Art. G - O Estado zelará pela preservação dos bens,
tomados isoladamente ou em conjunto, que se relacionem com a
história, a arquitetura e a arte em Minas Gerais e que sejam
representativos da cultura mineira em suas diversas
manifestações, contextos e épocas.
Art. 7Q - A Secretaria de Estado da Cultura desenvolverá,
junto aos municípios, ações destinadas à prevenção contra
danos aos bens de que trata o artigo anterior, especialmente
no que se refere aos efeitos da poluição, da concentração
populacional e da sobrecarga dos serviços urbanos.
Parágrafo único - As ações de que trata este artigo deverão

ocorrer prioritariamente quando da elaboração e execução dos
planejamentos urbanos municipais-
Art. sg - As ações para a preservação dos bens de valor
histórico, artístico ou arquitetônico levarão em conta a
diversidade das formas de manejo do património e serão
dirigidas para:

- a preservação das edificações e dos conjuntos
arquitetõnicos ameaçados pela expansão imobiliária,
sobretudo nos grandes centros urbanos;
II - a compatibilização das necessidades de proteção dos

bens com as de expansão urbana, sobretudo nas cidades de
nédio e pequeno porte;
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III - a conciliação das necessidades de preservação com a
exploração turística; -
IV - a manutenção dos referenciais historicos das

comunidades, a fim de proteger-lhes a identidade cultural;
V - a valorização das obras de arte criadas no Estado em
Qualquer época, com vistas a favorecer a dinâmica do
processo cultural.
Art. 90 - Qualquer intervenção realizada em bem integrante

do património histórico. artístico ou arquitetônico, voltada
para sua conservação, restauração ou reconstrução, deverá
observar:
1 - a contextualização histórica do bem;
Ir - o respeito ás contribuições válidas de todas as

épocas;
III - a definição prévia do uso e da destinação do bem;
IV - a obrigatoriedade de realização de estudo
interdisciplinar prévio para orientar a elaboração e a
execução de projeto;
V - a obrigatoriedade de acompanhamento e documentação de
todas as etapas da intervenção, nos termos definidos pelo
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - IEPHA-MG.
Art. 10 - No processo de tombamento, observar-se-á a
importância histórico-cultural do bem e o valor simbólico a
ele atribuído pela comunidade local.

lg - Compete ao Conselho Curador do IEPHA-MG decidir
sobre o tombamento estadual de bens culturais.
# 2Q - O processo de tombamento contemplará formas de
participação direta da comunidade, nos termos de
regulamento.
Art. 11 - A realização de obra ou projeto público ou
privado que tenha efeito real ou potencial, material ou
imaterial, sobre área ou bem identificado como de interesse
histórico, artístico, arquitetônico ou paisagístico pelo
Estado depende de estudo prévio de impacto cultural, a que
se dará publicidade, e da aprovação, pelo Conselho Estadual
de Cultura, do respectivo relatório de impacto cultural.

lg - Resolução do Conselho Estadual de Cultura definirá
as diretrizes, os critérios, as condições básicas e as
responsabilidades para a realização do estudo de impacto
cultural, bem como a forma e o conteúdo mínimos do
relatório.
6 2Q - O relatório de impacto cultural poderá integrar

relatório de impacto ambienta], nos termos de regulamentação
especifica.
Art. 12 - A exploração de atividade turística em área
identificada como de interesse histórico, artístico,
arquitetônico ou paisagistico será precedida de estudo e
planejamento pormenorizados, a serem submetidos à aprovação
do Conselho Estadual de Cultura.
Art. 13 - O IEPHA-MG manterá cadastro atualizado dos bens
imóveis de valor histórico, artístico, arquitetônico ou
paisagistico existentes no Estado.

Seção ir
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Do Patrimônio Arqueológico. Paleontológico e Espeleológico
Art. 14 - Os bens e sítios arqueolôgicos, as cavidades
naturais subterráneas e os depósitos fossiliferos sujeitam-
se à guarda e á proteção do Estado, que as exercerá em
colaboração com a comunidade.

lg - O dever de proteção estende-se às áreas de entorno,
até o limite necessário á preservação do equilíbrio
ambiental. dos ecossistemas e do fluxo das águas e á
manutenção da harmonia da -paisagem local.
f 2Q - Os limites das áreas de entorno devem ser definidos

mediante estudos técnicos específicos, de acordo com as
peculiaridades de cada caso.
§ 3g - O Estado dará proteção especial ás áreas cársticas,
das quais manterá cadastro e registro cartográfico
específicos e atualizados, destinados a orientar a sua
preservação.
Art. 15 - Para os efeitos do disposto nesta lei,

consideram-se:
- bens arqueológicos os testemunhos móveis e imóveis da

presença e da atividade humana, assim como os restos da
flora e da fauna com estes relacionados, por meio dos quais
possam ser reconstituidos os modos de criar, fazer e viver
dos grupos humanos;
II - sitio arqueológico o local ou a área em que se

encontrem bens arqueológicos;
III - sítios espeleológicos as cavidades naturais

subterrâneas.
Parágrafo único - Constituem cavidades naturais
subterrâneas os espaços conhecidos como caverna, gruta.
lapa, furna ou assemelhados, formados por processos
naturais, incluídos o seu conteúdo mineral e hidrico, o
corpo rochoso em que estejam inseridos e as comunidades
bióticas abrigadas em seu interior.
Art. 16 - A exploração económica de qualquer natureza, bem

como a realização de obra de infra-estrutura e a construção
em área identificada como de interesse arqueológico,
espeleológico ou paleontológico dependem da realização de
estudo prévio de impacto cultural e de aprovação, pelo
Conselho Estadual de Cultura, do relatório de impacto
cultural resultante desse estudo, observado o disposto nos
6	lg e 2Q do art. 11 desta lei.
Art. 17 - O permissionário do direito de realizar

escavações ou estudos de interesse arqueológico,
paleontológico ou espeleológico em território estadual
deverá enviar, anualmente, ao IEPHA-MG -, relatório
informativo do andamento dos seus trabalhos, bem como das
descobertas efetuadas, para fins do disposto no art. 26
desta lei.
Art. 18 - A descoberta fortuita de bem ou sitio

arqueológico, paleontológico ou espeleológico deverá ser
comunicada no prazo de 5 (cinco) dias ao Conselho Estadual
de Cultura, pelo autor do achado ou pelo proprietário do
local onde a descoberta houver ocorrido.
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l - A descoberta de que trata este artigo determina a
imediata interrupção das atividades que se realizem no local
e a interdição deste. até 'o pronunciamento do Conselho
Estadual de Cultura, ouvidos o IEPHA-MG - e o Conselho de
Política Ambiental - COPAM --

2Q - O trabalho, o estudo ou a pesquisa, ou qualquer
atividade que envolva bem arqueológico, paleontolôgico ou
espeleológico poderá ser suspenso, restringido ou proibido,
a qualquer tempo, no todo ou em parte, quando se verificar
utilização não permitida do bem.
Art. 19 - O descumprimento do disposto no art. 17 e no
"caput" do art. 18 desta lei acarretará a apreensão do bem
ou a interdição do sitio achado, sem prejuízo das demais
penalidades previstas na legislação.
Art. 20 - E proibida a retirada de bem arqueológico,
espeleolôgico ou paleontolõgico da área em que foi
encontrado, salvo para fins científicos.
Art. 21 - A transferência, com finalidade cientifica ou
educativa, de bem arqueológico, espeleolôgico ou
paleontológico, para outro Estado da Federação, só será
permitida por tempo determinado e com autorização expressa
do Conselho Estadual de Cultura.
Art. 22 - O Estado Poderá, mediante convênio, transferir a
guarda e a vigilância de bem ou sitio arqueológico,
paleontolôgico ou espeleológico para o município em q ue se
encontre localizado, observada a existência de plenas
garantias à sua preservação.
Art. 23 - A exploração de atividade turística em área
identificada como de interesse arqueológico, paleontológico
ou espeleológico obedecerá ao disposto no art. 12 desta lei.
Art. 24 - A organização das ações de proteção e a definição
das formas de uso e manejo das áreas identificadas como de
interesse arqueológico. paleontolõgico ou espeleológico pelo
Estado serão feitas pela Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia e pela Secretaria de Estado da Cultura, mediante
articulação de seus órgâos, nos termos de decreto
específico.
Art. 25 - O Estado promoverá ações educativas junto a
instituições públicas e privadas e á comunidade em geral,
especialmente nas regiões em que se localizem conjuntos
arqueológicos, espeleológicos e paleontológicos conhecidos,
com vistas a divulgar, valorizar e orientar a preservação do
respectivo patrimônio.
Art. 26 - O IEPHA-MG - manterá cadastro atualizado dos

bens, sítios e áreas de interesse arqueológico,
paleontológico ou espeleológico existentes em seu
território.

Seção III
Dos Arquivos

Art. 27 - Incumbem ao poder público a gestão e a proteção
dos documentos de arquivos públicos, os quais constituem
instrumento de apoio á administração, á cultura e ao
desenvolvimento científico, bem como elemento de informação
e prova.
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lQ - Considera-se arquivo público o conjunto de
documentos produzidos e recebidos por órgão ou entidade da
administração direta ou indireta do Estado, no exercício de
suas atividades, em decorrência de funções administrativas,
legislativas ou judiciárias.

2 - Para os efeitos desta lei, estende-se o conceito de
arquivo público ao conjunto de documentos produzidos e
recebidos por entidade privada prestadora de serviço
público.
Art 28 - As ações do poder público relacionadas com a
atividade arquivistïca constituem a política estadual de
arquivos e têm como objetivos:

- o fortalecimento da rede de instituições arquivisticas
públicas:
II - a efetiva gestão dos documentos públicos;
III - a adequada formação de recursos humanos;
IV - a preservação dos patrimônios arquivisticos público e

privado:
V - o provimento dos recursos materiais exigidos pela

atividade arquivistica;
VI - a produção de documentos de interesse da área;
VII - a garantia do acesso ás informações contidas nos

documentos dos arquivos, observado o disposto nesta lei.
Art. 29 - Na realização das ações de que trata o artigo

anterior, serão levadas em conta:
- a função social exercida pelos arquivos públicos e

privados;
II - a participação da sociedade civil, com vistas à plena

consecução dos objetivos da política estadual de arquivos.
Art. 30 - Os documentos de valor permanente são
inalienáveis, e a sua guarda. imprescritivel.
Art. 31 - A cessação das atividades de órgão ou entidade
previstas nos lg e 2g do art. 27 implica o recolhimento
de sua documentação para a instituição arquivistica pública
ou a sua transferência à instituição sucessora-
Art. 32 - A eliminação de documentos produzidos por órgão
ou entidade previstos nos § lg e 2g do art. 27 será feita
mediante autorização da instituição arquivística pública, na
sua especifica esfera de competência.
Art. 33 - Competem às instituições arquivisticas estaduais
a gestão e a guarda permanente dos documentos públicos e de
caráter público, bem como a implementação da política
estadual de arquivos.
Parágrafo único - São instituições arquivisticas estaduais

o Arquivo do Poder Executivo, o Arquivo do Poder Legislativo
e o Arquivo do Poder Judiciário.
Art. 34 - Incumbem ao Arquivo do Poder Executivo, ao
Arquivo do Poder Legislativo e ao Arquivo do Poder
Judiciário:

- a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e
recebidos no âmbito de cada Poder;
II - a preservação dos documentos sob sua guarda.
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lg - Para o pleno exercício de suas funções, o Arquivo do
Poder Executivo - Arquivo Público Mineiro - poderá criar
unidades regionais.

- A gestão de documentos pelo Arquivo Público Mineiro
será feita em conjunto com os órgãos que os produzirem.
ÂrL 35 - É assegurado a todos, nos ternos de legislação
especifica, o acesso aos documentos sob a guarda e a gestão
dos arquivos públicos-
Art. 36 - Lei fixará as categorias de sigilo a serem
observadas pelos órgãos públicos na classificação dos
documentos que produzam.
Art. 37 - Consideram-se sigilosos os documentos cuja

divulgação ponha em risco:
- a segurança da sociedade e do Estado;

II - a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da
honra e da imagem das pessoas.
Parágrafo único - O acesso aos documentos de que trata este

artigo poderá ser restringido por prazos de até:
- 20 (vinte) anos contados da data de sua produção, no

caso dos documentos de que trata o inciso 1:
II - 100 (cem) anos contados da data de sua produção, no

caso dos documentos de que trata o inciso II.
Art. 38 - O Poder Judiciário poderá, em qualquer instância,
determinar a exibição reservada de documento sigiloso,
sempre que indispensável á defesa de direito próprio ou
esclarecimento de situação pessoal da parte.
Parágrafo único - Nenhuma norma de organização
administrativa será interpretada de modo a restringir, por
qualquer forma, o disposto neste artigo.
Art 39 - O arquivo privado que reunir conjunto de fontes
relevantes para a história e o desenvolvimento cientifico
nacionais poderá ser identificado pelo poder público como de
interesse público e social

lg - A proteção e o acesso aos arquivos privados
identificados como de interesse público e social serão
incentivados pelo Estado, mediante a concessão de benefícios
fiscais ao seu proprietário ou possuidor -
§ 2 O acesso aos documentos de arquivos privados
identificados como de interesse público e social será
facultado ao público mediante autorização de seu
proprietário ou possuidor.

3g - Os arquivos privados identificados como de interesse
público e social poderão ser depositados, a titulo
revogável, ou doados a instituições arquivisticas públicas.
Aru 40 - Os registros civis de arquivos de entidades
religiosas produzidos anteriormente á vigência do Código
Civil ficam identificados como de interesse público e
social.
Art. 41 - O Estado manterá cadastro atualizado dos arquivos

públicos e privados existentes no Estado.
Seção IV

Das Bibliotecas
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Art. 42 - O Estado desenvolverá ações voltadas para a

dinamização das atividades das bibliotecas públicas em todo
o território mineiro, dom os objetivos de:

- incentivar a criação e a expansão, bem como garantir a
manutenção dos serviços bibliotecários no Estado;
Ir - promover as articulações intermunicipal e inter-
regional das bibliotecas públicas, por meio da ação das
bibliotecas-pólos regionais;
III - promover a expansão e a atualização do acervo das

bibliotecas públicas;
IV - incentivar a informatização e promover a implantação

de novas tecnologias no armazenamento e no gerenciamento de
informações bibliográficas.
Parágrafo único - considera-se biblioteca-pólo regional a

biblioteca municipal que se situe em município de influência
regional no Estado e Que tenha função destacada, nos termos
de regulamentação.
Art. 43 - Na execução das ações de que trata o artigo
anterior, serão observados os seguintes princípios:
1 - a valorização da biblioteca como centro de informação e

cultura;
II - o amplo acesso dos indivíduos ás bibliotecas e aos

seus serviços;
Itt - a valorização da memória e da criação cultural;
IV - a busca da formação e da consolidação do hábito de

leitura-
Art. 44 - O Estado adotará, diretamente ou mediante

convénio, medidas que possibilitem:
- a capacitação e o aperfeiçoamento do Quadro de recursos

humanos das bibliotecas públicas municipais;
II - o repasse de recursos materiais e financeiros para a

criação e a atualização de acervos das bibliotecas públicas
municipais;
rir - o incremento da circulação de bens e projetos

culturais Que envolvam as bibliotecas públicas;
rv - o apoio a programas de atualização profissional, com a

colaboração de universidades, es:cialmente no âmbito dos
cursos de biblioteconomia;
V - o assessoramento técnico às bibliotecas públicas
municipais, bem como o repasse a elas de material para
informação e divulgação das suas atividades;
vr - a identificação, o cadastramento, a conservação e a
restauração de obras bibliográficas raras.
Art. 45 - As ações e medidas de Que tratam os arts. 42 a 44
serão coordenadas pela Secretaria de Estado da Cultura.
Parágrafo único - A Biblioteca Pública Estadual Luiz de

Sessa atuará como centro de excelência, modelo e laboratório
para as demais bibliotecas públicas no Estado.
Art. 46 - O Estado manterá, centralizado e atualizado,

cadastro das bibliotecas públicas mineiras e de seus acervos
bibliográficos.
Art. 47 - A criação de escola da rede pública estadual de

ensino deverá ser acompanhada da implementação de biblioteca
escolar.
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Parágrafo único - Será facultado ao público o acesso ás
bibliotecas escolares.

Seção V
Dos Museus

Art. 48 - Os museus receberão do poder público tratamento
Que atenda á sua condição de espaço privilegiado de cultura,
educação e pesquisa.
Art. 49 - O Estado adotará medidas que visem a impedir a
evasão e a dispersão de seu acervo museolôgico, observados
os critérios de proteção de bens culturais móveis
estabelecidos em lei especifica.
Art. 50 - O Estado adotará política de apoio á
municipalização e à regionalização dos museus, assegurado o
intercâmbio cultural entre as diversas regiões do Estado.
Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Cultura
desenvolverá, junto aos municípios, ações de incentivo à
Preservação, conservação e valorização dos bens culturais
móveis das comunidades, bem como á manutenção e expansão das
unidades museológicas locais.
Art. 51 - O Estado desenvolverá, junto aos municípios,

ações de incentivo á preservação, conservação e valorização
dos bens culturais móveis das comunidades, bem como à
manutenção e expansão das unidades museolõgicas locais.
Art. 52 - O Estado, por meio da Secretaria de Estado da

Cultura, prestará assistência técnica aos museus públicos e
aos museus privados identificados como de interesse público,
observadas as condições estabelecidas em decreto.
Art. 53 - Os museus privados identificados como de
interesse público receberão proteção do Estado, e a eles
poderão ser concedidos benefícios pelo poder público, nos
termos de legislação especifica.
Parágrafo único - Aconcessão dos benefícios de que trata o

artigo sujeita-se á garantia de acesso do público ao museu,
observadas as condições estabelecidas na legislação,
Art. 54 - O Estado assegurará recursos adequados á formação

de museólogos e restauradores, para atuação nas respectivas
áreas.
Art. 55 - A transferência de peça de acervo de museu do

Estado para outro Estado da Federação ou para o exterior se
dará por tempo determinado e dependerá da autorização
expressa do Conselho Estadual de Cultura, que estabelecerá
as condições necessárias à manutenção da integridade do bem.
Parágrafo único - As exigências estabelecidas no "caput"

deste artigo estendem-se a bem tombado pelo Estado.
Art. 56 - A restauração de bem cultural móvel integrante de

acervo de instituição pública estadual ou tombada pelo Poder
Executivo do Estado deverá ser feita mediante orientação da
Secretaria de Estado da Cultura-
Art. 57 - A alienação, reforma ou destruição de bem móvel

ou imóvel, de propriedade do Estado, que apresente valor
cultural dependerá de parecer prévio da Secretaria de Estado
da Cultura.
Art. 58 - O Estado manterá museu de antropologia, com a
finalidade de guardar, preservar, pesquisar e expor, com
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fins didáticos, os bens e as manifestações culturais
surgidos em seu território desde a pré-história.
Art. 59 - O Estado adotará política de apoio à progressiva

municipalização dos museus.
Art. 60 - A Secretaria de Estado da Cultura manterá
cadastro atualizado de bens móveis, de propriedade pública
ou particular, de relevante valor cultural para o Estado.
Parágrafo único - Compete à Secretaria de Estado da

Cu 1 t ura:
1 - estabelecer os critérios e as condições para os

cadast ramentos;
II - celebrar convênios com os proprietários dos bens, com

o objetivo de garantir a sua preservação e proteção, a sua
permanência no Estado, bem como a sua valorização e
divulgação.

Seção VI
Do Incentivo á Produção Cultural

Art. 61 - O Estado, com vistas á dinamização das atividades
culturais, adotará medidas que permitam:

- no âmbito administrativo:
a) reduzir as exigências para a contratação de pessoal
especializado para desempenhar tarefas de caráter
transitório;
b) simplificar os procedimentos necessários á cessão ou
locação de espaço público para a realização de evento
cultural;
c) ajustar a política de pessoal ás necessidades

especificas das atividades artísticas e técnicas
permanentes;
d) simplificar os processos de comora de equipamentos
nacionais e importados de interesse para as atividades
culturais do Estado;
II - no âmbito das ações voltadas para a sociedade:
e) criar e ampliar espaços destinados à produção cultural;
f) formar e treinar pessoal técnico especializado em

produção cultural, por meio da promoção de cursos abertos à
comunidade-
Art. 62 - O Estado garantirá, diretamente ou mediante
convénio, a manutenção de formações artísticas estáveis,
especialmente de banda de música, orquestra, corpo de baile
e coro.
Parágrafo único - Os espetáculos que envolvam as formações
artísticas a que se refere este artigo terão assegurada a
sua circulação pelas diversas regiões do Estado.
Art. 63 - O espaço esportivo ou de lazer a ser construido
ou reformado total ou parcialmente com recursos públicos
deverá possuir estrutura técnica necessária à realização de
evento ou espetáculo cultural.
Parágrafo único - O projeto de construção ou reforma deverá
submeter-se á aprovação técnica da Secretaria de Estado da
Cultura, na matéria de sua competência.
Art. 64 - A programação da emissora de televisão de que
trata o art. 71 desta lei conterá matérias produzidas por
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profissionais cujo núcleo de trabalho se situe em Minas
Gerais.
Art. 65 - A redução do preço de ingresso, determinada pelo
poder público, em beneficio de indivíduos ou grupos
específicos, para freqüência a evento cultural promovido
pela iniciativa privada, fica condicionada a prévia
assinatura de convênio entre o Estado e as entidades
envolvidas.

Capítulo III
Disposições Gerais

Art. 66 - A política cultural do Estado será elaborada pela
Secretaria de Estado da Cultura, com a participação do
Conselho Estadual de Cultura, nos termos da legislação
especifica.

i l Q - A Secretaria de Estado da Cultura, com a
participação e aprovação do Conselho Estadual de Cultura,
elaborará, anualmente, o Plano Estadual de Cultura.

f 2Q - O Plano Estadual de Cultura deverá articular-se com
o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, o Plano
Plurianual de Ação Governamental, os planos regionais de
desenvolvimento econômico-social e com as políticas de
educação, ciência e tecnologia, meio ambiente, urbanismo e
turismo.
# 3Q - O Plano Estadual de Cultura conterá planejamento

especifico para cada uma das áreas de cultura de q ue trata o
Capitulo II desta lei.
4 4Q - O Plano Estadual de Cultura será executado em

consonância com o plano permanente de proteção do patrimônio
cultural previsto na Constituição do Estado.

Sg - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia
Legislativa, ao término do período previsto no 'caput' deste
artigo, relatório sobre a execução do Plano Estadual de
Cultura.

- Na elaboração do Plano Estadual de Cultura haverá
participação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia
e Meio Ambiente em matéria de sua competência-
Art. 67 - A Secretaria de Estado da Cultura estabelecerá
normas destinadas a regular a organização dos cadastros de
que trata esta lei, bem como a promover intercâmbio de
informações entre os órgãos responsáveis por sua manutenção.

lg - Os cadastros serão organizados e sistematizados de
modo a tornar fácil o acesso ás informações neles contidas.

- A Fundação Rural Mineira - Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - fornecerá atualizados
à Secretaria de Estado da Cultura os dados cadastrais de

 

interesse do patrimônio cultural, identificados como
prioridade nos termos do inciso II do art. 7Q da Lei n
11.020, de 8 de janeiro de 1993.
Art. 68 - As Secretarias de Estado da Educação e da Cultura
desenvolverão, nas escolas de lg e 2o graus, programas
conjuntos, destinados a alunos e professores, voltados para:

- a valorização e a preservação do patrimônio cultural e
natural do Estado:
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II - o desenvolvimento do potencial de criação artística

dos alunos;
III - o conhecimento da arte e de outras formas de cultura.
Art. 69 - A Secretaria de Estado da Cultura estimulará o
fortalecimento de pólos culturais nas diversas regiões do
Estado e dará apoio e assistência ao desenvolvimento de suas
atividades.
Parágrafo único - As ações da Secretaria de Estado da

Cultura devem promover o intercâmbio entre os pólos, bem
corno a circulação e difusão de seus trabalhos.
Art. 70 - A Secretaria de Estado da Cultura realizará,

periodicamente, censo cultural, destinado ao conhecimento e
registro de bens e atividades relacionados com a cultura
mineira, devendo organizar e divulgar as informações
obtidas-
Art. 71 - O Estado providenciará para Que 05 sinais de
transmissão de televisão educativa ou cultural mantida pelo
poder público cheguem com eficácia a todos os municípios
mineiros.
Art. 72 - A construção ou reforma de espaço cultural a ser
realizada total ou parcialmente com recursos públicos
depende da aprovação técnica da Secretaria de Estado da
Cultura.
Art. 73 - A Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado de

Minas Gerais - FAPEMIG - financiará obrigatoriamente estudos
e pesquisas referentes à história e á cultura mineiras.
Art. 74 - Fica identificada a Biblioteca Pública Municipal
Baptista Caetano de Almeida, de São João • del-Rei, como
núcleo de obras raras, devendo atuar como centro de
treinamento e de capacitação de pessoal nesse setor.
Art. 75 - Fica sujeito a responsabilização, nos termos de
legislação especifica, aquele que desfigurar ou destruir bem
ou edificação, ou seu entorno, integrantes do patrimônio
cultural do Estado.
Art. 76 - Será punido administrativamente o servidor
público estadual que, por ação ou omissão, provocar
destruição, mutilação ou transferência ilegal de bem,
edificação ou sitio ou de seus entornos, integrantes do
património cultural mineiro, sem prejuízo das demais sanções
civis e penais cabíveis-

 Capitulo IV
Disposições Transitórias e Finais

Art. 77 - O Poder Executivo elaborará e divulgará, no prazo
de 90 (noventa) dias contados da vigência desta lei,
programa ernergencial de preservação dos sítios
arqueológicos, espeleolõgicos e paleontolôgicos do Estado.
Parágrafo único - O Poder Executivo encaminhará à
Assembléia Legislativa, no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data da divulgação do programa, relatório
referente a sua execução.
Art. 78 - O Poder Executivo encaminhará á Assembléia
Legislativa, no prazo de 90 (noventa) dias contados da data
de vigência desta lei, programa emergencial de proteção ao
património histórico, artístico e arquitetônico do Estado.



sem prejuízo do plano permanente a que se refere o parágrafo
único do art. 209 da Constituição do Estado.
Art. 79 - O Estado, no prazo de 1 (um) ano contado da data
de vigência desta lei, criará e organizará o museu de
antropologia a que se refere o art 56 desta lei.
Aru 80 - O Poder Executivo, no prazo de 3 (três) meses

contados da vigência desta lei, adotará as providências
necessárias para a criação do Conselho Estadual de Arquivos
- CEA.

l Q - O Conselho de que trata este artigo terá função
deliberativa e será incumbido de coordenar as ações da
política estadual de arquivos, bem como de estabelecer
normas técnicas de organização e funcionamento dos arquivos
públicos estaduais, observado o disposto nesta lei -
§ Integrarão o Conselho Estadual de Arquivos

representantes das instituições arquivisticas estaduais dos
Poderes Executivo. Legislativo e Judiciário, de entidade
estadual ligada á preservação do património histórico e de
instituições da sociedade civil.
Art. 81 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 82 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR No 24193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar ng 24/93, de autoria do
Governador do Estado, que organiza a Procuradoria-Geral da
Fazenda Estadual, dispõe sobre a carreira de Procurador da
Fazenda Estadual e dá outras providências, foi aprovado no
2g turno, com as Emendas ns 1 a 5 e 7 a li 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, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 24/93'
Organiza a Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, dispõe
sobre a carreira de Procurador da Fazenda Estadual e dá
outras Providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Titulo 1

Disposições Preliminares
Art. I Q - A estrutura da Procuradoria-Geral da Fazenda

Estadual, sua organização e competência e o regime jurídico
dos Procuradores da Fazenda Estadual regem-se pelas
disposições desta lei.
Art. 2p - São princípios institucionais da Procuradoria-

Geral da Fazenda Estadual a unidade, a indivisibilidade e a
independência funcional.

Titulo II
Da Vinculação e da Competência

- A Procuradoria-Geral da Fazenda
pertencente à estrutura orgãnica da
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de Estado da Fazenda, exerce funções essenciais á justiça,
nos termos da Constituição Federal, competindo-lhe,
privativanente, no que diz respeito a matéria tributária;

- representar o Estado de Minas Gerais, dentro e fora de
seu território, perante qualquer Juizo ou Tribunal ou, por
determinação do Governador ou do Secretário de Estado da
Fazenda, em qualquer ato;
II - defender, judicial e extrajudicialmente, ativa e

passivamente, os atos e as prerrogativas do Governador e do
Secretário de Estado da Fazenda;
III - preparar informações, em ação direta de
inconstitucionalidade, a serem prestadas pelo Governador do
Estado;
IV - sugerir e minutar ação direta de inconstitucionalidade

para o Governador do Estado;
V - elaborar informações ao Poder Judiciário em mandado de
segurança e "habeas data" impetrados contra o Governador do
Estado, o Secretário de Estado da Fazenda ou autoridade a
ele subordinada;
VI - examinar mandado ou sentença judicial e orientar
autoridade fazendária quanto a seu cumprimento;
VII - representar a Fazenda Estadual perante órgão julgador
administrativo;
VIII - pr000r medida que julgar adequada á uniformização da
jurisprudência administrativa;
IX - emitir parecer em consulta formulada por órgão da

administração direta;
X - emitir parecer em procedimentos de dação em pagamento,
transação, remissão e anistia;
XI - assessorar e orientar a Secretaria de Estado da
Fazenda na interpretação e na aplicação da legislação
tributária;
XII - sugerir alteração de lei ou de ato normativo que

verse sobre matéria tributária ou fiscal;
XIII - praticar atos de defesa dos interesses da Fazenda
Pública Estadual, propondo, quando necessário, procedimento
corretivo;
XIV - exercer o controle de legalidade do lançamento,
inscrever e cobrar a divida ativa tributária do Estado;
XV - zelar, em autos judiciais ou extrajudiciais, pelo
recolhimento dos tributos estaduais;
XVI - desempenhar outras atribuições expressamente
cometidas por lei ou pelo Secretário de Estado da Fazenda.

Titulo III
Da Organização

Capitulo 1
Da Estrutura

Art. 4g - A Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
compreende:

- a administração superior, exercida:
a) pelo Procurador-Geral da Fazenda Estadual
b) pelo Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual
c) pelo Subprocurador-Geral de Defesa Contenciosa;
d) pelo Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda;
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II - as seguintes unidades de execução:
a) Subprocuradoria de Defesa Contenciosa;
b) Procuradorias Regionais da Fazenda Estadual
c) unidades de informação, documentação e de apoio

administrativo, constantes na estrutura complementar
definida em decreto.
Art. S - Os quadros especificos de cargos da Procuradoria-
Geral da Fazenda Estadual, sua denominação, quantidade,
forma de recrutamento, simbolos e vencimentos são os
constantes no anexo desta lei-

Capitulo II
Dos órgãos, dos Cargos e das Atribuições

Seção 1
Do Procurador-Geral da Fazenda Estadual

Art. 6 - O Procurador-Geral da Fazenda Estadual é nomeado
para cargo em comissão pelo Governador do Estado, entre
advogados maiores de 35 (trinta e cinco) anos, de notável
saber juridico, especialmente no campo do Direito
Tributário, de reputação ilibada, observados o art. 37, V,
da Constituição Federal, e o art. 23 da Constituição do
Estado de Minas Gerais.

Art. 7 - Compete ao Procurador-Geral da Fazenda Estadual:
- em questões que envolvam matéria fiscal e tributária:

a) receber citação em ação de interesse do Estado,
representando-o judicial ou extrajudicialmente ativa ou
Passivamente:
P) determinar a propositura de ação judicial, quando

autorizado pelo Secretáriode Estado da Fazenda, e outros
procedimentos necessários á defesa do Estado;
C) dirigir exposição de motivos ao Secretário de Estado da
Fazenda, com sugestão de encaminhamento á decisão do
Governador do Estado, sobre propositura de ação direta de
inconstitucional idade de norma federal, estadual ou
municipal
d) examinar anteprojeto de lei, regulamento e demais atos

normativos;
e) prestar assistência juridica ao Governador do Estado e

ao Secretário de Estado da Fazenda;
f) emitir, mediante aprovação do Secretário de Estado da

Fazenda, parecer com efeito normativo, para prevenir ou
dirimir controvérsia;
g) transigir, desistir e firmar compromisso, quando
autorizado pelo Secretário de Estado da Fazenda;
h) deferir pedido de parcelamento de crédito tributário
inscrito em divida ativa;

tt - dirigir, coordenar e controlar as atividades da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual;
xrr - designar Procurador em unidade da Procuradoria-Geral

da Fazenda Estadual

IV - convocar eleição para o Conselho da Procuradoria-Geral
da Fazenda Estadual, regulamentando-a em instrução;
V - convocar o Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda

Estadual
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VI - avocar, em qualquer fase do processo ou procedimento,

o patrocínio de causa de interesse da Fazenda Pública;
VII - autorizar suspensão de processo e dispensa de
interposição de recurso;
VIII - propor a abertura de concurso para provimento dos
cargos de Procurador da Fazenda Estadual e colaborar na sua
realização;
IX - requisitar de órgão da administração pública, de

cartório ou de entidade da administração indireta documento,
exame, diligência ou esclarecimento necessário à atuação da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
X - manter intercâmbio com as Procuradorias da Fazenda
Nacional, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e
das autarquias, podendo com elas celebrar convênios que
visem ao atendimento de interesses recíprocos;
XI - zelar pela fiel observância da lei, representando:
a) á autoridade competente, sempre que tiver conhecimento

de sua inexata aplicação;
b) à Corregedoria de Justiça, contra serventuário, auxiliar
de justiça, ou membro do Poder Judiciário, pelo
descumprimento de disposição legal ou regulamentar;
c) ao Ministério Público, para procedimento criminal
cabível, nos delitos contra a Fazenda Pública Estadual;
d) à autoridade competente, quando necessária a instauração

de inquérito policial;
XII - delegar atribuição.
Parágrafo único - Em seu impedimento ou ausência, o
Procurador-Geral da Fazenda Estadual será substituído
automaticamente, em primeiro lugar, pelo Subprocurador-Geral
da Fazenda Estadual e, no impedimento ou ausência deste,
pelo Subprocurador-Geral de Defesa Contenciosa.

Seção II
Do Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual

Art. SQ - O Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual é
nomeado para cargo em comissão pelo Governador do Estado,
entre Procuradores da Fazenda Estadual-
Art. 9g - Compete ao Subprocurador-Geral da Fazenda

Estadual
- exercer a função de Vice-Presidente do Conselho da

Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
II - exercer as funções disciplinares junto ao Conselho da

Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
III - supervisionar as Procuradorias Regionais da Fazenda

Estadual, coordenar e controlar a inscrição e a cobrança da
divida ativa tributária do Estado;
IV - exercer a gerência administrativa e financeira da

Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
V - elaborar e fazer publicar, até 31 de janeiro e 31 de
julho de cada ano, a lista de antigüidade dos Procuradores
da Fazenda Estadual
VI - receber, analisar e consolidar os relatórios das
Procuradorias Regionais, avaliando as ocorrências relatadas
e determinando providências corretivas;
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VII - elaborar a proposta orçamentária da Procuradoria-
Geral da Fazenda Estadual
VIII - fazer publicar os atos pertinentes ao expediente da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
IX - controlar, coordenar e zelar pela execução de convênio

celebrado com órgão público ou entidade:
X - exercer outra atribuição Que lhe for conferida pelo

Procurador-Geral da Fazenda Estadual-
Seção III

Do Subprocurador-Geral de Defesa Contenciosa
Art. 10 - 0 Subprocurador-Geral de Defesa Contenciosa é
nomeado para cargo em comissão pelo Governador do Estado,
entre Procuradores da Fazenda Estadual
Art. 11 - Compete ao Subprocurador-Geral de Defesa

Contenciosa:

- dirigir e controlar a Subprocuradoria de Defesa
Contenciosa da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual;
II - prover e coordenar, em Qualquer grau de jurisdição, a
representação da Fazenda Pública Estadual nas ações
propostas contra ela;
III - prover e coordenar a representação da Fazenda Pública

Estadual nos graus superiores de jurisdição;
IV - acompanhar e coordenar a preparação de informações em

mandado de segurança e "habeas data' impetrados no foro da
Capital do Estado;
V - prover e coordenar a representação da Fazenda Pública,

como parte, perante órgão julgador administrativo e fiscal;
VI - promover ou avocar, por ordem do Procurador-Geral,
qualquer ação, processo ou solução de controvérsia, no
âmbito de competência da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual
VII - prestar assistência juridica ás Procuradorias

Regionais da Fazenda, provendo-as de subsidies legislativos,
doutrinários e jurisprudenciais;
VIII - exercer outra atribuição que lhe for cometida pelo
Procurador-Geral da Fazenda Estadual

Seção IV
Do Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual

Art. 12 - Compõem o Conselho da Procuradoria-Geral da
Fazenda Estadual

- o Procurador-Geral da Fazenda Estadual. que será seu
Presidente;
II - o Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual, que será

seu Vice-Presidente;
III - o Subprocurador-Geral de Defesa Contenciosa;
IV - 1 (um) Procurador Regional da Fazenda;
V - 3 (três) Procuradores da Fazenda Estadual, um de cada

classe,
lp - O representante dos Procuradores Regionais da

Fazenda e os representantes das classes de Procuradores da
Fazenda Estadual serão eleitos por seus pares, em escrutinio
secreto, no mês de março de cada ano, e terão mandato de 1
(um) ano, admitida a reeleição.

- Cada Conselheiro eleito terá o respectivo suplente.
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6 3Q - No caso de vacãncia do titular e do suplente, haverá
eleição para completar o mandato
Art. 13 - Ao Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual compete:

- elaborar e votar o seu regimento interno;
II - deliberar sobre matéria de interesse da Procuradoria-

Geral da Fazenda Estadual, quando solicitado seu
pronunciamento pelo Procurador-Geral ou a requerimento
fundamentado de qualquer de seus membros;
III - propor ao Procurador-Geral alterações na estrutura da

Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
IV - colaborar com o Procurador-Geral e com o

Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual no exercício do
poder disciplinar relativo aos Procuradores da Fazenda
Estadual, em consonância com a Corregedoria da Secretaria de
Estado da Fazenda;
V - indicar candidatos a promoção por antigüidade e
organizar lista tríplice para promoção por merecimento, na
carreira de Procurador da Fazenda Estadual.

l - O Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
reunir-se-á quando convocado por seu Presidente ou por 3
(três) de seus membros.

- O Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
instalar-se-à com o mínimo de 4 (quatro) membros.

- As decisões do Conselho da Procuradoria-Geral da
Fazenda Estadual serão tomadas sob a forma de deliberação.
por maioria absoluta, salvo nos casos expressos em lei.
6 4Q - O Presidente do Conselho da Procuradoria-Geral da

Fazenda Estadual votará apenas para efeito de desempate.
6 Sg - O Procurador-Geral da Fazenda Estadual será
substituído, na Presidência. pelo Sub procurador-Geral da
Fazenda Estadual, pelo Subprocurador-Geral de Defesa
Contenciosa ou pelo Conselheiro mais antigo na carreira de
Procurador da Fazenda Estadual
Art. 14 - Ao Vice-Presidente do Conselho da Procuradoria-

Geral da Fazenda Estadual incumbe:
1 - colaborar no exercício do poder disciplinar;
II - instaurar sindicância ou inquérito administrativo,

remetendo os autos á Corregedoria da Secretaria de Estado da
Fazenda;
III - promover correição nos órgãos de execução da

Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
IV - acompanhar a atuação do Procurador da Fazenda Estadual

o durante o estágio confirmatório, opinando, motivadamente,
por sua confirmação ou exoneração no prazo de 120 (cento e
vinte) dias antes do término do estágio

Seção V
o Das Procuradorias Regionais da Fazenda Estadual e dos

Respectivos Procuradores Regionais
Art. 15 - As Procuradorias Regionais da Fazenda Estadual
são unidades operacionais de desconcentração da
Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, às quais compete, no
âmbito de suas circunscrições e em matéria fiscal e
tributária:
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- representar a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais
em juizo, ativa ou passivamente, seja como autora, ré,
litisconsorte, assistente ou opoente, bem como perante os
órgãos julgadores administrativos;

II - proceder ao controle da legalidade, à inscrição e à
cobrança da divida ativa tributária;
III - prestar assistência à autoridade fazendaria,

inclusive preparando informações em mandados de segurança e
"habeas-data";

IV - informar processo de transação, remissão e anistia de
débito fiscal inscrito em divida ativa;
V - exercer funções de controle de interesse da Fazenda em

autos judiciais ou extrajudiciais nas comarcas sedes de
Procuradorias Regionais, prestar assistência nas demais
comarcas, bem como representar o Estado nos recursos ou em
outros atos judiciais em que sua atuação seja necessária:
VI - elaborar e remeter relatório de suas atividades à

Suberocuradoria-Geral da Fazenda Estadual

VII - manter o controle de processos de inventário,
separação judicial, divórcio, falência, insolvência civil e
concurso de preferência, visando à proteção e ao efetivo
recolhimento de créditos fazendários;
viii - emitir parecer em pedido de parcelamento de crédito
tributário;
IX - exercer atividades correlatas.
Art. 16 - O Procurador Regional da Fazenda é nomeado para
cargo em comissão pelo Governador do Estado, entre
Procuradores da Fazenda Estadual
Art. 17 - Ao Procurador Regional da Fazenda compete, no

âmbito de sua circunscrição:
- dirigir e controlar as atividades do respectivo órgão;

II - prover e coordenar a atividade relativa à cobrança
amigável ou judicial de crédito tributário, orientando o
trabalho dos Procuradores da Fazenda Estadual e
determinando-lhes, sob critérios objetivos, as atribuições
do cargo;

III - cancelar a inscrição em dívida ativa quando incorreta
ou indevida;

IV - aprovar pareceres emitidos pelos Procuradores da
Fazenda Estadual

V - avocar, por ordem do Procurador-Geral da Fazenda
Estadual, qualquer ação, processo ou procedimento;
VI - deferir pedido de parcelamento de crédito tributário,
submetendo a decisão, de imediato, à homologação do
Procurador-Geral da Fazenda Estadual
vii - exercer outra atribuição que lhe for cometida pelo
Procurador-Geral ou pelo Subprocurador-Geral da Fazenda
Estadual.

Art. 18 - A localização das Procuradorias Regionais da
Fazenda Estadual e o ãmbito de sua circunscrição serão
fixados por resolução, mediante proposta do Procurador-Geral
da Fazenda Estadual.

Seção vi
Do Procurador-Consultor da Fazenda



Art. 19 - O Procurador-Consultor da Fazenda é nomeado para
cargo em comissão pelo Governador do Estado, entre
Procuradores da Fazenda Estadual
Art. 20 - Ao Procurador-Consultor da Fazenda compete:
- a elaboração de pareceres e pesquisas de interesse da

Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
II - a prestação de consultaria e assessoramento especial

ao chefe imediato;
III - a representação do Estado, em matéria tributária,

perante o Conselho de Contribuintes, nas ações propostas
pela Fazenda ou contra ela e nos graus superiores de
jurisdição.

Seção VII
Dos Procuradores da Fazenda Estadual

Art. 21 - Aos Procuradores da Fazenda Estadual, mediante
distribuição interna de serviço, compete exercer as
atribuições especificadas no art. 3Q desta lei, além de
outras que lhes forem cometidas pela autoridade competente.
Parágrafo único - Os poderes para o foro a que se refere o
art. 3Q desta lei são inerentes á investidura no cargo,
prescindindo, por sua natureza constitucional, de
instrumento de mandato, qualquer que seja a instância, foro
ou tribunal

Titulo IV
Da Carreira de Procurador da Fazenda Estadual

Capitulo 1
Da Carreira, dos Cargos e do Concurso

Art. 22 - A carreira de Procurador da Fazenda Estadual é
constituída das classes de Procurador da Fazenda Estadual de
la Classe. Procurador da Fazenda Estadual de 2a Classe e
Procurador da Fazenda Estadual de Classe Especial, sendo o
número de cargos de cada classe o previsto no Anexo desta
lei.
Art. 23 - O ingresso na carreira dar-se-á em cargo de
Procurador da Fazenda Estadual de l Classe e dependerá de
aprovação em concurso público de provas e títulos, realizado
com a participação de representante da Ordem dos Advogados
do Brasil, indicado pelo Conselho Seccional, obedecida, para
nomeação, a ordem de classificação.
Art. 24 - O concurso será realizado, obrigatoriamente,

quando o número de cargos vagos for igual ou superior a 10%
(dez por cento) do número total de cargos da carreira, ou
quando o reclamar a necessidade da instituição.

Capitulo II
Da Nomeação, da Posse, do Exercício e do Estágio

Conf i rmatôr i o
Art. 25 - A nomeação, a posse e o exercício do Procurador
da Fazenda Estadual regulam-se pelas normas aplicáveis aos
funcionários públicos civis estaduais.
Art. 26 - Cabe ao Procurador-Geral da Fazenda Estadual
propor o ato de lotação do Procurador da Fazenda Estadual
para exercício nas unidades de execução previstas no art. 4
desta lei.
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Parágrafo único - Feita a lotação inicial, o Procurador da
Fazenda Estadual só poderá ser removido, por seu interesse,
a pós cumprido o estágio confirmatório e sem prejuízo da
conveniência do serviço.
Art. 27 - Decorrido o prazo de 2 (dois) anos de ingresso na

classe inicial da carreira, se reconhecidos pelo Conselho da
Procuradoria a idoneidade, o zelo funcional, a eficiência e
a disciplina do Procurador da Fazenda Estadual, este será
confirmado no cargo.

§ lQ - Quando o relatório do Conselho, apresentado 60
(sessenta) dias antes do prazo referido neste artigo,
concluir, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros,
pela não-confirmação do Procurador da Fazenda Estadual no
cargo, o interessado será cientificado para apresentar
defesa no prazo de 20 (vinte) dias.
6 2g - Não havendo defesa, O Procurador-Geral da Fazenda

encaminhará o expediente ao Secretário de Estado da Fazenda,
que o enviará ao Governador do Estado para exoneração.

3g - Havendo defesa, o Conselho, pelo voto de 2/3 (dois
terços) de seus membros, reformará ou ratificará a decisão
anterior, sendo que, no caso de reforma, será o Procurador
confirmado no cargo e, no caso de ratificação, o expediente
seguirá o curso descrito no parágrafo anterior.

Capitulo III
Da Promoção

Art. 28 - As promoções na carreira de Procurador, da Fazenda
Estadual serão feitas alternadamente, por antigüidade e por
merecimento, imediatamente após a ocorrência de vaga.

Art. 29 - antigüidade será apurada pelo tempo de efetivo
exercício na classe, na carreira de Procurador da Fazenda e
no serviço público estadual.

- Ocorrendo empate na classificação por antigüidade, o
critério de desempate será o maior tempo de serviço público
federal e municipal, e, persistindo o empate, a idade.

- Em janeiro e julho de cada ano, o Subprocurador-
Geral mandará publicar na Imprensa Oficial a lista de
antigúidade dos Procuradores da Fazenda Estadual, por
classe, na qual constará o tempo, expresso em anos, meses e
dias, de serviço na classe, na carreira, no serviço público
estadual e no serviço público em geral.
§ 3Q - As reclamações contra a lista de classificação

deverão ser apresentadas, no prazo de 10 (dez) dias contados
de sua publicação, ao Conselho da Procuradoria-Geral da
Fazenda Estadual
6 4g - Importará na interrupção da contagem de tempo para

Promoção por antigüidade o afastamento da função, salvo para
exercício de mandato eletivo, licença para tratamento de
saúde, férias-prêmio, licença-maternidade, licença-
paternidade, casamento, luto e desempenho de cargo em
comissão na administração pública direta estadual.
Art. 30 - A promoção por merecimento ocorrerá após o
cumprimento do estágio confirmatório, dependerá de lista
tríplice organizada pelo Conselho da Procuradoria, em sessão
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secreta, e do intersticio de 1 (um) ano de efetivo serviço
na classe, salvo se não houver quem preencha este requisito.

l Q - O mérito para promoção será aferido pelo Conselho da
Procuradoria, com base no conceito pessoal e funcional,
considerada a assiduidade, a dedicação, a eficiência, o
aprimoramento de sua cultura jurídica e a contribuição á
instituição e á melhoria dos serviços.

- Serão incluídos na lista tripl ice os nomes votados
pela maioria absoluta, procedendo-se a tantos escrutínios
quantos forem necessários.
§ 3o - A lista de promoção por merecimento poderá ter menos

de 3 (três) nomes se não houver remanescente da classe com o
requisito do intersticio.
§ 4 - Não poderá ser indicado à promoção por merecimento o
candidato afastado do efetivo exercido do cargo para
desempenho de funções fora da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual, salvo para cargo em comissão na administração
pública direta estadual.
Art. 31 - Será automaticamente promovido, por merecimento,
na ocorrência da primeira vaga ! o Procurador da Fazenda que
figurar na lista pela terceira vez consecutiva ou pela
quinta vez alternada, na mesma classe, e, em caso de empate,
será promovido, em primeiro lugar, o de maior tempo na
carreira.
Art. 32 - O Governador do Estado promoverá, no prazo de 15
(quinze) dias contados do recebimento do expediente, os
indicados á promoção por antigüidade ou merecimento.
Parágrafo único - A promoção realizada após o prazo fixado
neste artigo retroagirá ao dia seguinte de seu vencimento.

Titulo V
Dos Direitos, das Garantias e das Prerrogativas

Capitulo 1
Disposições Gerais

Art. 33 - Os Procuradores da Fazenda Estadual, magistrados.
membros do Ministério Público e advogados devem-se
consideração e respeito mútuo.
Art. 34 - O Procurador da Fazenda Estadual confirmado no
cargo nos termos do parágrafo único do art. 27 desta lei
somente poderá ser demitido por sentença judicial ou em
conseqüência de procedimento administrativo, no qual lhe
seja assegurada ampla defesa.
Art. 35 - Em caso de infração penal imputada a Procurador
da Fazenda Estadual, deverá a autoridade que dela tomar
conhecimento comunicar o fato ao Procurador-Geral da Fazenda
Estadual
Art. 36 - Os Procuradores da Fazenda Estadual têm os
seguintes direitos e prerrogativas, além dos assegurados em
outras legislações:
1 - uso de distintivos e vestes talares, de acordo com

modelos oficiais;
II - identidade funcional conforme modelo aprovado pelo

Procurador-Geral da Fazenda Estadual
III - porte especial de arma;
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IV - auxilio e colaboração das autoridades públicas para o
exercício de suas atribuições;

 

V - sala privativa na sede de órgão administrativo
julgador, bem corno vista dos autos de procedimento
tributário administrativo fora da repartição.

Capitulo II
Da Remuneração

Seção 1
Dos Cargos de Provimento Efetivo da Carreira

Art. 37 - A remuneração do cargo de Procurador da Fazenda
Estadual é constituída do vencimento nos termos do anexo
desta lei, da gratificação de que trata o art. 39 desta lei
e dos adicionais por tempo de serviço, q ue serão calculados
sobre a remuneração, integrando-a.

Art. 38 - O vencimento do Procurador da Fazenda Estadual
guardará diferença de, no máximo. 10% (dez por cento) de uma
para outra classe de carreira, a partir do fixado para o
cargo de Procurador da Fazenda Estadual de Classe Especial
de valor não inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do
vencimento fixado para o cargo de Procurador-Geral da
Fazenda Estadual

Art. 39 - O Procurador da Fazenda Estadual percebe, pelo
exercício de seu cargo, gratificação de 100% (cem por
cento), incidente sobre o respectivo vencimento, a titulo de
representação, que integra a remuneração do cargo.

Seção II
Dos Cargos de Provimento em Comissão

Art. 40 - O vencimento do cargo de Procurador-Geral da
Fazenda Estadual é fixado em lei própria.
1 1 Q - Na fixação do vencimento do cargo de q ue trata este

artigo será observado, ainda, o disposto no p lQ do art. 39
e no art. 135 da Constituição Federal.
1 2Q - Os vencimentos dos cargos de Subprocurador-Geral da

Fazenda Estadual e Subprocurador-Geral de Defesa Contenciosa
serão fixados em lei própria.
§ 3Q - O Procurador-Geral da Fazenda Estadual, o

Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual e o Subprocurador-
Geral de Defesa Contenciosa fazem jus, pelo exercício de
suas funções, a gratificação de 100% (cem por cento),
incidente sobre o respectivo vencimento, a titulo de
representação, inacumulável com a prevista no art. 39 desta
lei.

4g - O Procurador-Geral da Fazenda Estadual, o
Subprocurador-Geral da Fazenda Estadual e o Subprocurador-
Geral de Defesa Contenciosa perceberão, ainda, a titulo de
gratificação de função, verba de 20% (vinte por cento).
calculada sobre a remuneração, pelo exercício do cargo em
comissão-

Art. 41 - Os vencimentos dos cargos de provimento em
comissão de Procurador Regional da Fazenda e de Procurador-
Consultor da Fazenda serão fixados em lei própria.
Art. 42 - O Procurador Regional da Fazenda e o Procurador-
Consultor da Fazenda farão jus, pelo exercício de suas
funções. a gratificação de 100% (cem por cento), incidente
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sobre o respectivo vencimento, a titulo de representação.
inacumulável com a prevista no art. 39 desta lei.
Parágrafo único - O Procurador Regional da Fazenda e o

Procurador-Consultor da Fazenda perceberão, ainda, a título
de gratificação de função, a verba de 20% (vinte por cento),
incidente sobre o valor do respectivo vencimento, pelo
exercício do cargo em comissão.

Seção III
De Outras Vantagens

Art. 43 - Serão atribuidas, ainda, ao cargo de Procurador
da Fazenda Estadual e aos cargos em comissão do Quadro
Especifico de Pessoal da Procuradoria-Geral da Fazenda
Estadual gratificação e vantagem pecuniária de natureza
geral concedidas por lei aos servidores civis do Poder
Execut i vo -
Art. 44 - Os proventos da aposentadoria ou da
disponibilidade de Procurador da Fazenda Estadual
corresponderão á remuneração atribuída ao Procurador em
atividade sem prejuízo das vantagens pessoais.
Art. 45 - E devida a pensão por morte do Procurador da
Fazenda Estadual ao cõnjuge ou companheiro e, na sua falta,
aos filhos menores de 21 (vinte e um) anos, aos

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

- Na falta do beneficiário designado no 'caput" deste
artigo, será devida aos ascendentes diretos do Procurador da
Fazenda Estadual pensão equivalente a 1/3 (um terço) dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, comprovada
pelos beneficiários a sua dependência econômica permanente,
decorrente de grande enfermidade ou senilidade.

2o - Extingue-se a pensão do cônjuge ou companheiro pela
contração de novas núpcias ou pelo comprovado
estabelecimento de nova relação, fixa e estável, de natureza
conjugal
$ 3Q - E vedada a acumulação de pensão de Que trata este

artigo com outra percebida a mesmo titulo do Tesouro do
Estado, facultada a opção pelo recebimento da pensão do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPSEMG.

40 - A pensão será revista nos mesmos índices e nas
mesmas datas de vigência dos reajustamentos de vencimento
dos cargos do Quadro Especifico de Pessoal da Procuradoria -
Geral da Fazenda Estadual
f So - Aplica-se o disposto neste artigo aos Defensores
Públicos, aos Delegados de Policia e aos Procuradores do
Estado.
Art. 46 - A viúva ou, em sua falta, aos filhos menores de
18 (dezoito) anos ou incapazes, de servidor do Quadro de
Tributação, Fiscalização e Arrecadação, a que se refere a
Lei no 6.762, de 23 de dezembro de 1975, fica concedida
pensão mensal por falecimento do servidor, devendo-se
observar o mesmo critério de concessão de pensão aplicável
quando do falecimento de Procurador da Fazenda Estadual.
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Capitulo III
Das Férias

Art. 47 - O Procurador da Fazenda Estadual gozará de férias
individuais de 25 (vinte e cinco) dias úteis por ano.

lg - As férias não gozadas por conveniência do serviço
Poderão sê-lo, cumulativamente, em período posterior, não
excedendo cada etapa de gozo a 2 (dois) períodos de 25
(vinte e cinco) dias úteis cada um.

2 - As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos,
um dos Quais com duração mínima de 10 (dez) dias úteis, de
acordo com o interesse do serviço.

- Não poderá entrar em gozo de férias o Procurador da
Fazenda Estadual com autos em seu poder por tempo excedente
ao prazo legal, ou em falta com tarefa Que lhe tenha sido
previamente atribuída.

Titulo VI
Capitulo 1

Dos Deveres, das Proibições e dos Impedimentos
Art. 48 - E dever do Procurador da Fazenda Estadual:

- cumprir metade da jornada de trabalho na repartição, em
horário definido, e a outra metade em atividade no foro
judicial ou extrajudicial;
II - desincumbir-se diariamente de seus encargos

funcionais;

III - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos,
os serviços a seu cargo;
IV - esgotar os recursos cabíveis. salvo dispensa prévia

fundamentada do Procurador-Geral da Fazenda Estadual ou
daquele a quem essa atribuição for delegada;
V - zelar pela boa aplicação dos bens confiados à sua

guarda;

VI - observar sigilo funcional quanto a matéria dos
procedimentos em que atuar:

VII - sugerir providências com vistas ao aprimoramento dos
serviços no âmbito de sua atuação;
VIII - aperfeiçoar-se funcional e intelectualmente;
IX - participar efetivamente de promoções e eventos

técnicos e culturais patrocinados pela instituição;
X - não se afastar, preliminarmente ao ato de

aposentadoria, com autos em seu poder por tempo excedente ao
prazo legal, ou em falta com tarefa que lhe tenha sido
previamente atribuída, ou ainda durante a tramitação de
procedimento disciplinar para apuração de falta funcional.
Art. 49 - E vedado ao Procurador da Fazenda Estadual:

- exercer a advocacia fora de atribuições institucionais,
em processos judiciais e extrajudiciais de interesse direto
do ente público que representa;

II - empregar, em qualquer expediente oficial, expressões
ou ternos desrespeitosos;
III - praticar qualquer ato que macule a Procuradoria-Geral

da Fazenda Estadual ou represente deslealdade para com as
diretrizes da instituição;
IV - valer-se da qualidade do cargo para obter vantagem;
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V - manifestar-se, por qualquer meio de divulgação, sobre
assunto pertinente ás suas funções, salvo quando autorizado
pelo Procurador-Geral da Fazenda Estadual.

Capitulo III
Dos Impedimentos

Art. 50 - E defeso ao Procurador da Fazenda Estadual atuar
em processo ou procedimento em que:

- for parte ou, de qualquer forma, interessado;
II - houver atuado como advogado da parte;
III - houver interesse de cônjuge, parente consangüineo ou

afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau:
IV - houver postulado como advogado de qualquer das pessoas

mencionadas no inciso anterior-
Art. 51 - O Procurador da Fazenda Estadual não poderá
participar de comissão ou banca de concurso, intervir no
julgamento nem votar sobre organização de lista para
promoção quando ocorrer qualquer hipótese prevista no artigo
anterior.

Titulo VII
Da Responsabilidade Funcional

Capitulo 1
Do Regime Disciplinar

Art. 52 - Pelo exercício irregular de suas funções, o
Procurador da Fazenda Estadual responde civil, penal e
administrativamente.
Art. 53 - A responsabilidade civil decorre do procedimento
doloso ou culposo, com prejuízo da Fazenda Estadual ou de
terceiro-
Art. 54 - A responsabilidade penal abrange os crimes e as
contravenções imputadas ao Procurador da Fazenda Estadual
nessa condição.
Art. 55 - A apúração da responsabilidade administrativa do
Procurador da Fazenda Estadual dar-se-á mediante
procedimento determinado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Estadual.
Art. 56 - A atividade funcional do Procurador da Fazenda
Estadual estará permanentemente sujeita a inspeção, mediante
correição ordinária ou extraordinária.
e l - A correição ordinária será feita em caráter de
rotina, para se avaliar a eficiência e a assiduidade no
serviço.
e 2 - A correição extraordinária será determinada pelo
Procurador-Geral da Fazenda Estadual de forma sigilosa e
fundada exclusivamente no interesse do serviço.
5 3Q - A correição extraordinária será determinada pelo
Procurador-Geral da Fazenda Estadual. de oficio ou sempre
Que for proposta pelo Conselho da Procuradoria-Geral da
Fazenda Estadual
Art. 57 - Concluída a correição, ouvido o Conselho da
Procuradoria, o Procurador-Geral da Fazenda Estadual adotará
as medidas cabíveis.

Capitulo II
Das Infrações, das Penalidades e da Prescrição
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Art. 58 - São aplicáveis aos Procuradores da Fazenda
Estadual as seguintes sanções disciplinares:

- advertência;
II - censura;
III - suspensão;
IV - demissão;
V - cassação de aposentadoria-
Art. 59 - As penas previstas no artigo anterior serão

aplicadas:
£ - a de advertência, reservadamente e por escrito, em caso

de negligência no exercício das funções do cargo;
II - a de censura, reservadamente e por escrito, em caso de

descurnprimento do dever legal
III- a de suspensão, até 45 (quarenta e cinco) dias, em
caso de reincidência em falta anteriormente punida com
censura;

IV - a de suspensão, de 45 (quarenta e cinco) a 90
(noventa) dias, em caso de inobservância das vedações
impostas por esta lei ou de reincidência em falta
anteriormente punida com suspensão de até 45 (quarenta e
cinco) dias;
V - a de demissão, nos casos de:
a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio

estatal ou de bens ou valores confiados á sua guarda;
b) improbidade administrativa, prevista no ffl 4Q do art. 37

da Constituição Federal;
c) condenação por crime praticado com abuso de poder ou
violação de dever para com a administração pública, quando a
pena aplicada for igual ou superior a 2 (dois) anos;
d) incontinência pública escandalosa Que comprometa
gravemente, por habitualidade, a dignidade do cargo e da
instituição;
e) abandono do cargo;
f) revelação de assunto de caráter sigiloso que conheça em

razão do cargo;
g) aceitação ilegal de cargo ou função pública;
h) reincidência no descumprimento do dever legal

anteriormente punido com a suspensão prevista no inciso
anterior;

VI - a de cassação de aposentadoria, nos casos de falta
punível com demissão, praticada quando ainda no exercício do
cargo.

l Q - A suspensão importa, enquanto durar, na perda dos
vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao
exercício do cargo.

- Considera-se reincidência, para os efeitos desta
lei, a prática de nova infração no período de 4 (quatro)
anos apôs a notificação ao infrator sobre ato que lhe tenha
imposto pena disciplinar.
f 3Q - Considera-se abandono do cargo a ausência do
Procurador da Fazenda Estadual aos serviços, sem causa
justificada, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou go
(noventa) dias intercalados, no período de 12 (doze) meses.
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Art. 60 - Na aplicação das penas disciplinares, considerar-
se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade
da infração, as circunstâncias em que esta foi praticada e
os danos ao serviço ou á dignidade da instituição.
Art. 61 - Serão impostas as penas:

- de demissão, de cassação de aposentadoria e de
suspensão superior a 45 (quarenta e cinco) dias, pelo
Governador do Estado, mediante processo administrativo:
II - de suspensão inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, de

advertência e de censura, pelo Procurador-Geral da Fazenda
Estadual, segundo procedimentos estabelecidos no Regimento
Interno do Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda

Estadual
Art. 62 - Prescreverá:
- em 1 (um) ano, a falta punivel com advertência ou

censura;
II - em 2 (dois) anos, a falta punivel com suspensão:
III - em 4 (quatro) anos, a falta punível com demissão e

cassação de aposentadoria.
Parágrafo único - A falta também prevista na lei penal como

crime prescreverá juntamente com este.
Art. 63 - A prescrição começa a correr:

- do dia em que a falta for cometida;
II - do dia em que cessar a continuação, na hipótese de

falta continuada;
III - do dia em que cessar a permanência, na hipótese de

falta permanente.
Parágrafo único - Interrompe a prescrição a instauração de

processo administrativo ou a citação para a ação judicial.
Capitulo III

Da Sindicância e do Processo Disciplinar
Art. 64 - A sindicância, sempre de caráter sigiloso, será
determinada pelo Procurador-Geral da Fazenda Estadual ou
pelo Conselho da Procuradoria da Fazenda, para apuração de
falta funcional.
Art. 65 - O sindicante colherá as provas pelos meios
pertinentes, aplicando-se as disposições relativas ao
procedimento disciplinar.
Art. 66 - Na sindicância será obrigatoriamente ouvido o
sindicado, sob pena de nulidade.
Art. 67 - Encerrada a sindicância, o sindicante encaminhará

os autos ao Procurador-Geral da Fazenda Estadual, propondo
as medidas cabíveis.
Art. 68 - Compete ao Procurador-Geral da Fazenda Estadual

determinar a instauração do procedimento disciplinar para a
apuração da falta punivel com as penas de suspensão ou
demissão, observado o sigilo no procedimento.
Parágrafo único - Se a infração for punível com a pena de
demissão, caberá ao Conselho da Procuradoria da Fazenda
Estadual, pela maioria de 2/3 (dois terços) de seus membros,
deliberar sobre a matéria, diligenciando, em seguida, sobre
os procedimentos ulteriores.

Capitulo IV
Da Revisão e da Reabilitação
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Art. 69 - A qualquer tempo pode ser requerida a revisão do
procedimento disciplinar, desde que se aduzam circunstancias
suscetíveis de justificar nova decisão.

l Q - O pedido de revisão será dirigido ao Procurador-
Geral da Fazenda Estadual, que, se o admitir, determinara o
seu processamento em apenso aos autos originais e designara
comissão revisora composta de 3 (três) Procuradores da
Fazenda Estadual de classe igual ou superior á do
interessado que não hajam participado do procedimento
disciplinar-
5 2g - Concluídos os trabalhos, serão os autos remetidos ao

Conselho da Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual, a qual
julgará procedente ou improcedente o pedido de revisão,
decidindo o mérito.

g 3g - Julgada procedente a revisão pelo Conselho da
Procuradoria, o processo será encaminhado à autoridade
aplicadora da pena, propondo-se o seu cancelamento.

Titulo viii
Disposições Finais e Transitórias

Art. 70 - Aplicam-se ao Procurador da Fazenda Estadual, no
que não estiver excepcionado nesta lei, as normas atinentes
aos servidores públicos civis do Estado.

Art. 71 - Ao Procurador da Fazenda Estadual, a partir da
entrada em vigor desta lei, fica assegurado o direito de
opção irretratável referido no f 3Q do art. 22 do Ato das
Disoosições Constitucionais Transitórias da Constituição
Estadual

Art. 72 - A Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual poderá
manter estágio profissional para académico de Direito, nos
termos da lei.

Art. 73 - Os cargos constantes no Grupo de Direção Superior
e no Grupo de Execução e Assessoramento da Procuradoria-
Geral da Fazenda Estadual, mencionados no Decreto flQ 21.454,
de 11 de agosto de 1981, com as alterações legais
Posteriores, ficam substituídos pelos cargos descritos no
anexo desta lei.
Parágrafo único - A alteração da composição numérica de que

trata o anexo far-se-á em lei ordinária, quando necessário.
Art. 74 - Os vencimentos das classes da carreira de
Procurador da Fazenda Estadual e dos cargos de provimento em
comissão do Quadro Especifico de Pessoal da Procuradoria-
Geral da Fazenda Estadual são os fixados no anexo desta lei
observada a vigência nele indicada.
Parágrafo único - Sobre os valores dos vencimentos dos

cargos de que trata este artigo, incidem, na mesma data de
vigência e no mesmo índice Percentual. os reajustamentos
gerais concedidos aos servidores públicos estaduais, a
partir da data de vigência indicada no anexo.
Art. 75 - A aposentadoria, apedido, de Procurador da

Fazenda Estadual somente poderá ocorrer após 5 (cinco) anos
de efetivo exercício em cargo do Quadro da Procuradoria-
Geral da Fazenda Estadual
Art. 76 - Os honorários advocaticios devidos aos
Procuradores da Fazenda Estadual serão partilhados
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igualitariamente entre os ocupantes dos respectivos cargos
em exercício na Procuradoria-Geral da Fazenda Estadual
Parágrafo único - No interesse da produtividade dos

serviços juridicos. o regulamento poderá autorizar
destinação específica de parte dos honorários e o
estabelecimento de critérios para a exclusão ou
diferenciação, quanto a seu rateio.
Art. 77 - Fica incluido no inciso 1 do art. 22 do Decreto
ng 21.453, de 11 de agosto de 1981, baixado nos termos do
art. 59 e parágrafos da Lei flQ 7.900, de 23 de dezembro de
1980. 1 (um) cargo de Advogado Judiciário II, nível XVIII,
do Quadro Suplementar, lotado na Secretaria do Interior e
Justiça até 31 de outubro de 1980, e elevado para 27 (vinte
e sete) o número de cargos da classe de Defensor Público de
2? Classe, previsto no parágrafo único do art. 22 do
referido decreto.
f lQ - O disposto neste artigo é para efeito do provimento
inicial de que trata o "caput" do art. 22 do Decreto n
21.453, de 11 de agosto de 1981, e o enquadramento retroage
a lg de outubro de 1980, na forma do art. 31 do referido
decreto -
f 2Q - Feito o provimento na forma do inciso 1 do art. 22

do decreto mencionado no parágrafo anterior, poderá haver 1
(um) cargo excedente de Defensor Público de Classe Especial,
para efeito de promoção, que retroagirá, também, â data em
que ocorreram as primeiras promoções por antigüidade a pós os
provimentos iniciais referidos.
1 3g - O cargo excedente mencionado no parágrafo anterior
será extinto com a vacância.
Art. 78 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de R$1.074-172,55 (um milhão setenta e
quatro mil cento e setenta e dois reais e cinqüenta e cinco
centavos), para a execução desta lei complementar, observado
o disposto no art. 43 da Lei rig 4.320, de 17 de março de
1964.
Art. 79 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, observada a vigência indicada no seu anexo.
Aru 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Bonifácio Mourão.
* - O anexo mencionado foi publicado no "Diário do

Legislativo" de 28/12/94.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.453/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.463/93, de autoria do Deputado Jaime
Martins. que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Municipio de Dores do Indaiã. foi aprovado no 2g turno na
forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, e Ici, do Regimento Interno.
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Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que esta de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.463/93
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Dores do Indaiã.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Dores do Indaiá o imóvel constituído por um
terreno de 4.071m2 (quatro mil e setenta e um metros
quadrados), situado naquele município e registrado a fls. 76
do livro 3g - V. transcrição ng 8.038. de 9 de janeiro de
1950, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dores
do Indaiá, correspondente ao quarteirão limitado pelas ruas
Oitava. São Paulo, Paraná e Bela Vista, excluído o terreno
ocupado pelo Tiro de Guerra, com 300m2 (trezentos metros
quadrados).

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se
á construção de um ginásio poliesportivo.
Art. 2Q - 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. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-

Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.840/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.840/93, de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública o Conselho
de Participação Popular e Desenvolvimento da Comunidade
Negra de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas, foi aprovado no 2g turno, na forma do
vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 1.840/93
Declara de utilidade pública o Conselho de Participação
Popular e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Monte
Alegre de Minas, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de
Participação Popular e Desenvolvimento da Comunidade Negra
de Monte Alegre de Minas, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Geraldo Rezende.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.855/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.855/93, de autoria do Deputado Marcos
Helénio, que dispõe sobre o atendimento ao usuário de
serviços públicos, foi aprovado no 2Q turno, na forma do
vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.855/93
Dispõe sobre o atendimento ao usuário de serviços públicos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - 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 do serviço.
£ l Q - As informações serão claras e precisas e deverão

estar em local de fácil visualização.
- Na entrada das dependências do órgão ou da entidade,

deverá haver indicação da localização dos setores de
atendimento de que trata o artigo.
Art. 20 - Os órgãos e as entidades de que trata o artigo

anterior terão prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento
do disposto nesta lei contados da data de sua publicação.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.947194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.947/94, de autoria do Deputado
Reinaldo Lima, que torna obrigatório o uso do copo
descartável em estabelecimentos comerciais que vendem
bebidas, 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 No 1.947/94
Torna obrigatório o uso do copo descartável em

estabelecimentos comerciais que vendem bebidas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam os bares, restaurantes e estabelecimentos

congêneres obrigados a servir bebidas em copo descartável.
E lQ - Na impossibilidade do uso de copo descartável, os

estabelecimentos ficam obrigados a lavar os co pos de vidro
com sanitizantes que atendam ás especificações mínimas
exigidas pelo órgão sanitário competente.

- Os estabelecimentos comerciais a que se refere o
"caput" deste artigo devem ser devidamente licenciados pela
autoridade competente, após prévia inspeção.

- A obrigação prevista no "caput" deste artigo
estende-se ao comércio ambulante de bebidas.
Art. 2Q - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o

estabelecimento comercial ás seguintes penalidades:
- advertência;

II - multa;
Ilt - interdição do estabelecimento;
IV - cancelamento da licença ou do alvará de funcionamento.
Art. 3 - O disposto no artigo anterior aplica-se, no que

couber, ao comércio ambulante de bebidas.
Art. 4Q - As penalidades previstas no art. 2Q serão

aplicadas pelo órgão de fiscalização sanitária competente.
Art. s - o Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 7Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.950/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.950/94, de autoria do Deputado João
Batista, que estabelece a obrigatoriedade da realização de
exame odontológico gratuito em alunos da pré-escola e do l
grau da rede pública estadual de ensino 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, 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.950/94
Estabelece a obrigatoriedade da realização de exame

odontológico gratuito em alunos da pré-escola e do 1Q grau
da rede pública estadual de ensino e dá outras providências,
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica o Estado obrigado a oferecer, observada a
sua competência no âmbito do Sistema único de Saúde - SUS -,
exame odontológico gratuito para alunos da pré-escola e do
lo grau da rede pública estadual de ensino.
Art. 2o - Ao aluno carente será oferecido, no âmbito do
SUS, além do beneficio de que trata o artigo anterior,
tratamento odontolõgico gratuito destinado á correção de
deficiência ou lesão apresentada.
Art. 3g - Decreto do Poder Executivo regulamentará esta lei
no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.045/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.045/94, de autoria da Deputada Maria
Olivia, que declara de utilidade pública o Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais da Cidade de Campo Belo. 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, j 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 NO 2.045194
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais da Cidade de Campo Belo, com sede no
Município de Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado e utilidade pública o Sindicato

dos Servidores Municipais da Cidade de Campo Belo, com sede
no Município de Campo Belo.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.

o Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Maria Olivia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.104/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 2.104/94, de autoria do Deputado Paulo
Pettersen, que declara de utilidade pública a Sociedade de
Proteção e Assistência à Infância, com sede no Município de

a Carangola, 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, 6 l Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.104/94
Declara de utilidade pública a •Sociedade de Proteção e

Assistência à Infãncia, com sede no Municipio de Carangola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de Proteção e Assistência à Infância, com sede no Município
de Carangola.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.125194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 2.125/94, de autoria da Deputada Maria
José Haueisen, que declara de utilidade pública a entidade
Comissão Popular de Saúde e Ação Social, com sede no
Município de Novo Cruzeiro, 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 à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.125194
Declara de utilidade pública a entidade Comissão Popular de

Saúde e Ação Social com sede no Município de Novo Cruzeiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Comissão Popular de Saúde e Ação Social, com sede no
Município de Novo Cruzeiro-
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.144194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.144/94 , de autoria do Deputado José

Militão, que declara de utilidade pública a Obra Social Dom
Bosco - OSDB -, com sede no Município de Contagem, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno-
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ, do Regimento Interno.
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redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 2.144/94
Declara de utilidade pública a Obra Social Dom Bosco - OSDB
-, com sede no Municipio de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Obra Social
Dom Bosco - OSDB -, com sede no Município de Contagem-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Põricles Ferreira, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 2.158/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.158/94, de autoria da Deputada Maria
Olivia, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros Unidos do Alto de Guaranésia - AMAG -,
com sede no Município de Guaranésia, 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 art. 270. i 1Q, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.158/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores dos
Bairros Unidos do Alto de Guaranésia - AMAG -, com sede no
Município de Guaranésia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Moradores dos Bairros Unidos do Alto de Guaranésia -
AMAG -, com sede no Município de Guaranésia.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.227/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.227/94, de autoria do Governador do
Estado, que reclassifica as Unidades de Conservação sob a
administração do Instituto Estadual de Florestas - IEF -
cria o Quadro de pessoal efetivo do referido Instituto e dá
outras providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma do
vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ. 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 2.227/94
Reclassifica as Unidades de Conservação sob a administração

do Instituto Estadual de Florestas - LEF -, cria o quadro de
pessoal do referido Instituto e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Ficam reclassificadas, na forma do Anexo 1 desta
lei, quanto á categoria de manejo, as Unidades de
Conservação sob a administração do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, de acordo com o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação.
Art. 2Q - Fica criada a Estação Ecológica de Agua Limpa no
Município de Cataguases.
Art. 3g - Fica transformado em horto florestal o Parque
Estadual de Anhumas, localizado no Município de Itajubá.
Art. 4 - Ficam extintos 10 (dez) cargos de Gerente Local

de Unidade de Conservação, constantes no Anexo II da Lei nç
11.337, de 21 de dezembro de 1993.
Art. 5 - O Anexo II da Lei nQ 11.337, de 21 de dezembro de
1993, passa a vigorar na forma dada pelo Anexo II desta lei.
Art. 6Q - Fica criado o Quadro de Pessoal Efetivo do IEF,
composto pelos cargos constantes nos Quadros de Pessoal de
Apoio Administrativo, de Florestas e Biodiversidade e de
Apoio Técnico, integrantes do Anexo III desta lei, os quais
substituem os Quadros 1.2 e 1.3 do Anexo 1 do Decreto n
25.356, de 30 de dezembro de 1985.
Art. 7o - O IEF poderá instalar até 14 (quatorze)
escritórios regionais, observadas as suas disponibilidades
orçamentárias e financeiras.
Art. 80 - 0 Diretor-Geral do IEF definirá, em portaria, a
classificação das Unidades de Conservação 1, Ir e III, de
acordo com os respectivos graus de complexidade territorial,
administrativa e de biodiversidade.
Art. g - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão por conta de recursos orçamentários próprios do
IEF.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. li - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Bonifácio Mourão.

COMUNICAÇÕES
- Na reunião ordinária de 27/12/94, o Sr. Presidente deu

ciência ao Plenário das seguintes comunicações:
Da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
informando que, na 13 Reunião Extraordinária dessa
Comissão, realizada no dia 27/12/94. foi aprovado o Projeto
de Lei no 1.986/94, do Deputado Antônio Pinheiro.
Da Comissão de Educação, informando que, na 26a Reunião
Extraordinária dessa Comissão, realizada no dia 22/12/94,
foram aprovados os Projetos de Lei ns 2.142/94, do Deputado
Ambrósio Pinto: 1.721/93, do Deputado Antônio Carlos



;fl; 
Pereira; 2.140/94. do Deputado Bernardo Rubinger; 1,276/93,
do Deputado Elmiro Nascimento; 1.826 e 1.829/93. do Deputado
Geraido Rezende; 1.812/93, do Deputado José Braga; 1.836/93,
da Deputada Maria Dilvia; 1.539/93, do Deputado Reinaldo
Lima; 2.059/94, do Deputado Ronaldo Vasconcelios; e
1.720/93. do Deputado Wanderley Ávila -
Da Comissão de Agropecuária, informando que, na 62g Reunião

Ordinária dessa Comissão, realizada no dia 22/12/94, foram
aprovados conclusivamente os Requerimentos ngs 5.457, 5.461
e 5.464/94, do Deputado Roberto Amaral.
Da Comissão de Saúde e Ação Social, informando que, na 36çj
Reunião Extraordinária dessa Comissão, realizada no dia
26/12/94, foram aprovados os Projetos de Lei ngs 2,260/94,
do Deputado Côssimo Freitas, e 1.968/94. do Deputado Jaime
Martins-
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Selo Horizonte, auinta-feira. 29 de dezembro de 1994

ATA

ATA DA 617a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz e José Militão
SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Oficios - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei flQS 2.278 e 2.279/94 - Requerimentos ns
6.496 e 5497/94 - Requerimentos dos Deputados Antônio
Carlos Pereira, Gilmar Machado (2), Roberto Luiz Soares,
Dilzon Melo (6), Maria Olivia (7) e Roberto Amara] (5) -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley Avila
(3), Maria Elvira e Tarcisio Henniques e das Comissões de
Fiscalização Financeira, de Agropecuária. de Política
Energética, de Educação, de Saúde e Ação Social, de Direitos
e Garantias Fundamentais e da Comissão Parlamentar de
Inquérito para Investigar a Existência de Escravidão por
Dividas de Trabalho no Desmatamento e Produção de Carvão
Vegetal na Região Norte de Minas - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Ronaldo Vasconceilos, Roberto
Amara]. Antônio Pinheiro e Wilson Pires - Interrupção da
reunião - Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente -
Entrega de proposições - Palavras da Sra. Celina Albano -
Palavras do Sr. Paulo Dimas Rocha de Menezes - Palavras do
Sr. Ruy Lage - Palavras do Sr. José Nélson de Almeida
Machado - Reabertura da reunião - 2a PARTE (ORDEM DO DIA):
ia Fase: Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e
votação de pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei ns 2.228, 2.227, 1-950 e 1.947/94, 1.855,
1.463 e 1.789/93. 2.030/94, 1.469/93, 1.066/92, 2.258,
1.930. 2.268, 2.251, 2.026, 2.224, 2.216. 2.261 e 2.264/94 e
dos Projetos de Lei Complementar ns 33/94 e 29/93;
aprovação - Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Roberto Luiz Soares, Antônio Carlos Pereira, Gilmar Machado
(2). Maria Olivia (7), Roberto Amaral (5) e Dilzon Melo (6):
aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e votação de proposições: Discussão, em 2Q turno, do Projeto
de Lei nQ 2.077/94; aprovação na forma do vencido em lQ
turno, com as Emendas nQs 1 a 3 - Discussão, em 2Q turno, do
Projeto de Resolução nQ 2.257/94; aprovação na forma do
vencido em lQ turno - Discussão, em 2c turno, do Projeto de
Lei no 2.271/94; discurso da Deputada Maria Elvira;
encerramento da discussão: aprovação na forma do vencido em
1 Q turno - Discussão, em 2g turno, dos Projetos de Lei flQS
2.272/94; aprovação - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei nQ 2.273/94; aprovação na forma do vencido em lQ turno -
Discussão, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 1.460/93;
emissão de parecer pelo relator: encerramento da discussão:
aprovação com as Emendas nos 1 a 3 - Suspensão e reabertura
da reunião - Palavras do Sr, Presidente - Votação, em l



turno, do Projeto de Lei ng 2.088/94: aprovação na forma do
Substitutivo nQ 1, com as Emendas nos 2 e 3;
prejudicial idade da Emenda ng 1 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

- ABERTURA
A- s 14h15min, comparecem os Deputados:

José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro António - Ambrõsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Cóssimo Freitas - Dilzon Melo - Eduardo Brás -
Elisa Alves - Emano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio -
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins -
João Batista - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Raul Messias - Reinaldo Lima - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconçellos -
Sebastião Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley Ávila
Wilson Pires.
O Sr. Presidente(Deputado José Militão) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com  a
palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

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

Correspondência
- O Deputado Antônio Fuzatto, lg-Secretário "ad hoc", lê a

seguinte correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura,
informando, relativamente à solicitação de implantação de
unidade da CEASA em Formiga, proposta tida como prioritária
em audiência pública regional, que estudos elaborados pela
Superintendência de Abastecimento daquela Secretaria indicam
a inviabilidade do pedido e recomendam a implantação do
projeto barracão do Produtor.
Do Sr. Cuido Faria de Carvalho, Subchefe da Subchefia para
Acompanhamento da Ação Governamental da Casa Civil da
Presidência da República, comunicando o encaminhamento do
Oficio no 2.010/94/SGM ao Ministério da Integração Regional,
para exame e adoção das providências cabiveis.
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Do Sr. Campos Machado, Deputado á Assembléia Legislativa de
São Paulo, encaminhando cópia de expedienteem que requer
providências do Governo paulista com vistas à instituição do
ICMS sobre produtos importados por via dos Correios e
solicitando o apoio da Casa a que o Governo de Minas seja
favorável á aprovação da medida em reunião do CONFAZ. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira.)
Do Sr. Judimar M. Biber Sampaio, Juiz Substituto da Comarca

de Itamoji, informando que o Dr. Gilvan Brito Alves faz
parte do corpo clinico do Hospital São João Batista, mas não
é membro da sua diretoria, e que não foi oferecida denúncia
contra ele no processo crime nQ 351/93. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nQ 1.889/94.)
Do Sr. Dénio Marcos Simões, Secretário Municipal de Governo

do Municipio de Governador Valadares, em atenção a oficio
que encaminhou análise da Emenda á Constituição no 12,
ponderando que a Assembléia está exercendo, por meio do
programa citado na referida análise, as prerrogativas dos
municípios no que se refere às definições das diretrizes
pol iticas.

Da Sra. Leonor Gonçalves, Vice-Presidente do Conselho
Estadual de Saúde de Minas Gerais - CES-MG -, solicitando
que o Projeto de Lei nQ 2.263/94 seja submetido a parecer
desse Conselho antes da sua discussão e votação pelo
Plenário dessa Casa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n
2.263/94.)

Do Sr. Afonso Greco, Presidente da Fundação Hospitalar
Nossa Senhora de Lourdes, de Nova Lima, agradecendo pelo
empenho no processo para declaração de sua utilidade
pública.
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 Ng 2.278/94

Declara de utilidade pública a Fundação João Theodósio
Araújo, com sede no Municipio de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
João Theodósio Araújo, ex-Associação dos cegos, entidade sem
fins lucrativos, de caráter filantrópico e assistencial, com
personalidade juridica, com sede no Municipio de Juiz de
Fora.
Art. 2Q - Revogam-se as disposições em contrário, entrando

a presente lei em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de novembro de 1994.
íbrahim Jacob

Justificação: A entidade, de tão nobres serviços prestados
à comunidade em geral e, particularmente. aos deficientes
fisicos e visuais, evoluiu no curso do tempo e, por uma
contingência natural, espontânea, ampliou sua atividade,
passou a atuar num universo maior no que concerne aos
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atendimentos. Por isso, a antiga Associação dos Cegos de
Juiz de Fora veio, inexoravelmente, a se transformar na
portentosa Fundação João Theodôsio Araújo.
Embora não tenha perdido a solução de continuidade em seu
profícuo trabalho, verdade é Que a entidade alterou
fundamentalmente sua natureza juridica, passando de simples
associação, definida por dispositivos mais singulares a
fundação, conceituada e definida em legislação própria,
pertinente, mais complexa e exigente, na forma prevista para
sua nova estrutura.
Não se trata, pois, de uma eventual modificação de nome,

cujas conseqüências pudessem ser solucionadas por uma
prática averbação em cartório, em se considerando as
naturezas jurídicas diversas e tratadas por legislações
diferentes.
A entidade, à vista disso, tem vivido dificuldades no
recebimento de verbas públicas, em virtude de sua
denominação e natureza jurídica- A situação da entidade, de
fato, não se alterou, o espírito da organização é o mesmo,
mas tanto o nome como a natureza jurídica se alteraram, o
que impõe uma nova lei, já que, na prática, a situação
anterior se extinguiu.
Na verdade, a antiga Associação dos Cegos de Juiz de Fora
já foi declarada de utilidade pública por esta Assembléia
Legislativa por meio da Lei no 3.350, de 11/3/65, mas com as
mudanças, inclusive de natureza juridica, impõe-se um
reconhecimento através de nova lei.
Para que a entidade não fique indefinidamente exposta a
questionamentos de ordem legal quanto a sua situação
jurídica, e com isso perca tempo precioso no recebimento de
recursos sempre urgentemente esperados, é indispensável que
nova lei reponha o direito dela, como cabe.
E essa a razão da proposta, que eu espero tenha o costumado

bom acolhimento 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 2.279194
Declara de utilidade pública a Associação Hospitalar São

Sebastião, com sede no Município de Alpercata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Hospitalar São Sebastião, com sede no Município de
Alpercata-
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de agosto de 1994,
Bonifácio Mourão
Justificação: a Associação Hospitalar São Sebastião, com
sede no Município de Alpercata, é uma sociedade civil, sem
finalidade lucrativa, que presta serviço inigualável á
comunidade de Alpercata. São seus objetivos: prestar
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assistência médica e hospitalar à população do município;
construir, montar e conservar o prédio para o cumprimento de
suas finalidades, segundo as normas e técnicas hospitalares;
e manter serviços de medicina preventiva, curativa e de
reabilitação. A entidade foi criada a 25/1/86, e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos respectivos cargos.
Por reputar como de fundamental importância para a
sociedade a criação de instituições que visem ao
desenvolvimento de serviços tão relevantes, é que submeto à
apreciação dos meus nobres pares o presente projeto de lei.
Ademais. preenchendo a Associação Hospitalar São Sebastião
todos os requisitos exigidos pela Lei nQ 5.830/71, c/c o
art. 178, f S, 1 e II, do nosso Regimento, aguardo de meus
pares a sua aprovação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 5,496/94, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a ex-
Diretoria da Associação Comercial de Minas pelo bom
desempenho de seu mandato. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

NQ 5.497/94, do Deputado Antônio Pinheiro, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
Diretoria da Associação Comercial de Minas, eleita para o
período de 1995 a 1998 - (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

Do Deputado Antônio Carlos Pereira, solicitando seja a
tramitação do Projeto de Lei nQ 1.460/94 submetida a regime
de urgência.

Do Deputado Gilmar Machado (2), solicitando se distribua à
Comissão de Administração Pública o Projeto de Lei n
2.263/94 e que o Projeto de Lei ng 1.114/92 seja apreciado
em regime de urgência,
Do Deputado Roberto Luiz Soares, solicitando seja submetida
a regime de urgência a tramitação do Projeto de Lei n
2-090/94.

Do Deputado Dilzon Meio (6), solicitando se submeta a
regime de urgência a tramitação dos Projetos de Lei ngs
1.986 e 2.958/94 e dos Requerimentos rlQs 5.455. 5.457. 5.461
e 5.464/94.
Da Deputada Maria Olivia (7), solicitando se submeta a
regime de urgência a tramitação dos Projetos de Lei ngs
1,826. 1.829 e 1.836/93 e 1.968, 2.140, 2.142 e 2.260/94.
Do Deputado Roberto Amaral (5), solicitando se submeta a
regime de urgência a tramitação dos Projetos de Lei ns
1.276, 1.539, 1.720, 1.721 e 1,812/93.

COUUNICAÇÔES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Avila(3), Maria Elvira e Tarcisio Henriques e das
Comissões de Agropecuária, de Política Energética, de



Educação, de Saúde e Ação Social, de Direitos e Garantias
Fundamentais e da Comissão Parlamentar de Inquérito para
Investigar a Existência de Escravidão por Dividas de
Trabalho no Desmatamento e Produção de Carvão Vegetal na
Região Norte de Minas.

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

Vasconcel los.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Srs.
Deputados. Sras. Deputadas, imprensa, galeria; esta, na
verdade, deve ser a última reunião ordinária que fazemos
nesta sessão legislativa da 12 Legislatura da nossa
Assembléia de Minas.
Gostaria de externar os meus agradecimentos ao Deputado
Romeu Queiroz. nosso Lider do Governo, durante as sessões
legislativas de 93 e 94, pelo fato de o ilustre Deputado
ter-me convidado para ser seu Vice-Líder nesta Casa.
Sendo a última reunião ordinária, momento apropriado para
pequenos pronunciamentos, gostaria que os Deputados
entendessem nossas palavras de agradecimento e de gratidão
ao Deputado Romeu Queiroz. Ao nos convidar, aceitamos
trabalhar com ele, neste biénio 93-94, e o fizemos com
grande satisfação e aprendizado para nós. Na verdade,
convivemos com o Deputado desde 1987 quando entramos nesta
Casa e, durante esse tempo, aprendemos a admirá-lo e a
reconhecer suas virtudes. Tivemos também a oportunidade de
trabalhar com ele no biénio 91-92 na Mesa Diretora e, mais
uma vez, se fez clara a liderança do ilustre Deputado.
Ao término dos nossos trabalhos, gostaria, então, de ocupar

esta tribuna para tornar público o nosso preito de gratidão
ao ilustre Lider do Governo desta Casa, Deputado Romeu
Queiroz-
Aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os nossos
companheiros Deputados, que conosco trabalharam nestes
quatro anos. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto

Amaral.
O Deputado Roberto Amara]* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, distinto e seleto público que
nos vê e que nos ouve, representantes da imprensa, dirijo-me
a vocês, Deputados e Deputadas, e a todo o povo mineiro,
neste momento em que se encerra a l2a Legislatura. Estas
palavras, ora proferidas, são produto das reflexões sobre
minhas atividades nestes anos e o resultado das urnas.
Ao receber mais votos nesta eleição do que naquela que me

trouxe a esta Casa. entendi que os eleitores de minha região
me deram um grande voto de confiança. Outros, mais do que
eu, receberam votação e reconhecimento ainda maiores. Por
isso, eu os cumprimento.
O mandato que nos é outorgado, nem sempre é fácil de ser
exercido. Nós, detentores da representação popular, fomos
dissecados nesse periodo turbulento da politica nacional,
que se iniciou com a queda de um Presidente da República.
Nunca a história do Brasil registrou fatos de natureza tão
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cruel contra o Poder Legislativo, com acusação contra
Senadores e Deputados através dos meios de comunicação.
Processos e cassações generalizaram-se, de tal forma que se
permitiu, durante algum tempo, tornar-se desonroso o titulo
de deputado.
Fomos, todos, achincalhados e, erroneamente, encolhemo-nos

aceitando, placidamente, verídicas acusações a uns poucos
como se coubessem a todos nós. Tornaram-se públicos nossos
salários, como se fosse vergonhoso recebê-los, quando a
vergonha está em não receber e manter o mesmo padrão de
vida, sem explicar as origens dos ganhos.
Não demos, na hora certa, o nosso brado de protesto. Nesta

Casa, como em todas outras deste imenso Pais, têm assento
exemplos da mais alta probidade e respeitabilidade. Houve
momentos em que se levaram ao ar programas mostrando alguns
Plenários quase vazios. Nossa função foi definida, única e
exclusivamente como a de estar presente em plenários, para
votar leis. Ano após ano, votando leis, construiríamos um
acervo irresponsável e juridicamente inadotável
Não! Essa não é a nossa única função. Seria reduzir a
nobreza do cargo a uma simplicidade elementar; a uma
presença física, relegando a um segundo plano, inclusive,
nosso dever constitucional de fiscalização e controle.
O conhecimento dos anseios populares, das reivindicações
regionais, das necessidades locais é que delineiam e esboçam
as leis. O enclausuramento nos plenários conduziria ao
desconhecimento dos fatos, à miopia da realidade e à
incapacidade do debate consciente.
Sinto-me gratificado de ter dado a Minas Gerais as leis de
Política agrícola e de recursos hidricos, de ter dado à
minha região o programa de abastecimento d'água para
comunidades rurais - Programa Minas d'Água, hoje em execução
Pela COPASA.
A verdade, nobres companheiros, que precisa ser mostrada de
forma plena e clara, é que, embora não possamos cumprir,
exigem-nos a onipresença. Nossas bases eleitorais cobram
presença constante em seminários, comissões, secretarias de
Estado e autarquias; reuniões políticas, locais e regionais;
solenidades; estudo de projetos de lei e pareceres;
pronunciamentos; atendimento a prefeitos, vereadores e
lideranças; comparecimento ás audiências públicas;
acompanhamento da implantação das propostas apresentadas -
isto é parte do nosso mundo - grande como Minas, múnus de
homens públicos.
Nobres Deputados e Deputadas, cabe àqueles que foram
reeleitos e àqueles que chegam a esta Casa uma missão
grandiosa: além de restabelecer a pujança do Poder
Legislativo, ajudar a construir o novo Brasil, agora que
renasce a esperança.
Estamos no limiar de uma nova época. O próximo ano. 1995,

será o grande divisor de águas. No horizonte, antes negro,
desponta a luz da aurora, tão ansiosamente esperada. Temos
uni povo sofrido, mas forte, que sabe e saberá lutar por um
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futuro melhor, que não seja só para si, mas para seus
filhos.
Mesmo que eu não esteja munido de um diploma, isto posso
asseverar, com plena convicção: continuarei a participar
desta caminhada para o futuro melhor. Vamos continuar a luta
para que Minas Gerais e o Norte de Minas continuem
prosperando, para que filhos do povo altaneiro continuem
tendo escolas, hospitais, estradas, empregos, enfim.
desenvolvimento. E que tenhamos condição de conviver com a
seca, que ano após ano assola a nossa região.
Que, num futuro próximo, nunca mais se fale em cestas
básicas, cobertores, caminhão-pipa, programas temporários de
leite, implantados para mascarar a miséria. Não! Temos que
erradicar isto do Norte de Minas e de toda as Minas Gerais.
Antevejo emprego pleno, chaminés de indústrias, redes de
eletrificação, agropecuária e agroindústria fortes e
vigorosas e um comércio atuante.
Quero uma vez mais ressaltar o Governo Hélio Garcia -
sério, honesto e austero, mas com obras e realizações
reconhecidas por todos os mineiros, como pode ser comprovado
na noticia veiculada no jornal 'Estado de Minas" de hoje.
Segundo pesquisa, ele conseguiu 79% da avaliação positiva
para seu governo, confirmando o grande estadista que é:
"Carda encerra seu governo com boa aceitação popular.
O Governador Hélio Garcia deixa o Palácio da Liberdade no
dia lg de janeiro com dois bons motivos para comemorar. Além
de eleger o seu sucessor, ele transfere o governo para
Eduardo Azeredo com índices positivos de avaliação popular
da sua administração.
Segundo pesquisa do Instituto Vox Popul i , realizada no
período de 17 a 21 deste mês, em 126 municípios, Garcia
obteve 79% de avaliação positiva do seu governo, somadas as
classificações de ótimo (6%), bom (35%) e regular (38%).
Apenas 7% dos 2.477 entrevistados consideraram o seu governo
ruim e 8% péssimo. Seis por cento não souberam avaliar o
governo Hélio Garcia.
Em pesquisas anteriores, os números não foram tão positivos

5 para o Governador mineiro. Em 22 de junho de 1993, ele
detinha os piores índices de aprovação do seu governo.
Naquela época, em pesquisa elaboradora pelo Instituto
Datafolha e publicada no "Estado de Minas", 35% dos
entrevistados consideraram o seu governo ruim/péssimo; 15%
ótimo/bom; e 44%, regular. "Não há nada a estranhar',

o afirmou na época o Governador, argumentando que até aquele
período o seu governo voltou-se para os ajustes internos,
enquanto arrumava a casa para o inicio do programa de obras.
Na última semana do seu governo, Hélio Garcia terá uma

o intensa agenda de compromissos. Hoje, por exemplo, logo após
condecorar com a Medalha da Inconfidência o presidente da
Associação Comercial do Rio de Janeiro. Humberto Motta, e o
superintendente regional da Caixa Económica Federal de Minas
Gerais, Homero Diniz. ele participa da solenidade de
lançamento do livro "Magalhães - Navegando contra o Tempo",
escrito pelos jornalistas José Geraldo Bandeira de Mello e
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Roberto Drumond. As duas solenidades serão no Palácio da
Liberdade.
Amanhã, Garcia assina, ás 11h, convénio entre o Governo de
Minas e a Fundação Israel Pinheiro. O Estado vai doar á
Fundação um terreno em Caeté, para construção do Memorial
Israel Pinheiro, ex-Governador de Minas, natural daquela
cidade. Logo após, ele assina autorização para a construção
do Hospital da Policia Civil.
Na quinta e sexta-feiras, o Governador deverá visitar
algumas cidades do Triângulo, a fim de participar da
inauguração de algumas obras realizadas pelo seu Governo,
incluindo prédios escolares e 1.700km de estradas."
Nosso Governador Eduardo Azeredo não só dará continuidade a
esse trabalho mas também ampliará as fronteiras do
progresso, de desenvolvimento e do crescimento de Minas.
Que os Senadores, Deputados Federais e Estaduais, que todos
se irmanem para a grande tarefa que se lhes apresenta -
construir o novo Brasil
Neste momento, queremos reafirmar a nossa fé e a nossa
crença no Presidente da República. Fernando Henrique
Cardoso, para realizar as mudanças de que tanto o Brasil
precisa. Que os cinco programas apresentados em sua campanha
eleitoral e simbolizados pela mão sejam efetivamente
concretizados. Que o passado, corroido pela inflação, seja
apagado, que a lua inunde a nossa terra e q ue dela surja o
progresso.
Desta Assembléia, plena de valores pessoais dos mais
insignes, renovada com tantos outros, partirá - não tenho
dúvidas - o grande apoio para o sucesso das reformas de que
tanto necessita o Pais. Exemplos nos foram dados pelos
Presidentes desta Casa - Deputados Romeu Queiroz e José
Ferraz - e por seus companheiros de Mesa. Posso e devo citar
a criação da CIPE-São Francisco, O Parlamento das Aguas. a
Escola do Legislativo e as Audiências Públicas Regionais, o
sistema Assembléia "on-line".
Quero, ao finalizar, cumprimentar e dar um abraço a todos

os meus nobres pares desta 12a Legislatura. As amizades que
aqui adquiri sobreviverão, tenho certeza, á efemeridade de
um simples quadriênio.
Nesse abraço, o meu muito obrigado, pelo tanto que me

deram, pelo carinho com que me trataram e pelo tanto que me
ensinaram.
Esse abraço, quero dá-]o, também, a cada um dos eficientes

e competentes colaboradores e funcionários desta Casa. Quero
exaltar e enaltecer o trabalho desenvolvido por todos os
setores, nos quais cumprimento a cada um e a todos. Refiro-
me a Diretoria-Geral; Secretaria-Geral da Mesa; às
Secretarias Temático-Processual, de Projetos Especiais, de
Assuntos Especiais, Administrativo-Operacional de
Assistência e Administração de Pessoal, Administração
Financeira, de Comunicação Institucional, de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional, à Escola do Legislativo e à
Procuradoria-Geral- Enfim, a todos, sem exceção, o que lhes
devo não se paga com um simples abraço, mas sei que saberão.
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na grandeza de seus corações, reconhecer, neste gesto, a
minha gratidão.
Os meus amigos e os que trabalharam e que trabalham em meu
gabinete, poderei abraçar um a um e dizer-lhes o meu muito
obrigado. Mas, quero que fique publicamente registrado o meu
reconhecimento pelo trabalho que desenvolveram - foram,
acima de tudo, leais companheiros e companheiras.
Permitam-me, nobres companheiros, que eu use este local
para pedir desculpas - desculpas á minha família pelas
noites em que o dever me fez estar ausente, pela falta de
horário, pelas viagens intermináveis, pelas reuniões fora de
hora, pelos fins de semana que não.passamos juntos, pelas
férias inexistentes. Tive de minha esposa e filhos a total
compreensão e apoio, assim como de toda a minha família -
minha mãe, meus irmãos e irmã.
Quero, agora, atender a um anseio reprimido, há tanto
tempo. Quero tomar-lhes as mãos e caminhar assim,
despreocupado e feliz. Estou de volta - sou, novamente e
inteiramente, esposo e pai. Até o momento de, quem sabe
quando, começar de novo.
Quero, neste apagar de luzes do ano de 1994, desejar a
todos que aqui continuam e aos que virão, que em 1995
transformemos a intenção em gesto, a idéia em ação. a
palavra em exemplo, fazendo realidade o sonho de um Brasil
melhor, mais próspero e mais justo e que todos tenham um
feliz Ano Novo. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antõnio

Pinheiro.
O Deputado Antônio Pinheiro - Sr. Presidente, estou
encaminhando ã Mesa um requerimento, cujo teor é o seguinte:
"Sr. Presidente, o Deputado que este subscreve, na forma

regimental, requer a V. Exa. sejam enviados votos de
congratulações com os membros da Diretoria da Associação
Comercial de Minas - ACM -, cujo mandato se encerrou no dia
6 do corrente, na pessoa do seu ex-Presidente, Or. Lúcio
Benquerer, pela brilhante gestão de seu mandato, quando
aquela Associação alcançou projeção especial no quadro
nacional
Tivemos a oportunidade de acompanhar, nesses quatro anos, a

elogiável preocupação com o social. notadamente com relação
aos chamados meninos e meninas de rua, de onde advieram
parcerias importantes, com a PM, a Prefeitura Municipal e o
UNICEF. Este tema, antes visto com certa reserva pelo nosso
empresariado, hoje é abordado com visão diferente, de
justiça e fraternidade, tendo-se alcançado alto nível de
consciência da responsabilidade social da classe
empresarial.
Nessa mesma linha de atuação social, a ACM desenvolveu

campanhas meritórias, como a Santa Casa - Santa Causa, a dos
portadores de deficiência abrigados na Caminhos para Jesus e
a de Valorização dos Símbolos Nacionais, com a distribuição
do Kit Cidadão.
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Por fim, mas não menos importante, destaca-se, entre as
muitas e importantes iniciativas da Diretoria cujo mandato
se encerrou, o já tradicional Café Parlamentar, onde foram
discutidos temas de relevante interesse para Minas e para o
Brasil. Os empresários mineiros extrapolaram os limites
regionais, mostrando a real importância do pensamento
mineiro no cenário politico e econômico nacional.
É de justiça a homenagem que assim rendemos a essa
administração dinâmica e competente, pelos bons serviços
prestados ao Estado e ao Pais.'
Do mesmo modo, Sr. Presidente, encaminho o seguinte
requerimento:
"Sr. Presidente, o Deputado que este subscreve, na forma

regimental, informa a essa Mesa a realização da eleição para
a Diretoria da Associação Comercial de Minas - ACM - e a
conseqüente posse dos eleitos, ocorrida no dia 6 do
corrente. A chapa eleita para o quadriénio 95-98 é
encabeçada pelo Dr. Francisco Américo Mattos de Paiva.
Na oportunidade, requer a V. Exa. sejam enviados nossos

votos de congratulações com a Diretoria eleita, na pessoa do
seu Presidente. Dr. Francisco Américo Mattos de Paiva,
desejando-lhe uma feliz e proficua administração, na certeza
de que, ali, Minas continuará sendo o centro de referência e
de reflexões para a solução dos problemas regionais e
nacionais."
Para concluir, Sr. Presidente, quero dirigir algumas
palavras de agradecimento pelos dois anos que aqui passei em
convivio com os nobres amigos, desejando-lhes, igualmente,
um ano feliz, proficuo e voltado sempre para a busca da
justiça e do bem-estar do nosso povo. Como eu, muitos
colegas aqui não voltarão e, permitam-me destacar um nome,
cuja ausência esta Assembléia muito sentirá: refiro-me ao
nobre Deputado, nosso companheiro, Adelmo Carneiro Leão.
Os outros fazem falta, igualmente, mas, este Deputado tem
uma característica diferente. Vi isso em conversa com os
demais colegas e lamento sua ausência.
Desejo aos senhores um ano novo feliz. Minas tem que
apontar o caminho para o Brasil; Minas tem, hoje, um
Governador com um passado limpo e ideais transparentes;
Minas vai marcar uma nova época para o Brasil junto com o
ilustre Presidente Fernando Henrique Cardoso, que elegemos.
O povo espera, o povo merece, o povo está cansado, mas não
perdeu as esperanças ainda. Muito obrigado e felicidades
para os senhores, neste próximo ano.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires - "Senhor Presidente, Senhores
Deputados, mesmo não me reelegendo para a próxima
legislatura, não cessará a minha luta, principalmente na
defesa das regiões mais esquecidas do nosso Estado, que são
os vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus, forçando o
Governo a dar provas concretas de suas intenções a respeito
dos problemas vitais para a sobrevivência e o progresso de
minha região e do povo de Minas Gerais.



;;fl
Tudo o que aqui pleiteamos, Sr. Presidente, Srs. Deputados,

o fazemos não como quem pede favores, mas como quem reclama
medidas do interesse público, no cumprimento do seu dever,
para com aqueles que nos deram os seus votos, confiando no
nosso passado, de profissional da medicina e de cidadão,
fazendo honra e justiça aos nossos propósitos, ainda mais na
possibilidade de um entendimento com os homens do Governo,
que promovessem um minimo de confiança, para não dizer
harmonia, indispensável ao estabelecimento de una obra
administrativa e legislativa que solva, que resolva ou que
ao menos equacione e enfrente com o necessário sentimento de
urgência os graves problemas que afligem a vida do povo dos
vales do Mucuri, Jequitinhonha e São Mateus, e de um modo
geral do povo mineiro,
Senhor Presidente, Senhores Deputados, ocupo esta tribuna
por dois motivos: Se, por um lado, me entristece ser a
última vez que o faço nesta legislatura, por outro, me traz
recordações de grandes debates que aqui travamos com
ilustres companheiros desta Casa- Sinto-me desvanecido pela
oportunidade que me é oferecida nesta hora, de poder
ressaltar no meu depoimento final a grande honra que tive em
permanecer durante quatro anos com colegas que engrandecem o
Poder Legislativo de Minas Gerais,
Vale recordar, ainda que rapidamente, o exemplo de
galhardia e insistência qUe nos legam os companheiros mais
experientes, quando a cada um de nós assaltam momentos de
desalento e perplexidade. E nesse gerador de energia e de
esperanças sempre renovadas Que vamos buscar razão e
inspiração para levar adiante a nossa vida pública.
espelhada na dos companheiros de maior formação moral desta
Casa Legislativa, que só o verdadeiro espirito e sentimento
altruista pode indicar a quem tem olhos para ver e coração
para sentir, Estejam certos, companheiros, de que
voltaremos, para que juntos possamos enfrentar com firmeza e
decisão possiveis horas dramáticas que haveremos de poupar
aos nossos irmãos menos favorecidos,
Quero. Senhor Presidente, Senhores Deputados, ao assomar
hoje a esta tribuna, pois talvez seja esta a última vez que
aqui falo como representante do Nordeste Mineiro, prestar
contas do exercício do meu mandato.
Freqüentei efetivamente as sessões da Assembléia e de suas
comissões. Procurei o melhor dos entendimentos com os meus
pares, dentre os quais fiz muitos amigos. Debatemos inúmeras
vezes e, mesmo no calor das discussões e na defesa dos
pontos de vistas e da ideologia de cada um. mantivemos o
respeito.
Procurei colocar, acima de tudo e.de todos, os interesses
do Nordeste de Minas e dos mineiros, acima das minhas
fraquezas e vaidades pessoais. Combati o bom combate, me
envaideci, decepcionei-me, mas procurei manter a dignidade
do meu mandato.
Aqui chego ao fim, escuso-me por tomar o tempo da Casa, mas
peço a honra da atenção dos Senhores Deputados para a
conclusão do meu discurso de despedida. E apenas, então.
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lamento a perda do meu mandato, como lamento desde já a
falta que sentirei daqueles dos quais aprendi a gostar e
admirar.
Na convivência desses quatro anos, quero, contudo, apenas
salientar, e isso com grande alegria, com justificado
entusiasmo, com renovada confiança, o extraordinário valor
da palavraS  "livre", que pronunciamos nesta Casa, pois sã ela
é capaz de inquietar. desassossegar, desentocar as forças
mais profundas, mais poderosas e mais ocultas que mexem nos
cordões do teatro de marionetes em que está transformada a
vida pública brasileira. Tudo o que nestes tempos se tem
demonstrado me leva a crer que o valor da palavra "livre" é,
nestes episódios, a grande lição a se extrair do seu bojo.
Essa lição não é só para nós, mas para a nossa juventude,

para os Deputados mais novos, a fim de que não nos deixemos
entibiar ou desanimar pelas vicissitudes. Que a liberdade de
palavra leve às suas consciências a certeza de que,
quaisquer que sejam os amargores e os dissabores, nada há
que mais recompense do que ver como se desencadeia a relação
furiosa ante o simples valor de uma palavra inerme.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, se perder as eleições é
cruel, é um sacrifício, me faz lembrar aquela velha
comparação, cada vez mais nova porque mais atual, de que se
serviu a Palavra do Senhor no Evangelho. Há certos exemplos.
há certos sacrifícios que participam da natureza do processo
que se efetua com as sementes: elas primeiro precisam morrer
no fundo da terra escura para que desabrochem os frutos da
sua morte aparente. Se assim entender o Senhor, faça da
derrota deste ex-companheiro o mesmo que a uma semente, para
que eu possa, com uma futura vitória, desabrochar e fazer
renascer um futuro convívio com todos vocês. Os homèns dizem
adeus e as palavras dizem até breve. E o que eu tinha a
dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

Interrupção da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Neste momento, a
Presidência interrompe os trabalhos ordinários para, nos
termos do ltD do art. 23 do Regimento Interno, receber o
Or. Kildare Gonçalves Carvalho, Secretário Extraordinário
para Assuntos Legislativos, e demais autoridades, para a
entrega das proposições de lei que tratam da Política de
Saneamento Básico, do Fundo de Saneamento Básico e da
Política Cultural do Estado.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à Mesa os Exmos.
Srs. Dr. Kiidare Gonçalves Carvalho, Secretário
Extraordinário para Assuntos Legislativos, representando o
Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia; Profa. Celina
Albano. Secretária de Estado da Cultura; Dr. Ruy Lage,
Presidente da COPASA-MG; Engenheiro José Nélson Almeida
Machado, representante das entidades da área de saneamento;
e Dr. Paulo Dimas Rocha de Menezes, representante das
entidades da área da cultura.

Palavras do Sr. Presidente
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Srs. Deputados. Sras. Deputadas, meus senhores e minhas
senhoras, autoridades presentes, as proposições de lei que
ora encaminhamos a sanção pertencem a uma nova safra de
produtos legislativos q ue vem ocorrendo com freqüência cada
vez maior nesta Casa. Tais produtos preludiam o parlamento
do futuro e representam o anúncio de uma prática parlamentar
renovada que tende a se generalizar. A marca que as
distingue é a intensa participação da sociedade em seu
processo de elaboração.
Tem crescido muito entre os mineiros a consciência da
cidadania. Em conseqüência disso, as leis devem deixar cada
vez mais de ser obra de uns poucos para tornar-se resultado
da ampla colaboração dos diversos segmentos sociais. Assim
aconteceu com o documento que traça as diretrizes da
politica cultural do Estado. O tema, a par de sua grande
importância, é de suma complexidade. Por isso mesmo, seria
ingênuo pensar que ele poderia ser abarcado em sua
totalidade pelo olhar do legislador solitário.
Em 1991. a Assembléia de Minas promoveu o seminário
Patrimônio Cultural e Natural - Arqueologia. Como uma das
conseqüências do evento, foi celebrado um convênio entre
este Legislativo e a Secretaria de Estado da Cultura.
Seguiram-se cinco fóruns técnicos, que contaram com a ativa
participação da sociedade civil, envolveram cerca de três
centenas de entidades e nomes de destaque no cenário mineiro
da cultura e das artes.
Os resultados dos debates, consolidados em documento, foram
encaminhados à Comissão de Educação, Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer, responsável pela elaboração do projeto que
deu origem à presente proposição de lei. Buscou-se definir
as relações entre a administração pública e o processo
cultural, de forma que a primeira seja um elemento
facilitador do segundo.
Sancionada a nova lei, estarão abertos amplos horizontes
para uma cooperação produtiva entre o Estado e os agentes de
produção, conservação e disseminação cultural em Minas
Gerais. Estarão também consagradas a participação da
sociedade e a colaboração entre os poderes como o caminho
apto à construção de leis democráticas, realistas e
eficazes.
Resultados dessa mesma participação e dessa colaboração,
estamos encaminhando também a sanção duas outras proposições
de lei. A primeira dispõe sobre a politica estadual de
saneamento e contêm, como pontos fundamentais, a definição
da politica do Estado para a área, a estruturação do setor
com a respectiva distribuição de competências e atribuições
e a estruturação do plano estadual de saneamento básico. A
segunda institui o fundo estadual de saneamento básico,
instrumento financeiro para a execução de ações no setor em
Minas Gerais. Ambas acolhem as principais propostas
aprovadas no seminário "Saneamento é Básico", evento
realizado nesta Casa a partir de iniciativas de algumas
dezenas de entidades diretamente vinculadas à questão. O
seminário encontrou, em tramitação na Assembléia, um projeto
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de lei de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Da união
dos esforços do legislador e da sociedade civil surgiram as
formulações finais dos projetos que se transformaram nas
atuais proposições de lei.
Hoje, encaminhamos ao Executivo o produto de iniciativas
pioneiras, tanto pelo método como pelo conteúdo.
Em nome do Legislativo, agradecemos á Secretaria de Estado
da Cultura, aos órgãos estaduais vinculados ao saneamento
básico. ás entidades, ás comissões de representação e demais
pessoas que trabalharam conosco e tornaram possível esses
textos com sabor de conquista.

Não podemos ainda deixar de ressaltar a decisiva atuação da
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
desta Casa, autora do projeto que originou a proposição
sobre a Política cultural, bem como de agradecer á Comissão
de Saúde e Ação Social e ao Deputado Adelmo Carneiro Leão a
sensibilidade que demonstraram com respeito ás demandas
apresentadas pela comunidade no seminário a que nos
referimos.

Entrega de Proposições
O Sr. Presidente - Esta Presidência, neste momento, passa

às mãos do Exmo. Sr. Secretário Extraordinário para Assuntos
Legislativos, Dr. Kildare Gonçalves Carvalho, as proposições
de lei que tratam da Política de Saneamento Básico, do Fundo
de Saneamento Básico e da Política Cultural do Estado.
(- Faz-se a entrega das proposições aludidas.)

Palavras da Profa. Celina Albano
Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Exmos. Srs. Dr.
Kildare Gonçalves de Carvalho, Secretário Extraordinário
Para Assuntos Legislativos, representante do Governador do
Estado. Dr. Hélio Garcia; Or. Ruy Lage, Presidente da
CQPASAMG; Engenheiro José Nélson Almeida Machado,
representante das entidades da área de saneamento; Paulo
Dimas Rocha de Menezes, representante das entidades da área
da cultura; Deputados, Deputadas, minhas senhoras, meus
senhores. com pouco mais de dez anos de existência, a
Secretaria de Estado da Cultura tem a responsabilidade de
administrar os destinos de um complexo cultural que, através
de séculos, foi se identificando na pluralidade e na
diversidade. Múltipla e contraditória, a cultura mineira se
solidifica no embate e na harmonização desses opostos-
0 papel reservado ao Governo diante desse universo
riquissimo parece-nos ser o de garantir as condições ideais
para a sua preservação, seu desenvolvimento e sua
divulgação.

Da lei sobre a política cultural, que ora se oferece ao
Povo mineiro, espera-se unicamente esse resultado, já
suficientemente extenso: o de abrir as portas para a
criação, abrir caminhos para a popularização de seus frutos
e abrir os olhos para o q ue está construído e que deve ser a
todo custo preservado,
Minas Gerais encerra o maior conjunto patrimonial histórico

edificado do Pais. Esse tesouro é permanentemente ameaçado
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de deterioração, de desfiguração e até de simples extinção,
pela constante inexistência dos meios materiais necessários
à sua preservação. Investida de poderes para evitar esse
lastimável desenlace, a nossa geração de dirigentes públicos
será legitimamente responsabilizada pelas gerações vindouras
por usurpação passiva de seus direitos de herança. Os filhos
de nossos filhos reclamarão, com justa ira, o seu direito à
fruição da obra de seus antepassados. A Proposição de Lei ng
12.538 contém normas objetivas que contemplam a proteção do
acervo histórico e artístico do Estado. Nosso desejo e nossa
esperança é de que essas normas venham a ser efetivamente
aplicadas, com empenho, com respeito, com responsabilidade e
com sabedoria, garantindo a sobrevivência do nosso
patrimônio e a perpetuação de nossa memória histórica e
colocando-nos, ainda, a salvo da maldição de nossos
descendentes.
O capitulo da lei relativo á produção cultural dispõe sobre
os comandos que o Estado deverá acionar para incentivar,
facilitar e agilizar os processos de criação e circulação de
bens culturais, determinando o escopo e os limites da ação
estatal. O poder público não é capaz e nem se lhe pode
exigir que produza cultura. Esta é uma prerrogativa
exclusiva do povo, na evolução de seu processo histórico,
social, religioso, sentimental - o secreto processo do seu
cotidiano. Dêem-se asas ao povo e ele certamente saberá com
elas equipar seus talentos e habilitar-se a vôos
surpreendentes.
Duas iniciativas partidas de nossa administração á frente
da Secretaria de Estado da Cultura, e que acreditamos de
inegável significação para o processo cultural do Estado,
são agora contempladas com o abrigo e a força da norma
legislativa. Agradecemos, nesta oportunidade, aos senhores
legisladores desta Casa, pelo reconhecimento do alcance e da
importância do Censo Cultural e da formação dos Pólos
Regionais de Cultura, projetos pelos quais lutamos
penhoradamente e que temos o orgulho de legar, já
devidamente implantados, ao povo mineiro e de repassar aos
nossos sucessores nesta Pasta. Guardamos a certeza de que os
resultados desses programas serão fundamentais para ativar
os mecanismos de produção e de circulação de bens culturais
em nosso Estado.
Veículo privilegiado da comunicação moderna, a televisão se
impõe naturalmente como o meio mais adequado e eficiente
para a divulgação de um acervo cultural com as
caracteristicas encontradas em Minas Gerais. E necessário
Que uma forte rede de sinais de transmissão atravesse todo o
nosso território, apresentando os escultores do
Jequitinhonha ás tecedeiras do sul, a arquitetura barroca
aos congadeiros, o congado às rendeiras, a renda às
doceiras, os doces aos pintores e escritores, a literatura e
as artes plásticas às floristas, as flores aos músicos, as
bandas às orquestras, os maestros aos atores, o teatro aos
bailarinos, a dança aos barqueiros do São Francisco,
criando-se uma teia de reconhecimento e de contaminação que,
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por certo, tornará mais vigorosa e mais nitida a identidade
cultural de nosso povo.
Ao final desses quatro anos á frente da Secretaria da
Cultura, conseguimos ampliar consideravelmente o número de
municípios atingidos pelo sinal da TV Minas, que agora
alcança um total de 430 localidades. Essa é uma batalha que
vem sendo ganha passo a passo, com enorme esforço e santa
paciência, à espera do embate maior: a implantação de uma
programação local, dinâmica e atraente que leve a TV Minas
ao real cumprimento dos objetivos propostos para uma
emissora estatal de televisão. O art. 68 da lei ora aprovada
encerra aspalavras necessárias para que essa ação se
deflagre. E preciso que essas palavras se convertam em atos,
em busca da efetiva realização de seu significado: a
divulgação das manifestações culturais das diversas regiões
do Estado e a integração da comunidade mineira.
Srs. Deputados, com a aprovação da Lei nQ 12.538 temos hoje
nas mãos a matéria essencial ao cumprimento de nosso dever
frente à Constituição Estadual de 1989, que assegura o
acesso amplo da população aos bens culturais. Esta é uma
vitória significativa do Governo do Or. Hélio Carda e da
legislatura que em breve encerra sua missão nesta Casa. Uma
vitória que surge da harmonia, do diálogo franco e fecundo,
de uma vontade sincera de se promover o bem comum, numa área
tão fundamental e muitas vezes tão negligenciada quanto a da
cultura.
Estamos nos despedindo de nossa atuação no Governo do
Estado. Conseguimos enormes êxitos, muitas vezes fomos
derrotados pelas circunstâncias. Deixamos aos nossos
sucessores um razoável saldo de realizações que não nos cabe
listar nesta solenidade. Mas deixamos, sobretudo, o exemplo
da operosidade e do mais profundo zelo pela causa da cultura
mineira. E hora de agradecer a todos os que conosco
Participaram da luta ou simplesmente nos apoiaram, aos
parceiros e aos patrocinadores que viabilizaram nossos
projetos, aos companheiros de Governo que nos assistiram nas
dificuldades, aos funcionários da Secretaria e de todo o
sistema estadual de cultura, que contribuíram com sua
dedicação e seu talento para a realização de nossos
objetivos. E até aos nossos críticos, cuja vigilância
revigorou o nosso esforço e lustrou o resultado de nosso
trabalho.
No momento solene em que, finalmente, entregamos à
cidadania mineira um texto legal, detalhado e criterioso,
voltado para a cristalização de uma política cultural
conseqüente no Estado, envolve-nos a confortável sensação de
poder selar nossos trabalhos, diante do povo deste Estado,
permutando com os senhores, que legitima e dignamente o
representam, uma divisa simples mas, nos dias que correm,
definitivamente consagradora para dirigentes do poder
público: cumprimos o nosso dever. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Paulo Dimas Rocha de Menezes
Exmos. Srs. Deputado José Ferraz, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Dr. Kildare Gonçalves
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de Carvalho, Secretário Extraordinário para Assuntos
Legislativos, representante do Governador do Estado. Dr.
Hélio Garcia; Profa. Celina Albano, Secretária de Estado da
Cultura; Dr. Ruy Lage, Presidente da COPASA-MG; Engenheiro
José Nélson Almeida Machado, representante das entidades da
área de saneamento; representantes das entidades organizadas
da sociedade civil, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, sinto-
me extremamente honrado em representar o conjunto de
entidades que participaram desse processo de elaboração da
proposta de lei que trata do poder político do Estado. Foi
um processo que, durante todo seu desenrolar, se manteve à
altura da importância que o tema mereceu e do grau de
desenvolvimento de nossa sociedade.
Obviamente que, durante todo esse trabalho, nós não
tratamos a cultura de uma forma restrita, mas, procuramos
enfocá-la como se enfoca aquele setor da produção social que
confere a imagem e o espirito da sociedade. Nesse ponto,
recebemos, no nosso Estado, uma herança de grande valor, na
forma de nosso patrimônio cultural, e, devemos estar, a todo
instante, conscientes da responsabilidade que temos, não só
da manutenção, mas da continuidade desse patrimônio. Essa
atividade cultural não pode deixar de ser vista como uma
atividade económica importante para nosso Estado, por se
tratar de um potencial enorme. Quer dizer, além do
património que recebemos, temos um potencial enorme de
produção cultural contemporânea. Minas tem a capacidade de
coordenar tanto a manutenção desse patrimônio Quanto a
produção contemporânea. E bom lembrar que fomos o Estado que
abrigou a primeira civilização urbana das Américas. Isso nos
traz a responsabilidade de construir as nossas cidades com a
mesma qualidade com que elas foram erguidas do século até
hoje. E importante lembrar, agora que vivemos o centenário
de nossa capital, que devemos reassumir a responsabilidade
de construção das nossas cidades como um fato cultural.
Temos a responsabilidade de construir com qualidade a imagem
de nossa civilização.
Gostaria de chamar a atenção para o caráter exemplar desse
trabalho de formulação dessa lei.
Dessa forma, agradeço, em nome das entidades que
represento, o espaço que nos foi dado nesta Casa e o
respeito ás nossas contribuições, que refletiram, sem
dúvida, um trabalho de importãncia política, que serve de
exemplo para todos os processos que possam vir a ser feitos
nesta Casa. Gostaria, também, de parabenizar o corpo técnico
da Assembléia e o da Secretaria da Cultura, os quais
provaram, com competéncia, a possibilidade de um trabalho
integrado da sociedade civil organizada com o poder público.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Ruy Lage
Exmos. Srs. Deputado José Ferraz, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Kildare Gonçalves de
Carvalho, Secretário Extraordinário para Assuntos
Legislativos, representante do Governador do Estado, Dr.
Hélio Garcia; Exma. Sra. Profa. Celina Albano, Secretária da
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Cultura; demais companheiras da Mesa; membros do Poder
Legislativo; companheiros da COPASA; senhoras e senhores: a
forma singela deste ato, certamente, não traduz o seu alto
significado político, econômico e social para Minas Gerais.
Antecipando-se à legislação federal, ainda pendente de
aprovação do Congresso, o legislador mineiro confirma suas
tradições de compreensão e sensibilidade para com as grandes
questões nacionais, como esta Assembléia já proclamou, no
Seminário Legislativo Saneamento E Básico.
De fato, uma vida digna pressupõe que o homem possa

desfrutá-la em condições ideais de sobrevivência física e de
crescimento espiritual. Aceitando o homem como ser integral
- tal como definido por Jacques Maritain, Alceu de Amoroso
Lima e outros filósofos católicos modernos -, vejo com
repugnência e asco as taxas de mortalidade infantil do
Brasil, mas temos de admitir que, de todos os indicadores
sociais, este é um dos mais representativos do grau de
desenvolvimento e de qualidade de vida de um povo. O Brasil,
dito moderno, com pretensões de potência emergente, ainda
permite que as doenças de veiculação hidrica matem 1 criança
a cada 6 horas. Situação vexatória, chocante, mas previsível
num País em que 30 milhões de pessoas vivem sem água
tratada, e 80 milhões, sem coleta de lixo e esgoto
sanitário. Descalabro social e burrice em termos econômicos.
O raciocínio é óbvio. Com os US$2.500.000.000.00 que o
Governo destina anualmente ás internações hospitalares
resultantes de doenças transmitidas pela água contaminada, o
setor de saneamento poderia oferecer ao Pais, em dez anos,
um ambiente sanitário saudável, comparável ao dos países de
Primeiro Mundo. Após esse Período relativamente curto, os
gastos com saúde curativa seriam consideravelmente
reduzidos, e as demandas de saneamento tenderiam á
diminuição ou estabilização dos investimentos públicos. Em
outras palavras, o Governo teria priorizado a saúde
preventiva, mais ética e justa socialmente, mais barata,
menos clientelista, menos sujeita à corrupção, mais racional
e mais geradora de novos empregos, criados pelos
investimentos em obras de saneamento. Em Minas Gerais,
somente para atender às necessidades de manutenção e
expansão das 426 localidades servidas pela COPASA - das
quais, apenas 30 com sistemas integrados de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, sendo as demais unicamente com
sistemas de água -, estimamos uma demanda de
US$1.000.000.000,00 de investimentos nos próximos quatro
anos. As metas são ambiciosas, mas viáveis.
No nível federal, o Governo do Presidente eleito Fernando

Henrique - que se espera criativo, reformista e sensível à
questão social - encontrará um conjunto de estudos e
propostas para reestruturar institucional e financeiramente
o setor de saneamento, desarticulado há dez anos, desde a
extinção do PLANASA. Este Projeto de Modernização do Setor
de Saneamento - PMSS -, como está sendo chamado, só depende,
agora, de negociações politicas, porque já conta com o
respaldo das três entidades mais representativas da nossa
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área de atuação a Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental. - ABES - a Associação das Empresas de
Saneamento Básico Estaduais - AESBE - e a Associação
Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento - ASSEMAE.
Largando na frente. Minas dá o exemplo e estimula as
negociações políticas. A legislação estadual, todavia, não
resolve todos os problemas de financiamento do setor: é um
complemento da legislação federal, à qual compete definir as
principais e indispensáveis fontes de recursos.
Vale ressaltar que o modelo da legislação mineira segue a
tendência natural do novo pacto federativo estabelecido na
Constituição de 1988 e que, agora, se deseja fixar de
maneira mais nitida, com as reformas constitucionais.
O município - como hábitat político, económico, cultural e
social do cidadão - é a primeira instância para a solução de
problemas locais e supostamente a mais eficaz, porque mais
próxima e acessível. O Estado é a segunda instância de
gerenciamento, seja para conciliar os interesses em áreas
metropolitanas ou aglomerações urbanas, seja para suprir as
carências dos municípios que reclamam a sua presença. Já a
sociedade não ficará apenas com o direito de receber os
serviços públicos essenciais, mas atuará, também, por meio
de entidades representativas, como parte interessada na
formulação das politicas, na definição das estratégias, na
fiscalização e no controle das ações de saneamento básico. E
verdade que o papel da sociedade, para ficar mais claro
operacionalmente, necessita de outro projeto de lei
especifico, dispondo sobre o Conselho Estadual de
Saneamento, tal como sugerido no art. 14 do Projeto de Lei
nQ 1.158.
A modernidade da legislação mineira revela-se, ainda, na

concepção expandida do saneamento básico, que não se limita
aos serviços de água e esgotamento sanitário, estendendo-se
aos serviços de coleta e destinação do lixo, drenagem urbana
e controle dos vetores. Atuando de forma harmônica e
integrada, o conjunto desses setores, ainda assim, seria
impotente para dar resposta ao desafio maior da sociedade
contemporânea: o desenvolvimento económico com garantia de
preservação dos recursos naturais. Por isso, o legislador
mineiro foi mais longe, definindo os padrões institucionais
de integração do sistema de saneamento com os sistemas de
recursos hidricos, saúde, habitação, desenvolvimento urbano
e rural, uso e ocupação do solo.
A solução local, dentro de uma indispensável visão
regional, levou o legislador mineiro a instituir as bacias
hidrográficas como unidades de planejamento. Essa prática,
já adotada na França e em outros países da Europa, assegura
o desenvolvimento econômico com o respeito á natureza,
harmonizando e conciliando os interesses de todos os
municípios de uma mesma bacia hidrográfica.
Em favor da síntese, omito outras referências positivas ao
texto da legislação ora entregue ao Poder Executivo, para
destacar um fato político essencial: a mudança qualitativa
do relacionamento entre o município e o Estado no campo do
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saneamento básico. Fica cada dia mais distante o tempo do
voluntarismo e do autoritarismo inconseqüentes e
improdutivos Cresce o sistema de cooperação e parceria que
soma recursos técnicos, operacionais e financeiros do
Estado, por meio da COPASA, e dos municípios. Com essa forma
respeitosa, harmoniosa e inteligente de relacionamento, tem
sido possível suprir a falta de investimentos federais no
setor de saneamento, como também atender às populações mais
carentes das cidades e do meio rural, com o emprego de
tecnologias mais baratas e adaptadas às condições adversas
do ambiente de vilas, favelas e aglomerados.
O Projeto de Lei ng 1.168 vem institucionalizar e legitimar

aquilo que, até então, não passa de um acordo marginal à lei
das concessões. Com a vantagem adicional de clarear para os
municípios outros papéis que estão reservados à COPASA no
campo da assistência técnica e do apoio institucional.
Por definição jurídica, toda lei emanada do Poder

Legislativo é legitima, mesmo que não atenda aos anseios da
maioria da sociedade. No caso desses dois projetos de lei, a
Assembléia de Minas, consciente dos riscos do distanciamento
da sociedade, não aceitou o exercício puro e simples de suas
prerrogativas constitucionais. Prevaleceu o compromisso de
praticar a democracia, mais difícil do que a simples
pregação, porque pressupõe partilhar as decisões com a
sociedade, limitando seus próprios poderes. O Seminário
Legislativo Saneamento E Básico ouviu exaustivamente os
segmentos envolvidos com as questões pertinentes, esgotando
todas as instâncias de negociação democrática. Ai está outro
exemplo do pioneirismo político de Minas.
Ao parabenizar a Assembléia Legislativa na pessoa do
Presidente José Ferraz e de todos os Deputados, agradecendo,
também, a deferência imerecida com que fui distinguido, peço
licença para ressaltar a atuação brilhante do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, autor das propostas legislativas ora
entregues ao Governo, batalhador incansável, articulador
paciente e político autenticamente comprometido com as
questões do saneamento em nosso Estado.
Prestes a deixar a presidência da COPASA, posso afirmar que
tenho hoje a nítida compreensão dos problemas globais do
saneamento, em Minas e no Brasil. Apesar da gravidade da
situação de um Pais que durante muitos anos ignorou as
Questões sociais e até as classificou como caso de policia,
os problemas de saneamento têm solução. Só precisamos de
vontade Política, de cooperação entre os vários níveis de
poder e da participação da sociedade. Mais uma vez, com
justo orgulho de filho desta terra, acho que Minas aponta o
caminho.
Antes de encerrar, não poderia deixar de reiterar meus
agradecimentos ao Poder Executivo, na pessoa do Governador
Hélio Garcia, que jamais deixou faltar recursos e palavras
de estimulo á administração da COPASA, e ao Poder
Legislativo, não só o Estadual, mas também o Poder
Legislativo Municipal, que, na verdade, são pára-choques e
sofrem os primeiros impactos das aspirações populares.



Nossa casa sempre esteve aberta para o Poder Legislativo,
ouvindo os sábios conselhos que nos orientaram na escolha
das prioridades e no atendimento da maior parte das
reivindicações deste povo, que é o nosso cliente e a razão
de ser da nossa empresa. Muito obrigado.

Palavras do Dr. José Nélson de Almeida Machado
Exmo. Sr. Deputado José Ferraz, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, demais componentes da
Mesa, Deputados, companheiros e companheiras aqui presentes,
desde a extinção do BNH, em 1986, o setor de saneamento
ficou sem definição institucional quanto à política de
recursos financeiros, cuja execução é de responsabilidade
concorrente da União, dos Estados e dos Municípios.
Por necessidade de cumprimento de sua função social e
devido ao rápido crescimento das cidades, os agentes
prestadores de serviços não têm corno atender à demanda
apenas com base nos recursos tarifários produzidos. E
importante, pois, que a União e o Estado estruturem linhas
de recursos para atender às demandas, com critérios de
atendimento transparentes, priorizados com base em
indicadores adequados e submetidos ao controle da sociedade.
Dessa maneira, o setor vem se mobilizando, tanto em nível
federal quanto estadual, no sentido de sensibilizar a classe
política para tão grave problema.
Em 1992, foi realizado por esta Casa o seminário Saneamento
é Básico, que contou com a participação de 36 entidades de
representação profissional e patronal, públicas e não
governamentais, órgãos públicos e privados de pesquisa,
planejamento e gestão do saneamento básico, nos níveis
municipal, estadual e federal, num total de 672 delegados. A
partir dos conceitos emitidos no seminário, uma comissão de
representação trabalhou junto à assessoria da Assembléia na
montagem de duas proposições de lei, ora concluídas, que
tiveram como patrono o Deputado Adelmo Carneiro Leão, Vale
dizer que as Proposições de Lei ngs 12.536 e 12.537
constituem a primeira proposta de estruturação estadual do
saneamento no Brasil, feita de maneira inteiramente

o democrática, em que trabalharam, irmãmente, o executivo, o
legislativo e a sociedade civil organizada. O Estado de São
Paulo teve sua lei promulgada anteriormente, porém elaborada
unilateralmente pelo Executivo, a qual acabou eivada de
vícios e dificuldades de implementação.
Há que se observar que o nosso trabalho de mobilização não
se esgota com os textos ora apresentados. E importante que o
saneamento receba a adequada prioridade junto ao Executivo
para que possamos resgatar o déficit, que vem se acumulando
nesses anos de abandono. O mais doloroso é pensar que a
falta de saneamento penaliza, exatamente, os mais pobres e
desassistidos, privando-os da cidadania e levando-os, em
massa, à já falida rede pública de saúde. O resultado é que,

2 em 1992, 80% das consultas médicas e 60% das internações
hospitalares foram originadas pela falta de saneamento no
Brasil.
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Queremos ressaltar a atuação do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, que soube, na época, catalisar, trazer para esta
Assembléia os conflitos da sociedade e trabalhá-los
adequadamente, de forma a produzir um resultado objetivo e
consensual para a implantação da atividade no setor.
Não poderia deixar de fazer justiça ao Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que, em 1989, trabalhando junto com as
entidades do setor, permitiu que se inserisse, na
Constituição Mineira, o art. 192, que definiu as macro~
linhas da politica estadual de saneamento básico,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e, em
especial, aos Deputados Ronaldo Vasconcellos e Adelmo
Carneiro Leão, os nossos agradecimentos e os parabéns das
entidades de saneamento pelo brilhante trabalho realizado.
Esperamos poder concluir o próximo módulo, que consiste na
elaboração da politica do Conselho Estadual de Saneamento
Básico. Muito obrigado.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença das
autoridades e dos demais convidados e reabre a reunião.
Estão reabertos os trabalhos ordinários.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte.
a Presidência passa á 2 parte da reunião, com a lsl fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Wanderley Ávila (3) - falecimento do Sr, rldeu Válter
Ribeiro, em Diamantina, e dos Srs. Prudêncio Gonçalves da
Silva e Marcolino Miranda Cunha, em Pirapora; Maria Elvira -
falecimento do Sr. Domingos Munhoz Sago, em Alfenas; e
Tarcísio Henriques - falecimento do Sr. Pérsio Afonso
Guimarães, em Cataguases (Ciente. Oficie-se.); pelas
Comissões de Educação, de Agropecuária, de Direitos e
Garantias Fundamentais e de Saúde e Ação Social (publicadas
na edição de 28/12/94); pela Comissão de Politica Energética
- rejeição, na 36a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n
2.097/94, do Deputado José Militão; e pela Comissão
Parlamentar de Inquérito para Investigar a Existência de
Escravidão por Olvidas de Trabalho no Desmatamento e
Produção de Carvão Vegetal na Região Norte de Minas -
encerramento aos trabalhos e encaminhamento do relatório
final (Ciente. Publique-se.).
- O relatório final é o seguinte:
RELATÓRIO FINAL DA COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA

INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO
POR DÍVIDAS DE TRABALHO NO DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO

VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE MINAS
Relatório
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A comissão parlamentar de inquérito para investigar a
existência de escravidão na região Norte de Minas foi
constituida a requerimento do Deputado Roberto Carvalho,
publicado em 6/5/94. de conformidade com o art. 113 e com o
inciso XXV do art. 244 do Regimento Interno.
Foram designados para compor esta Comissão os seguintes
Deputados: efetivos - Roberto Amara], Marcelo Cecé; Péricles
Ferreira, Cléuber Carneiro, Anderson Adauto, Gilmar Machado
e João Marques; - e suplentes: Simão Pedro Toledo, Ronaldo
Vascomcellos, Antônio Pinheiro, Sebastião Costa, Geraldo
Santanna, Antônio Fuzatto, Wilson Pires.
O prazo regimental da Comissão, 120 dias, teve inicio em
16/5/94 e término em 10/10/94.
A prorrogação solicitada em requerimento de 21/9/94 teve
início em 11/10/94, sendo o término previsto para 9/12/94.
Na reunião preparatória de 24/5/94, sob a direção do
Presidente "ao hoc Homero Duarte, foram eleitos,
respectivamente, Presidente e Vice-Presidente os Deputados
Péricles Ferreira e Marcelo Cecé. O Presidente eleito
designou para relator da Comissão o Deputado Wilson Pires.
No decorrer dos trabalhos, a requerimento do Deputado
Roberto Carvalho, foi realizada visita a Montes Claros e a
outras cidades da região, procurando-se conhecer 'in loco"
as condições de vida dos trabalhadores, as quais deram
origem a esta CPI.
Essa visita, de duração aproximada de uma semana, foi

objeto de relatório aprovado em reunião da Comissão, em
15/6/94.
Além disso, por requerimento de seus membros, a Comissão

ouviu diversas autoridades ligadas à questão.
Quanto á questão da escravidão, a visita àqueles locais bem
como as informações fornecidas pelos convidados permitem
chegar às conclusões aqui apresentadas, mormente quanto aos
locais visitados.
Foram ouvidos na Comissão: na reunião de 29/6/94 - Roberto
das Graças Alves e Maria Lurdes Queiroz. Procuradores do
Ministério Público do Trabalho; Sebastião Neves Rocha,
Presidente da FETAEMG; Maria Antõnia Costa, da FETAEMG;
Maríltom Velasco, Delegado Regional do Trabalho de Mimas
Gerais; Luiz Antônio Chaves. Subdelegado do Trabalho de
Montes Claros e Antônio Carlos Penzin Filho, Procurador do
Ministério Público do Trabalho; na reunião de 3/8/94 - Marco
Aurélio A. C. Machado, Presidente da Associação Brasileira
de Produtores de Carvão Vegetal - ABRACAVE -. e Alvimar
Ribeiro dos Santos e Maria das Graças de Paula. da
Coordenação da Pastoral da Terra do Norte de Minas - CPT -;
na reunião de 23/11/94 - Antônio Francisco Marques, Diretor
do Departamento Vegetal da FTIE de Mimas Gerais.
As denúncias que originaram a CPI apareceram,
primeiramente,na imprensa nacional. Em 4/5/94, a revista
"Isto E", sob o titulo"Trabalha, Escravo', fez extensa
reportagem sobre a situação de trabalhadores em Montes
Claros, a qual causou indignação e comoção em seus leitores.
Segundo a reportagem, homens, mulheres e crianças são
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confinados nas florestas de eucaliptos em clareiras abertas,
identificadas á distância apenas por focos de fumaça dos
fornos. Os carvoeiros são obrigados a morar com suas
famílias no local de trabalho, a menos de bom dos fornos.
cuja temperatura é superior a bOOgc. As moradias, casebres
improvisados, são cobertas por folhas de coqueiro. Não ha
luz ou água potável. A água que existe é colocada em tanques
abertos. A figura do "gato, subempreiteiro traficante de
mão-de-obra, aparece como o elemento de ligação para a
manutenção da situação dos trabalhadores diante das grandes
empresas.
As condições de higiene são as mais precárias possíveis. As
Pessoas lavam-se em bacias e usam cacos de telha para tentar
retirar o pó, Que se acumula na pele, nos poros e nos
pulmões. A morte sobrevém em poucos anos, após períodos de
doença e sofrimento.
A produção, avaliada por metros cúbicos, leva toda a

família a participar do trabalho em busca de resultados mais
compensadores. Apesar do esforço familiar, os gatos mantêm
a situação sob controle mediante a imobilização do
trabalhador, que não pode afastar-se do trabalho por ter
contraído dividas. Por mais que a família trabalhe, jamais
consegue pagar os alimentos que recebe - arroz, feijão,
macarrão, óleo e sal -, os quais não constituem uma cesta
básica, mas possuem preço de importados de primeira linha.
Essa e outras reportagens comoveram a população, e, em
resposta á indignação geral, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais instalou esta CPI, que analisou a questão,
baseando-se nos fatos e nos depoimentos que aqui
apresentamos.

Oriundos de diferentes segmentos da população, os
depoimentos ofereceram una ampla visão da situação nas
carvoagens de Minas Gerais.
O art. 4g da Constituição Estadual determina que o Estado
assegurará, no seu território e nos limites da sua
competência, os direitos e as garantias fundamentais que a
Constituição da República confere aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no Pais. Com base nesse princípio
constitucional, entendemos ser a Assembléia Legislativa
competente para instalar CPI sobre assunto da esfera da
legislação federal.
Sobre esse aspecto, a CPU em sua conclusão, oferece, ao
final, sugestões, pretendendo colaborar para põr fim a um
quadro, no mínimo, desumano.
Abordaremos, de forma genérica, as denúncias formuladas e a

posição dos depoentes.
Procurador Roberto das Graças Alves: Em setembro de 1993, o

Ministério Público do Trabalho propôs ação civil pública
a pós haver realizado inspeção em diversas empresas,
resultando em vários autos de infração. Pertencendo à União,
compete ao Ministério Público do Trabalho, juntamente com a
Delegacia do Trabalho, a aplicação de multa.
As empresas Rima, Eletrocilix, Liasa e Minasligas são
siderúrgicas consumidoras de carvão; as da região de
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Pirapora e Taiobeiras não são produtoras, mas utilizam
carvão. No caso das produtoras, caracteriza-se a
responsabilidade na carvoagem, apesar da terceirização dos
serviços. Foi realizada inspeção de cumprimento de acordo
firmado com as empresas Florestas Rio Doce, Santa Bárbara e
Mannesmann Florestal.
O Ministério Público do Trabalho é ramo do Ministério
Público da União, e seus Promotores de Justiça atuam no
âmbito da Justiça do Trabalho. O Ministério do Trabalho, por
meio da Delegacia Regional do Trabalho, tem competência para
fiscalizar as empresas e aplicar multas administrativas.
A primeira inspeção propôs ação civil pública contra as
empresas Rima Industrial, Eletrocilix, Nova Cia. Sílicon,
Lias - Ligas de Alumínio e Minasligas. São indústrias
siderúrgicas e de ferro-ligas, consumidoras finais do carvão
vegetal. A defesa dessas empresas notificadas alegou que
elas não são produtoras de carvão vegetal, e sim de ferro-
liga, gusa ou aço, sem responsabilidade no caso.
Caracterizou-se, entretanto, a responsabilidade, porque
tinham comprado o maciço florestal, eram proprietárias e
entregavam a terceiros inidôneos parte de seu processo de
produção.
Foi firmado acordo judicial, mediante termo de ajustamento
de conduta, e realizada, a seguir, uma inspeção do
cumprimento do acordo, com o seguinte resultado: três
empresas cumpriram-no rigorosamente, e duas seriam
compelidas a fazê-lo pelo acordo judicial.
A segunda inspeção foi realizada na região de Pirapora.
Fazenda do Gama, do Grupo Gerdau. A Mannesmann Florestal
desistiu da terceirização e contratou diretamente 600
empregados para os serviços de carvoagem.
Em Pirapora, a empresa NONIBRAS (japonesa) contratava a

empresa Duro Negro, que contratava trabalhadores
irregularmente, sem atender às cláusulas fiscais do
contrato.
Na terceira inspeção conjunta do Ministério do Trabalho com

a Federação dos Trabalhadores da Indústria Extrativa - FTIE
-, feita em Taiobeiras e Rio Pardo, 16 empresas foram
fiscalizadas, resultando ação civil pública. Resumindo, o
Ministério Público do Trabalho atua com o braço jurídico do
Poder Público Federal e fiscaliza os procedimentos e
acordos-
Procuradora Maria Lurdes Queiroz: Postulou as ações
propostas pelo Ministério Público do Trabalho. O Ministério
Público realizou cruzamento das informações dadas pelos
fornecedores de carvão com aquelas fornecidas pelas
siderúrgicas. O Norte, o Nordeste e o Noroeste de Minas têm
no trabalho degradante um problema infra-estrutural, mas os
trabalhadores não têm outras alternativas, tais cone frentes
de trabalho. Como não são registrados, não possuem direitos
sociais As condições são precárias em quaisquer atividades
sejam elas relativas ao garimpo, á mineração ou correlatas.
Foi solicitada ao Ministério do Trabalho e à Delegacia
Regional do Trabalho fiscalização em siderúrgicas do Estado,
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com base em relação fornecida pelo IEF. Pediu-se aos fiscais
que se empenhassem no sentido de se obter a relação de
fornecedores de carvão de cada uma das siderúrgicas.
Quanto ao Estado, temos, na Zona da Mata.
micropropriedades, em unidade familiar de produção, onde
Provavelmente está sendo queimada a mata nativa. O problema
ambiental é afeto á Procuradoria da República, devendo ser
envidados esforços conjuntos da CPI e da Procuradoria para
que a sociedade atente para os problemas, inclusive, os
ambientais.
A exploração do trabalhador deve-se ao fato de não haver
frentes de trabalho ou outras atividades em que possam
empregar-se. A grande maioria não é registrada e, portanto,
não possui nenhum direito social. As condições de trabalho
são precárias e mesmo desumanas.
Procurador Antônio Carlos Penzin Filho: A solução é
simples, fácil e barata: basta que 70 a 90 dos maiores
consumidores de carvão vegetal resolvam cumprir a lei. As
empresas já assinaram termo de compromisso judicial, A
Federação das Indústrias e do Sindicato da Indústria do
Ferro, que congrega 66 dos maiores produtores, poderá ajudar
a resolver os problemas de um modo geral.
O ZEF informou que existem 20 mil unidades de produção, sem
contar as unidades de produção familiar, como a daquele
sujeito que explora o carvão na sua fazendinha, trata bem
seu empregado, dando-lhe uma boa alimentação e convivendo
com ele em harmonia.

Após o termo de compromisso entre a Procuradoria, o
Ministério do Trabalho e a Mannesmann, a empresa vai admitir
600 trabalhadores diretamente, 'desterceirizando" o setor e
utilizando a contratação direta. Os trabalhadores das
empreiteiras passam a ser empregados diretos da Mannesmann,
que tem um prazo de aproximadamente um ano, após o processo
de negociação, para adequação dos alojamentos e outros
ajustamentos.
A ação civil pública tem como objeto a obrigação de
regularizar a situação de fazer ou não fazer, implicando,
como sanção, multa pecuniária, que vai para o Fundo de Apoio
ao Trabalhador, que gerencia o seguro-desemprego.
Maria Antônia Costa: Em varias atividades, além do
carvoejamento, é utilizado o trabalho escravo,
Principalmente no setor rural. O Norte de Minas é a região
de maior concentração de terras devolutas e também onde mais
se concentra essa ilegalidade. As grandes empresas cumprem a
lei na cidade, mas não a cumprem nos campos. No
carvoejamento. toda a família é submetida à produção. As
crianças estão fora das escolas, sem futuro. Batalhar pelo
cumprimento das leis trabalhistas é luta diária.
Sebastião Neves Rocha: Existem questões fundamentais como a
do carvoejamento das reflorestadoras, mediante o recurso
irresponsável da terceirização objetivando-se, apenas, o
lucro, independentemente do meio de se chegar a ele.
Os maciços florestais do Norte de Minas foram financiados
pelos Governos Federal e Estadual e, em nenhum momento, foi
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exigida segurança em termos de condições de trabalho. É
fundamental uma legislação que funcione para Qualquer
produto - reflorestamento, café ou carvoejamento -, ou para
qualquer atividade, assegurando que nem um centavo será
financiado sem um documento que prove que a legislação
trabalhista está sendo cumprida. O Estado não pode continuar
a financiar sem exigir nada em troca, sem assumir

responsabilidades para solucionar o problema dos

trabalhadores.
Marilton Velasco: Existem tensão social e conflitos nas
relações de trabalho em todo o setor rural, notadamente no
canavielro, no carvoeiro e no de mineração. Há 6 milhões de
trabalhadores sem carteira assinada e milhões de lesados e
mutilados por doenças funcionais e por acidentes do

trabalho. Observa-se falta de comprometimento e de

responsabilidade dos órgãos públicos, das entidades

patronais e até mesmo de sindicatos.
O Ministério do Trabalho de Minas Gerais possui 100 fiscais
para atender a mais de 700 municípios. Oitenta por cento
desses municípios não possuem sequer um funcionário do
Ministério do Trabalho. Está havendo um descomprometimento
por parte dos representantes públicos, entidades locais e. o
que é pior, transferência inoportuna, inócua e improdutiva
de responsabilidades.
As responsabilidades devem ser divididas por todos. O
Ministério do Trabalho deixou de atender a diversos pedidos
de fiscalização por falta de verbas, combustível, carros,
etc. Os pequenos produtores estão preocupados com o que pode
acontecer devido a essa desorganização.
Marco Aurélio Andrade Correia Machado: Presidente da
Associação Brasileira de Produtores de Carvão Vegetal, com
sede em Belo Horizonte. Esta Associação exige de seus
associados a comprovação de que estejam em dia com a
legislação florestal. O contingente em Minas Gerais é de 16
mil produtores de carvão vegetal, com mais de 50% de
produtores rurais.
Com maior concentração no Norte (em torno de 50%), a
produção dispersa-se em 2/3 do Estado. Os outros 50% da
produção vêm das próprias empresas, sendo grande parte do
carvão obtido por meio de reflorestamento, imposição legal
de lei florestal de Minas Gerais. Para 1994, a lei exige que
50% do carvão consumido tenha origem em florestas de
eucalipto.
António Francisco Marques: A terceirização trouxe o
esfacelamento das relações trabalhistas. Os trabalhadores
não têm poder de pressão. E inconteste a existência de
escravidão. Existe muita dificuldade, atualmente, de o
sindicato exercer alguma f

i
scalização- Por mais que se

solicite, o Ministério do Trabalho não atende tal
reivindicação, o que é estranho. A FTIE de Minas Gerais
firmou acordo com a FIEMG (patronal) com o indicador de que
aquelas empresas que não cumprem com o acordo sejam
pressionadas para a melhoria das condições de vida dos
trabalhadores.
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Fundamentação
As causas que levaram a situação a esse estado relacionam-
se com o próprio modelo de desenvolvimento adotado neste
Pais, que privilegia o trabalhador urbano em detrimento do
rural, que fica sem poder de pressão Entidades
internacionais, instituições nacionais e a imprensa
denunciam a existência de trabalho escravo, notadamente nas
carvoarias do Norte de Minas.
Observamos que o desrespeito e descumprimento da legislação
trabalhista conduzem a essa situação, em que o trabalhador é
escravizado. O fato de se ignorar ou de se encobrir a
realidade dessa escravidão, aliado ao descaso das
autoridades em tomar medidas enérgicas, consolida a
situação, favorável principalmente às grandes empresas.
No caso do carvoejamento ocorreu a terceirização, com o
aparecimento da figura do gato, que contrata os
trabalhadores, muitas vezes por meio de outros "gatos". Ao
final, não se sabe para Quem está sendo vendida a força de
trabalho.
A escravidão é mantida por intermédio do gato que vende
às famílias os gêneros alimentícios para consumo. As grandes
distâncias que separam geograficamente os trabalhadores e o
trabalho insano a que se dedicam impedem o deslocamento.
Isso implica a impossibilidade de esses trabalhadores
juntarem forças para uma mudança necessária nas condições de
vida. Recebem eles, como forma de pagamento, a comida Que é
normalmente cobrada a um preço abusivo, o qual nunca dão
conta de pagar, ficando devedores eternos.
Essa situação configura escravidão, conforme definição
contida na Instrução Normativa ng 1, de 24/3/94, da
Secretaria de Fiscalização do Ministério do Trabalho, que
estabelece:

Do Trabalho Forçado
Constitui forte indicio de trabalho forçado a situação em

que o trabalhador é reduzido à condição análoga à de escravo
por meio de fraude, divida, retenção de salários, retenção
de documentos, ameaças ou violência Que impliquem no
cerceamento da liberdade dele ou de seus familiares para
deixar o local onde prestam seus serviços, assim como aquela
em que o empregador se nega a fornecer transporte para que
ele se retire do local para onde foi levado, se não houver
outros meios de saida em condições seguras, devido às
dificuldades de ordem económica ou fisica da região.

Da Fraude
Por definição legal, fraude é o instrumento pelo qual o

empregador, por si ou por outrem, a seu mando, falseia ou
oculta a verdade com a intenção de prejudicar ou de enganar
o trabalhador.

Do Aliciamento de Mão-de-Obra
Considera-se forte indicio de aliciamento de mão-de-obra o
fato de alguém, por si ou em nome de outro, recrutar
trabalhadores para prestar serviços em outras localidades do
território nacional, sem adoção de providências preliminares
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que identifiquem uma contratação regular, conforme o segundo
parágrafo do item 1 dos Procedimentos.
Cabe também registrar que a miserável situação dos
trabalhadores sujeita também sua familia. O baixo valor pago
por metro cúbico obriga todos, inclusive mulheres e
crianças, a participar da produção sob as mesmas condições
degradantes. Crianças sem escola nem assistência.
trabalhando em matas, cercadas de poeira e fumaça, estão
longe de poderem ser consideradas o futuro da Nação.
É evidente que a situação dos carvoeiros não é única.
Trabalhadores em condições degradantes, sem carteira
assinada, sem direitos sociais, são encontrados entre os
canavieiros, mineradores e outros. A tensão social em todo o
setor origina os conflitos nas relações trabalhistas. O
poder público mostra-se impotente para coibir os abusos
contra esses cidadãos.
A CPI, sem dúvida, trouxe momentos significativos para
aqueles que vivem, ou melhor, sobrevivem trabalhando
diretamente na produção de carvão-
Reivindicam-se coisas singelas: pagamento decente, moradia
digna. Os trabalhadores, atualmente conformados com a
miséria e a exploração, devem tomar consciência de seus
direitos e da importãncia de sua força de trabalho, ao
produzir riquezas para o empresário.
A estrutura, tal como se encontra, impede a fixação de
prioridades como a negociação direta, contratos coletivos e
a assistência jurídica por intermédio dos sindicatos.
A estrutura e a legislação devem ser reformuladas,
considerando-se as necessidades dos trabalhadores, e não, as
de uma burocracia inadequada à realidade.
O trabalhador tem o direito de produzir e participar dos
lucros conseguidos graças á sua produtividade.
A lei tem que ser cumprida em todas as escalas, mas como
ficam o pequeno e o médio produtor nesse quadro? Eles não
vão poder agir como as empresas de grande porte. O indivíduo
do meio rural não pode ser tratado como o do meio urbano,
pois as realidades são diferentes. Temos que criar condições
para minorar essas gritantes desigualdades no Estado-

Conclusão
A CPI instaurada para apurar denúncias de trabalho escravo
na região Norte de Minas conclui que:
- as condições de vida, trabalho e moradia oferecidas pelos

empreiteiros a grande parte dos carvoeiros desrespeitam a
legislação e ferem a dignidade humana:
- a situação é de calamidade e envolve os trabalhadores e
suas familias, que trabalham sem registro, sem nenhuma
garantia ou direito constitucional respeitado;
- o aliciamento da mão-de-obra, de maneira irregular, e a

manutenção de trabalhadores em condições degradantes, presos
por dividas de trabalho, geram conflitos e perturbação
sociais;
- a retenção do salário para pagamento de mantimentos

caracteriza o regime escravo, fere a legislação e submete os
trabalhadores a uma situação indigna e desumana;
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- a terceirização desponta como fator relevante para a
manutenção dessa realidade;
- a fiscalização, já precária, com a terceirização, fica

praticamente inócua. As empresas que contratam diretamente
ou fiscalizam mostram que é possivel manter condições dignas
de trabalho e moradia para seus empregados. Isso foi
constatado no local, na empresa Gerdau, quando da visita
realizada por esta Comissão.
Dai, apresentamos as seguintes sugestões:

- Fiscalização conjunta, dada a insuficiência de
recursos, pelo Ministério do Trabalho, pela Secretaria do
Trabalho, pelos sindicatos e pela organização patronal, para
que haja condições operacionais eficientes.
2 - Elaboração de legislação que impeça as empresas
acusadas de receber qualquer ajuda ou subsidio
governamental
3 - Campanha de esclarecimento junto à midia, Que Constitui

os olhos e o grito de alerta da sociedade civil.
4 - Incentivo à criação de associação e. posteriormente, de
sindicatos para, inclusive, atuarem em contratos coletivos
de trabalho.

5 - Elaboração de legislação contendo incentivos fiscais ao
pequeno e médio produtor, inclusive o parcelamento do ICMS e
outras medidas correlatas,

6 - Envio de cópia deste relatório à Procuradoria-Geral de
Justiça para as medidas cabiveis na área penal.
7 - Envio de cópia deste relatório à Mesa da Assembléia, à

Procuradoria do Ministério do Trabalho, à Secretaria do
Trabalho, à Associação Brasileira de Produtores de Carvão
Vegetal - A8RACAVE -, à FETAEMG, à FAEMG. à Federação dos
Trabalhadores na Indústria Extrativa - FTIE-MG - e aos
veiculas de comunicação que fizeram a cobertura jornalistica
do tema e dos trabalhos da CPI ("Isto E", Caderno de
Agropecuária" do 'Estado de Minas" e TV Montes Claros),
Concluindo, todo o trabalho da CPI, a contribuição que
pretendemos dar se inspira nos versos daquela canção que diz
"que a fé seja infinita, que o homem seja livre e que a
justiça sobreviva".
Péricles Ferreira, Presidente - Wilson Pires, relator -

Roberto Amaral - Ajalmar Silva,
- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 115

do Regimento Interno.

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 ngs 2.228 e
2.227/94, do Governador do Estado; 1.950/94, do Deputado
João Batista; 1.947/94, do Deputado Reinaldo Lima; 1.855/93.
do Deputado Marcos Helênïo; 1.463 e 1.739/93, do Deputado
Jaime Martins; 2.030/94, do Deputado Alvaro António;
1.469/93. do Deputado Cóssimo Freitas; 1.066/92, do Deputado
António Carlos Pereira; 2.258/94, do Governador do Estado;
1.930/94, do Deputado Alvaro António; 2.268/94, da '.esa da
Assembléia; 2.251/94, do Governador do Estado; 2.026 24. do
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Deputado Roberto Carvalho; 2.224/94, do Governador do
Estado; 2.216/94, do Deputado Ciéuber Carneiro; 2261/94. do
Governador do Estado, e 2.264/94. da Mesa da Assembléia, e
os Projetos de Lei Complementar ns 33/94, do Governador do

Estado. e 29/93, do Deputado José Braga (A sanção.).
Requerimentos

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, regimentalmente, requerimentos dos Deputados
Roberto Luiz Soares - tramitação em regime de urgência para
o Projeto de Lei nQ 2.090/94; Antônio Carlos Pereira -
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nQ
1.460/94; Gilmar Machado (2) - distribuição do Projeto de
Lei nQ 2.263/94 á Comissão de Administração Pública e
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nQ
1.114/92; Maria Olivia (7) - tramitação em regime de
urgência para os Projetos de Lei ns 1.829 e 1.826/93.
2.140, 2.142 e 2.260/94, 1.863/93 e 1.968/94; Roberto Amaral
(5) - tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei
nQ 2.059/94 e para os Requerimentos ns 5.464, 5.461, 5.455
e 5.457/94; e Dilzon Melo (6) - tramitação em regime de
urgência para os Projetos de Lei nQs 1.986 e 2.958/94 e para
os Requerimentos ns 5.455, 5.457, 5.461 e 5.464/94.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa á 2 fase da Ordem do Dia, com a
discussão e votação da matéria constante na. pauta. A
Presidência informa Que foram retirados da pauta da presente
reunião o Projeto de Lei Complementar nQ 33/94, o Projeto de
Lei nQ 2.055/94 e o Projeto de Resolução nQ 2.268/94, em
virtude de sua aprovação na reunião extraordinária realizada
pela manhã, bem como o parecer da Comissão de Justiça sobre
o Projeto de Lei nQ 1.293/93, o qual foi rejeitado na mesma
reunião. A Presidência informa, ainda, que o Projeto de Lei
Complementar no 22/92 e o Projeto de Lei nQ 2.088/94 não se
encontram em condições de ser apreciados.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de
Lei no 2.077/94, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a
tabela de vencimentos dos servidores do quadro de pessoal.
inclusive inativos, e dos integrantes do quadro especial de
pessoal do Tribunal de Contas e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em lQ turno, com as Emendas nos
1, 2 e 3, Que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como estão. (— Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas ns 1. 2 e 3. Os Deputados que as aprovam permaneçam
corno estão. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado,
em 2g turno, o Projeto de Lei nQ 2.077/94 na forma do
vencido em 1Q turno, com as Emendas ns 1 a 3. A Comissão de
Redação.
Discussão, em 2o turno, do Projeto de Resolução ncl
2.257/94, da Comissão de Agropecuária, que aprova, em
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conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lg turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2Q turno, o Projeto de Resolução nç
2.257/94 na forma do vencido em lg turno. A Comissão de
Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 2.271/94, do

Governador do Estado, que concede pensão especial a Joaquim
Moreira Júnior, José Gomes Pimenta, Clodesmidt Riani, Sinval
de Oliveira Bambirra e Abel Evaristo Sessa. Para discutir o
projeto, com a palavra, a Oep(itada Maria Elvira.
A Deputada Maria Elvirat - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
companheiras Deputadas Elisa e Maria Olivia, hoje, estava
inscrita para falar no lQ Expediente para, num pinga-fogo.
fazer algumas considerações, tendo em vista que hoje é a
nossa última reunião ordinária. Gostaria de pedir algo,
tendo em vista que não posso usar a palavra durante o 2Q
Expediente, porque recebemos aqui duas comitivas realmente
importantes, que entregaram a esta Casa dois projetos que
queria realçar, já que, como membro da Comissão de Meio
Ambiente que fui, durante vários anos, sempre discutimos e
estudamos o problema do saneamento básico, realmente básico
na vida e na saúde do povo mineiro e, até hoje, faltaram
pai, mãe, padrinhos, interesse político e vontade para
atacar de frente o problema do saneamento básico.
Este projeto vem em muito boa hora, assim como também a

política cultural do Estado. Quero cumprimentar o Governo,
os Secretários, a COPASA e os Deputados Adelmo Leão e
Ronaldo Vasconcellos, que muito se empenharam nesse
trabalho.
Existem algumas coisas que eu não gostaria de deixar de

falar, Sr. Presidente, pois como todo mundo já sabe, sou uma
das Deputadas que deixa esta Casa, só que rumo á Câmara
Federal, em Brasília. Sou a única Deputada, aqui da Casa,
que vai para a Câmara. Sinto-me mais responsável ainda por
levar a voz de Minas, por levar a mulher de Minas e por
levar o conjunto de idéias com as quais trabalhamos nesses
oito anos, nesses dois mandatos como Deputada Estadual. Não
pretendo, aqui, fazer um relatório do que foi feito nesses
oito anos, até porque sempre tive o costume de publicar um
boletim informativo, enviado não só aos meus eleitores, como
aos meus colegas, aos companheiros de partido e às
lideranças femininas. Então, ao longo desses oito anos,
creio que sempre prestei contas do que estava fazendo.
Hoje, gostaria de tecer alguns comentários, vários, como se
não fosse uma despedida, até porque não gosto muito de
despedidas. Mas queria, em primeiro lugar, falar alguma
coisa que interessa muito, também, ao meu amigo Paulo
Navarro, que não se encontra aqui nesse momento. Mas tanto
ele como eu lutamos muito por essa realização e ela
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aconteceu. Aconteceu no dia 12/12, dia do aniversário de
Belo Horizonte, quando foi inaugurada, pela Secretária da
Cultura, Celina Albano, e pelo Presidente da Fundação Escola
Guignard, George Helt, a sede da Escola Guignard. Vocês não
podem imaginar a alegria que sinto ao dizer isso, porque, já
há oito anos nesta Casa, lutamos para tirar a Escola
Guignard do Parque Municipal, onde ela sempre esteve
instalada, mas muito mal instalada nos últimos tempos.
Agora, ela tem uma nova sede em pleno Mangabeiras.
Queria dizer o seguinte a este respeito, Sr. Presidente,
Srs. Deputados: Augusto Rodrigues, grande professor e
artista recentemente falecido, representou para o Rio de
Janeiro, com sua Escolinha de Arte do Brasil, o que outro
grande artista fez pela cultura e pelas artes plásticas em
Minas Gerais: o mestre Alberto da Veiga Guignard.
Há poucos dias, a cidade de Belo Horizonte teve motivos de
sobra para se alegrar: um dos eventos que marcaram seus 97
anos de existência foi a inauguração da nova sede da Escola
Guignard em terreno cedido pela Prefeitura no Bairro
Comiteco. Mangabeiras. Num espaço físico privilegiado, numa
reserva ambiental de Belo Horizonte, em meio a mananciais e
à flora natural das montanhas que tanto embelezam e marcam
nossa paisagem planta-se agora, enfim definitivamente, esse
centro de arte, criação e pesquisa: a Escola Guignard,
incorporada, há pouco, pela UEMG
Saberão seus mestres e alunos respeitar o entorno da

escola, pois ninguém mais do que eles para reconhecer e amar
a riqueza e o significado ecológico deste lugar. A
comunidade do Comiteco e do Mangabeiras, tenho certeza, só
terá motivos de orgulho por abrigar a Escola e ver florescer
o espirito e a cultura nas proximidades de suas residências.
Idealizado por Juscelino Kubitschek, o saudoso JK, por

Guimarães Menegale, seu Secretário de Cultura, e por
C-uignard, o então Instituto de Belas Artes, que nasceu em
1940, opôs-se ao academicismo e à falta de liberdade da arte
oficial e constituiu-se na expressão do modernismo mineiro,
como bem o reconheceu Mário de Andrade. O instituto
sobreviveu, não sem luta, por vezes sustentada apenas nas
asas dos sonhos dos que o conceberam.
Dizia Juscelino, quando Prefeito de Belo Horizonte, que "o
nosso Instituto deve conservar as janelas franqueadas a
todas as tendências, preferências ou ambições claras e
legitimas, sem embargo de sua orientação própria para os
ideais perpetuamente renovados de arte e beleza"
A filosofia que passou a animar suas práticas pedagógicas e
didáticas erigia a liberdade como máxima regra da
criatividade e da educação que a favorece. Dai o sempre
reconhecido caráter informal e nunca acadêmico de seu
ensinamento. Essa informalidade nunca dispensou a disciplina
e a responsabilidade do artista. Os acadêmicos instauram
escolas tecnicamente perfeitas, mas fracassam
inapelavelmente na efusão da criatividade artística. Os
acadêmicos, em regra, fracassam na educação artística,
louvando una falsa concepção de arte
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, juntamente com George Helt,
atual Presidente da Guignard, parabenizamos o Governo do
Estado, que empenhou-se em dar andamento á obra que facultou
essa realização. A Escola Guignard não pôde continuar
funcionando no Parque Municipal, pois as obras de adequação
foram embargadas para impedir o corte de árvores daquele
outro grande acervo da cidade. Ou beneficiava-se a Escola ou
o Parque Municipal.
Creio que a solução encontrada foi a melhor: a escolha de

outro local para o funcionamento da instituição, busca essa
da qual eu mesma participei, empenhando-me até que se
encontrasse a solução definitiva.
E com grande satisfação, portanto, que comunico de público
a definitiva incorporação da Escola Guignard á nossa
paisagem, ao espirito e ao coração mineiro e belorizontino.
Sr. Presidente, queria, também, agradecer, especialmente ao
Deputado José Ferraz, áMesa desta Casa e aos Deputados,
Pelo espaço que ontem á noite tivemos aqui, neste Plenário,
para comemorar juntos os 90 anos do Colégio Izabella Hendrix
e os 60 anos do Colégio Anchieta. Foi uma noite bonita, com
muitos estudantes, professores, diretores e discursos que,
naturalmente, falaram da educação, falaram do passado e
falaram do futuro da nossa Belo Horizonte e das nossas Minas
Gerais. Quero prestar, para que todos saibam, uma homenagem
especial ao Prof. Ulisses de Oliveira, que não pôde
comparecer, porque está acamado, sofreu uma cirurgia séria,
mas já se encontra bem. Mas, mesmo assim, conseguimos
realizar aqui, na casa do povo de Minas Gerais, uma
homenagem justa e merecida a duas escolas das mais
importantes de Minas, tradicionais, e eu, como ex-aluna
desses colégios, o Instituto Izabeila Hendrix e o Colégio
Anchieta, pude, com muita alegria, naquela solenidade,
Participar, aplaudir e falar.
Quero, também, fazer outro comentário, Sr. Presidente.
Esse, com relação á mulher, pois são fatos q ue acontecem no
cotidiano e que precisamos registrar, alguns bons e outros
ruins, e, como isto foi a tônica da minha atuação nesta
Casa, pretendo levar para a Câmara Federal, em Brasilia, de
novo e sempre, a mensagem da mulher, os problemas da
família, os problemas que envolvem a mulher no trabalho e na
família. Recebi, no último dia 13/12 uma carta do Com. Rolim
Adolfo Amaro, Presidente da Transportes Aéreos Marina - TAM

considerada, hoje, a empresa nQ 1 em serviços aéreos no
Brasil. Nessa carta a mim dirigida, ele agradece
correspondência que lhe enviei, cumprimentando-o pela
primeira contratação de uma mulher como piloto comercial de
empresa aérea brasileira. Quero, portanto, deixar registrado
que a TAM, que é uma empresa privada, uma empresa que, a
cada dia, se afirma no cenário nacional e na aviação,
contratou a primeira mulher como piloto comercial. Registrei
o seguinte trecho, numa carta dirigida ao Com. Rolim, que me
respondeu agradecendo os cumprimentos e dizendo: "Tenho
plena certeza do sucesso profissional que ela, como
profissional competente, demonstra possuir," Creio que esse
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é um registro que deve constar nos anais da história de
Minas Gerais, nos anais das mulheres profissionais de Minas
Gerais.
Também, Sr. Presidente, queria dizer uma outra coisa. E de
minha autoria, nesta Casa, e acredito Que foi urna das coisas
mais importantes com que pude contribuir no parlamento
mineiro para a saúde pública do povo de Minas Gerais, o
projeto que deu origem á Lei no 11.335. já sancionada pelo
Governador Hélio Garcia, assinada pelo Or. Evandro de Pádua
Abreu, pelo ex-Secretário José Saraiva Felipe e pelo Dr.
Kildare Gonçalves Carvalho, e publicada no "Minas Gerais".
Essa lei, que dispõe sobre a assistência integral, pelo
Estado, á saúde reprodutiva da mulher e do homem, vai ao
encontro de algo que está nos preocu pando muito e que foi
motivo de pronunciamento nosso, há poucos dias, nesta
tribuna. Falamos, então, de mais um ano do problema da AIOS,
ou seja, do problema que pressiona a sociedade brasileira -
a AIOS - e do grande número de aidéticos.
A revista "Isto E" focalizou, na semana passada, o grande
número de mulheres heterossexuais transmissoras da- AIOS,
portanto, mulheres contaminadas pelos seus companheiros. E
sobre isso fiz um pronunciamento desta tribuna. Mas, lendo a
"Folha de S. Paulo" do dia 2/12, encontrei um editorial, que
gostaria que ficasse registrado nos anais desta Casa e tosse
também publicado no 'Minas Gerais". (- Lê.)
"Mais Um Ano com Aids
Passou-se mais um Dia Mundial de Luta contra a Aids sem que
nenhuma grande novidade no campo cientifico trouxesse
maiores esperanças para os milhões de infectados pelo vírus
HIV. Pelo contrário, as noticias que chegam a respeito da
doença são desoladoras.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) calcula que, a cada 24
horas, 6.000 pessoas sejam infectadas pelo vírus. Até o
final do milênio, os contaminados deverão ser 40 milhões,
sendo 10 milhões de crianças.
Diferentemente de outras moléstias fatais como alguns tipos

de câncer, a Aids traz consigo um terrível estigma, um fardo
a mais que pode aniquilar a alma daqueles que já estão
debilitados de corpo.
A Âids surgiu no inicio dos anos 80 apelidada pelos jornais
sensacionalistas de "peste gay". De fato, homossexuais
masculinos, hemofilicos e viciados em drogas injetáveis
constituíam os grupos de maior incidência relativa. Mas o
perfil epidemiolõgico da doença vem-se alterando e. á medida
que a moléstia se alastra, o termo "grupo de risco' faz cada
vez menos sentido.
Esse fenómeno, contudo, não bastou para retirar o estigma

associado á Aids, de modo que os que padecem da doença ou
carregam o vírus são freqüentemente vitimas de virulento
preconceito, abandonados pela família e por amigos, como se
a culpa de estar doentes fosse deles mesmos.
Pior até, a idéia rapidamente disseminada de cue a Aids
atingia apenas os que se incluíam na categoria de grupo de
risco deu a muitas pessoas uma falsa sensação de segurança.
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Pensava-se: "Não sou homossexual nem hemofilico e não uso
drogas injetáveis, logo, por que me preocupar?' O custo
desse tipo de comportamento pode ser facilmente verificado
nos números da doença, Que já pode ser classificada como uma
pandemia.

No estágio atual das pesquisas, a Aids não tem cura e é
fatal. Só existem dois remédios. Para quem não contraiu o
vírus, a prevenção - leia-se, o uso de preservativos e
seringas descartáveis e o atento controle do sangue e de
seus derivados. Para os que já foram infectados, a
solidariedade.

Sr. Presidente, chegou ás minhas mãos um folheto que diz:
"Vamos juntos contra a Aids, de mãos dadas com a vida." Eu
queria cumprimentar o programa nacional do Ministério da
Saúde, cujo titulo e' Brasil - União de Todos". São usadas
as cores azul e rosa, mostrando que se trata de um programa
para o homem e para a mulher. Assim, é algo que está sendo
feito em nivel nacional. Mas é necessário conscientizar os
legisladores e a opinião pública de que se trata de uma
pandemia, como diz o editorial da "Folha de S. Paulo".
Sr. Presidente, nossa lei, a Lei ng 11.335. de 20/12/93, no

# BQ do art. lg, trata da prevenção das doenças sexualmente
transmissíveis. Isso é algo que a saúde pública, mineira e
brasileira, tem que assumir, seja orientando o adolescente,
a fami lia e o casal, no posto de saúde, no hospital, na
policlinica, no posto municipal, lã no distrito distante de
uma cidade pequena de Minas. Essa mensagem tem que chegar
lá, e esperamos que essa lei, de nossa autoria - realizada
com o apoio de muitos companheiros e companheiras da área
médica, inclusive da Faculdade de Ciências Médicas -,
consiga, como se diz, emplacar e que saia da gaveta e não
seja apenas mais uma lei sancionada pelo Governo do Estado.
Sr. Presidente, por falar na mulher, apesar da nossa

conquista com a contratação da primeira mulher como piloto
comercial do Brasil, quero dizer que, infelizmente no mês
de novembro passado, ocorreu o recorde em agressões à mulher
em Minas Gerais, Isso é muito triste, Sr. Presidente. Estão
no jornal 'Hoje em Dia', na pág. 12, do dia 4/12, alguns
números a esse respeito. O mês de novembro fechou com 311
casos de lesões corporais contra a mulher, 231 casos de
morte. 21 estupros e tentativas. 16 casos de sedução e
corrupção de menores. 4 atentados violentos ao pudor. 7
crimes contra o costume, 31 crimes contra a pessoa, 1 de
danos e 2 tentativas de homicídios. Isso tudo registrado em
delegacia de Belo Horizonte, Esperamos que as nossas
colegas. Deputadas Maria Olivia e Maria José Haueisen, os
outros Deputados também, tendo em vista que agora serão
apenas duas mulheres neste Plenário, continuem preocupados e
lutando contra essa grande injustiça e essa grande violência
que grassa na sociedade, não só contra todos, mas,
principalmente contra a mulher, que, muitas vezes, no
casal, é a parte mais fraca, a mais despreparada para
enfrentar as dificuldades.
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Para terminar, Sr. Presidente, quero registrar também que
ontem vivemos um momento muito bonito e emocionante na
FIEMG, quando a jovem Irene Borba, uma moça paraplégica,
extremamente limitada física e psicologicamente, lançou seu
livro "Sonho de Liberdade. patrocinado pela FIEMC e que
teve o nosso apoio. Eu queria fazer um agradecimento á
Federação das Indústrias por ter patrocinado esse livro da
jovem Irene Borba, que é de Belo Horizonte, de uma
comunidade carente, mas uma moça extremamente sensível e boa
poetisa. Ela me dedica uma página e quero agradecer-lhe, de
público, dizendo que foi uma alegria partilhar com ela essa
emoção, esse sonho, essa realização de editar seu livro de
poesia. Por falar em poesia, virei poeta ultinamente, outro
dia fui ler um poema aqui, engasguei-me quando falava de
semear. de semeadura, de que a vida é um ato de semear
diário, cotidiano. Hoje, trouxe um poema de Carlos Drummond
de Andrade que fala de algo que é muito importante, de
alimentação, que diz o seguinte:
"E vieram dizer-nos
que não havia jantar
como se não houvesse outras fomes
e outros alimentos.
Como se a cidade não nos servisse
o seu pão de nuvens.
Não, hoteleiro,
nosso repasto é interior,
e só pretendemos a mesa,
Comeríamos à mesa,
se no-lo ordenassem
as escrituras.
Tudo se come,
tudo se comunica,
tudo,
no coração,
e
Ceia-"
E o poema de Carlos Drummond de Andrade que deixo para os

anais desta Casa para a reflexão de meus colegas e de todos
nós. Obrigada.
* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto aprovado, em 2g turno, o Projeto de
Lei no 2.271/94 na forma do vencido em lg turno. A Comissão
de Redação.
Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei ng 2.272/94, do
Governador do Estado, que acrescenta dispositivos á Lei no
6.763, de 26/12/75, q ue consolida a legislação tributária do
Estado. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.
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Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei flQ 2.273/94, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a
reverter imóvel Situado no Municipio de Congonhas. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1 Q turno. Em discussão. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado em 2g turno o
Projeto de Lei ng 2.273/94, na forma do vencido em lg turno.
A Comissão de Redação.

Discussão, em lg turno, do Projeto de Lei nQ 1.460/93. do
Deputado Antônio Carlos Pereira. Que dispõe sobre o controle
e a fiscalização da execução orçamentária do Estado. A
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária perdeu prazo para emitir parecer. Designado
relator em Plenário o Deputado Roberto Amaral, para emitir
Parecer oral sobre o projeto. A Presidência indaga do
ilustre Deputado se se encontra em condição de emitir o
Parecer sobre o referido projeto.

O Deputado Roberto Amaral - Perfeitamente Sr. Presidente.
PARECER ORAL SOBRE O PROJETO DE LEI

No 1.460193
Queremos adiantar que é procedente o projeto apresentado
Pelo Deputado Antônio Carlos Pereira. Por esse motivo o
nosso parecer é favorável. Entretanto, estamos apresentando
duas emendas. Uma delas deve-se ao fato de já ter sido
instalado o equipamento no Tribunal de Contas, e a outra diz
respeito á adequação dos dados a serem fornecidos. Em face
do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ
1.460/93 com a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, e com as Emendas flQS 2 e 3, assim
redigidas:

EMENDA Np 2
Dê-se ao "caput" do art. lg a seguinte redação:
"Art. l - Para o exercicio do controle e fiscalização da

execução orçamentária do Estado, será instalado, no minimo,
um terminal de computador na Assembléia Legislativa, com
acesso instantâneo totalidade dos dados a ela
concernentes, centralizados na Secretaria da Fazenda.".

EMENDA NO 3
Dê-se ao 6 lQ do art. lQ a seguinte redação:
"Art. l -

I Q - A Assembléia Legislativa deverá instalar o
equipamento previsto no "caput deste artigo e o Poder
Executivo garantirá acesso, através dele, ao Sistema
Contábil do Estado, que compreende os bancos de dados de:
1 - documentos;
2 - relatórios;
3 - tabelas;
4 - saldos do razão;
5 - dotação orçamentária;
6 - empenhamento;



7 - demonstrativos de receitas e de despesas;
8- demonstrativos patrimoniais:
9 - outros existentes.".
Este é o nosso parecer. Sr. Presidente.
Sala das Reuniões, 27 de dezembro de 1994.
O Sr. Presidente - Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 1
a 3. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado em
1Q turno o Projeto de Lei nQ 1.460/93 com as Emendas ns 1 a
3. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o
Projeto de Lei nQ 2.088/94 já se encontra em condição de ser
apreciado, motivo pelo qual vai suspender os trabalhos por 2
minutos para entendimentos sobre a votação da proposição.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Votação, em lQ turno, do Projeto de Lei nQ 2.088/94. da
Comissão de Agropecuária, que dispõe sobre as politicas de
inspeção e fiscalização sanitárias dos produtos de origem
animal e dá outras providências. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n
1, q ue apresentou. A Comissão de Defesa do Consumidor opinou
pela sua aprovação com a Emenda nQ 1. da Comissão de
Justiça. A Comissão de Agropecuária opinou pela sua
aprovação na forma do Substitutivo flQ 1, que apresentou,
ficando prejudicada a Emenda nQ 1. da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela sua
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1. da Comissão de
Agropecuária. Em votação, o Substitutivo nQ 1, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas ns 2
e 3. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado em
10 turno o Projeto de Lei ng 2.088/94 na forma do
Substitutivo nQ 1, com as Emendas ns 2 e 3. A Comissão de
Fiscalização Financeira.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o Projeto de Lei

Complementar nQ 22/92 continua sem condição de ser apreciado
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
28, às 9 horas e ás 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, e 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
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PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 1.469/93

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em
análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar
bem imóvel ao Município de Passos.
Publicada no "Diário do Legislativo de 18/6/93, a

proposição, que tramita em regime de urgência em virtude de
requerimento do autor aprovado em Plenário, foi distribuida
a esta Comissão, para que seja apreciada quanto aos aspectos
juridicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 195,
c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado, em seu art. 18, condiciona a
alienação de bens imóveis à avaliação prévia e à autorização
legislativa, sujeitando-a, também, ao procedimento
licitatório, salvo nos casos de doação e permuta.
A Lei nQ 8.666. de 21/7/93, alterada pela Lei flQ 8.883. de

8/6/94. que estabelece normas gerais para licitações e
contratos administrativos no âmbito dos três Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, em
seu art. 17, 1, subordina tais alienações ao atendimento das
mesmas exigências acima referidas, acrescentando, ainda, que
elas devem atender a interesse público devidamente
justificado.

A presente alienação, calcada em finalidade de grande
alcance social, atende a esses requisitos.
Ademais, o terreno não está sendo utilizado pelo Estado, e
a própria Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração bem como a Secretaria de Estado da Educação, à
qual o imóvel se vincula, manifestaram-se favoráveis á
efetivação da medida, considerando-a justa e oportuna.
Isso posto, a proposição em tela coaduna-se com as
diretrizes constitucionais e legais supracitadas,
assentando-se em razões de interesse público muito bem
justificadas, não havendo, pois, óbices que impeçam o
necessário provimento legal da Assembléia Legislativa.

Conclusão
Concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 1.469/93.
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ermano Batista - Cóssimo Freitas.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 1.459/93
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em

comento tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar
ao Municipio de Passos imóvel urbano destinado à construção
de uma creche.
Publicado no "Diário do Legislativo' de 18/6/93, foi o
projeto baixado em diligência à Secretaria de Estado de
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 1
Recursos Humanos e Administração, que manifestou sua

concordância com a doação do imóvel retromencionado
A proposição, que tramita em regime de urgência, em virtude
de requerimento do autor aprovado em plenário, foi

distribuida, nos termos regimentais, á Comissão de

Constituição e Justiça, que emitiu parecer por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade- Nos termos
do art. 103. X, do Regimento Interno, vem agora o projeto a
esta Comissão para receber parecer-

Fundamentação
O imóvel objeto da proposição em análise foi doado em maio
de 1961 ao Estado, com a finalidade, cumprida à época, de
construção de escola.
Entretanto, há quase uma década, a escola foi transferida
para novas instalações, e o imóvel foi praticamente

abandonado, estando hoje precariamente ocupado pela

Associação Cultural de Passos.
Nada mais salutar, portanto, do q ue dar uma nova destinação
ao terreno em questão- A construção de uma creche, sem
dúvida alguma irá trazer outros beneficios à população
local, seja por propiciar novas frentes de trabalho, seja
pela assistência que será prestada aos menores que irão
freqüentá-la.
A doação pretendida não consigna despesa no orçamento do
Estado. portanto não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário à sua aprovação. -

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

Lei ng 1.469/93.
Sala das Comissões. 14 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins. relator -

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

No 1.874/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Márcio

Miranda, visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel de propriedade do Estado ao Município de Divinôpolis.
Publicada no 'Diário do Legislativo" de 23/2/94, foi a

matéria distribuída preliminarmente a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional
e legal, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 'a', do
Regimento Interno.
Cumpridaa diligência solicitada em reunião anterior,
passamos à fundamentação da proposição.

Fundamentação
A Prefeitura de Divinópolis, com fulcro na Lei Municipal ng
184, de 17/1/51, celebrou contrato de doação com o Estado de
Minas Gerais, tendo como objeto imóvel rural constituído de
uma área de 34,60 ha. com o encargo de o Estado nele
construir e instalar a Escola Norma] Rural Federal-
0 Estado de Minas Gerais, por sua vez, com base no art. 9,
1. da Lei ng 5.721. de 25/6/71, e aprovação da assembléia
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geral extraordinária da Companhia de Distritos Industriais -
CDI -. em reunião realizada em 14/12/76, conforme certidão
de registro de imóveis do Cartório do 2Q Oficio de
Divinópolis e cópia da ata da reunião, anexas ao processo,
transferiu o referido bem à sociedade como forma de
integralização do seu capital social.
Pretende-se com o projeto em tela autorizar o Poder
Executivo a fazer a reversão do mencionado imóvel ao
Municipio de Divinõpolis.

Na acepção vulgar da palavra, reversão significa a
devolução da coisa ao primeiro dono. Importa verdadeira
alienação.

No contrato de doação com a cláusula de reversão, o sentido
do termo reversão, do ponto de vista juridico, é o de
penalidade decorrente de descumprimento do pactuado ou
conseqüência do adimplemento de condição.
E de observar-se que, mesmo tendo sido o bem objeto de

doação alienado pelo donatário, confere-se ao doador o
direito de persegui-]o onde se encontre. Trata-se do direito
de seqüela. porquanto o donatário tinha a propriedade
resolúvel

Mas a reversão não se opera 'jure et jure", isto é, sem a
intervenção do Judiciário. Necessário se faz ao doador
ajuizar a ação apropriada para obter a rescisão do contrato.
que é de direito privado.
Assim, o projeto, ao utilizar-se do termo reversão, fê-lo
com o sentido vulgar de alienação, devendo o seu objeto
merecer tratamento correspondente ao do contrato de doação.
A Lei Federal nQ 6.404, de 15/12/76, que dispõe sobre as
sociedades por ações - a CDI é uma sociedade anónima -,
estabelece, no art. 154, que o administrador da companhia
deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe
conferem para lograr os fins de interesse da companhia,
atendidas as exigências do bem público e da função social da
empresa-
0 estatuto da CDI-MG, de 1971, com as modificações
posteriores, dispõe, no art. 13, l, textualmente: "E
vedado à CDI-MG fazer doação de quaisquer bens de seu
património»'
Quanto ao processo legislativo, entendemos que somente o
Governador do Estado pode deflagrá-lo.
Nossa tese encontra respaldo no fato de o imóvel' ser

administrado pelo Executivo. Com efeito, quem tem poderes de
administração é quem deve julgar da conveniência e
oportunidade da medida a ser adotada.
Assim, esta Casa, ao propor a reversão do mencionado imóvel
ao património do Municipio de Divinôpolis, fere, por
ingerência, o principio constitucional da separação dos
poderes.

Conclusão
Ante o aduzido, concluimos pela antijuridicidade, pela
ilegalidade e pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei
nQ 1.874/94.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
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Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.008194
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o Projeto de Lei
ng 2.008/94 objetiva autorizar o Poder Executivo a conceder
gratificação de periculosidade aos soldados da Policia
Militar do Estado, determinando ainda outras providências.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/4/94, foi a
proposição, por força do art. 195, c/c O art. 103, V, 'a",
do Regimento Interno, encaminhada a esta Comissão, a fim de
que fosse analisada sob os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Segundo a Carta mineira, a fixação da remuneração dos
servidores da administração direta, autárquica e fundacional
do Estado constitui matéria a ser aprovada pela Assembléia
Legislativa, com a posterior sanção do Chefe do Executivo
(art. 61, VIII). D mesmo texto constitucional dispõe.
entretanto, em seu art. 66, III, "b", que a referida matéria
lega] é de iniciativa privativa do Governador do Estado,
obstando, pois, que parlamentares proponham projetos de lei
que objetivem a concessão de quaisquer benefícios de
natureza salarial a agentes do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela antijuridicidade, pela
inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei
ng 2.008/94.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Ivo
José - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.083/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto em análise
dispõe sobre o tombamento do prédio em que funciona a Escola
Estadual Professor Botelho Reis, no Município de Leopoldina.
Publicada em 24/6/94, foi a proposição distribuída a esta

Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 103, V.
"a". do Regimento Interno.
Em virtude de requerimento do Deputado Ivo José, foi o
projeto baixado em diligência ao Instituto Estadual do
Património Histórico e Artístico - IEPHA -, para que esse
órgão se manifestasse sobre o tombamento pretendido.

Fundamentação
O tombamento é o meio de que se vale à administração
pública para a proteção de bens de valor histórico,
artístico ecultural.
O Decreto-Lei nQ 25/37, que é o diploma legal federal sobre
a proteção do patrimônio histórico e artístico em todo o
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Pais, disciplina, nas arts. 7g a lo, o procedimento a ser
observado nos casos de tombamento.
Da leitura dos referidos artigos resulta claro o
entendimento de que o tombamento há de ser realizado
mediante ato administrativo e não mediante ato legislativo.
D art. 9, por exemplo, estabelece que, no caso de
tombamento compulsório, o proprietário do bem a ser tombado
deverá ser notificado para anuir ou, caso contrário, se o
quiser impugnar, apresentar as razões de sua impugnação.
O tombamento feito por lei impediria o desenrolar do

Procedimento preconizado pelo Decreto-Lei ng 25/37, ficando
o proprietário impedido de impugnar o tombamento, não lhe
restando senão a via judicial para resguardo de Seus
direitos.

Esse é o sentido da lição de ilustres mestres do Direito
Administrativo. Para Hely Lopes Meirelles. "o tombamento em
si é o ato administrativo da autoridade competente e não
função abstrata da lei que estabelece apenas as regras para
sua efetivação".
José Cretella Júnior, ao definir a natureza jurídica do
tombamento, também adota a mesma linha de pensamento:
"Natureza jurídica - Ato administrativo unilateral,
discricionário e constitutivo".
Igualmente, Diógenes Gasparini assim se manifesta: "D

tombamento, entre nós, é ato administrativo que submete bens
ou coisas, particulares ou públicas, a um regime especial de
proteção. E o ato de tombamento um ato administrativo
vinculada e constitutivo."
Um tombamento levado a efeito por meio de ato legislativa
significaria invasão de competência pelo Poder Legislativo
em seara do Poder Executivo.
Acrescente-se, ainda, que, no caso do projeto de lei ora

analisado, o bem a ser tombado é de propriedade do Estado de
Minas Gerais, o q ue nos leva a declarar que o procedimento a
ser observado deve ser aquele estabelecido no art. 5 g do
Decreto-Lei ng 25/37, isto é, o tombamento se fará de
ofício, por ordem da autoridade competente.
Cumpre ressaltar que, em resposta á diligência solicitada
por esta Comissão, o IEPHA reconheceu o valor histórico,
artístico e cultural do prédio onde funciona a Escola
Estadual Professor Botelho Reis, no Município de Leopoldina,
além de declarar a intenção daquele órgão de proceder ao
tombamento em questão.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei ng
2.083/94.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
António Júlio, Presidente - Ivo José, relator - Geraldo

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

NQ 2.090/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Roberto Luiz Soares, o projeto de
lei em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de
Visconde do Rio Branco, com sede no Municipio de Visconde do
Rio Branco.
Publicada em 25/6/94, veio a proposição, para exame

preliminar, a esta Comissão, que solicitou diligência.

Cumprida -esta, cabe-nos analisar a matéria quanto á
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A referida entidade é dotada de personalidade jurídica, não
tem fins lucrativos, funciona há mais de dois anos, e sua
diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos que ocupam.
A vista da documentação apresentada, a referida Associação
atende, portanto, ao disposto na Lei nQ 5.830, de 6/12/71,
que estabelece os requisitos necessários à declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.090/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista. relator -

Geraldo Rezende - Antônio Carlos Pereira - Sebastião Costa
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.090/94
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
A proposição em exame, do Deputado Roberto Luiz Soares.

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Visconde do Rio Branco,
com sede no Municipio de Visconde do Rio Branco.
Examinado, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice a sua tramitação. vem o
projeto a esta Comissão, para o lQ turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
Voltada ao atendimento dos portadores de necessidades
psicopedagógicas especiais, a APAE de Visconde do Rio Branco
tem como finalidade a criação e a manutenção de
estabelecimentos destinados ao tratamento, á educação, à
habilitação e á integração social do excepcional.
Para o cumprimento de seus objetivos, a instituição vem
desenvolvendo uma série de atividades junto á comunidade,
com o objetivo de assegurar o ajustamento social e o bem-
estar do excepcional em seu ambiente.
Pela ação altamente meritória que vem desenvolvendo, merece

a entidade ser declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 2.090/94 em lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo, relator.
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PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.136/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei flQ
2.136/94 visa á transferência do Município de Turvolándia da
circunscrição da Delegacia Regional de Saúde de Varginha
para a circunscrição da Delegacia Regional de Saúde de Pouso
Alegre.

Publicado em 6/8/94. o referido projeto foi distribuído ás
comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 195, c/c o art. 103, V. "a do Regimento Interno.
Incumbidos de nos pronunciarmos preliminarmente sobre a

matéria, passamos a fazê-lo, no tocante aos seus aspectos
juridicos, constitucionais e legais.

Fundamentação
A proposição tem por escopo transferir para a circunscrição
da Delegacia Regional de Saúde de Pouso Alegre o Município
de Turvolândia, que atualmente integra a circunscrição da
Delegacia Regional de Saúde de Varginha.
As delegacias regionais de saúde, conforme se infere do
art. 2g da Lei ng 10.636. de 1992. são unidades que compõem
a estrutura orgânica das Secretarias de Estado da Saúde.
Dessa forma, a medida ora proposta está afeta à Secretaria

de Estado da Saúde, que executa as suas funções segundo as
diretrizes traçadas pelo Chefe do Executivo, na forma da
lei.

Nesse passo, cumpre observar o disposto no art. 90 da Carta
mineira, que atribui ao Governador do Estado a competência
privativa para dispor, na forma da lei, sobre a organização
• a atividade do Poder Executivo, não podendo, portanto, ser
• matéria em apreço objeto de projeto de iniciativa
parlamentar.

Por outro lado, corroboramos o entendimento de que tal
medida não deveria ser disciplinada por lei em sentido
formal. Por ter uma característica tipicamente
administrativa, a medida proposta deve se efetivar por meio
de ato administrativo, que deverá ser realizado por agente
que tenha competência legal para praticá-lo.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela antijuridicidade,

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei ng 2.136/94.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994-
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Geraldo Rezende - Ivo José.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.469/93

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Côssimo Freitas, o projeto de lei
sob comento tem por fim autorizar o Poder Executivo a doar
ao Município de Passos imóvel urbano destinado à construção
de una creche.
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/6/93, foi a
matéria distribuida às comissões competentes e aprovada sem
modificações no lo turno.
Em atendimento ao que dispõe o art. 196 do Regimento
Interno, retorna a proposição a esta Comissão, para receber
parecer para o 2g turno.

Fundamentação
Conforme manifestação anterior, o projeto não encontra

óbice de natureza financeira e orçamentária, já que tem por
único objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Passos.
O imóvel, que antes abrigava uma escola estadual, tornou-se

ocioso com a transferência desse estabelecimento para outro
local, justificando-se o seu aproveitamento.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2g turno, do

Projeto de Lei nQ 1.469/93 na forma proposta
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Roberto Amaral, relator -
Jaime Martins - José Renato - Marcos Helênio.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.026/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei
em análise cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Folclore
e ao Artesanato - Pró-Arte.
Aprovado no lg turno com a Emenda np 1, retorna agora a
matéria a esta Comissão para que seja elaborado o parecer
para o 2g turno e a relação do vencido que o integra

Fundamentação
Dentro do escopo de atuação desta Comissão, destacamos a
proposta de estimulo à produção artesanal e à atividade
turistica, como medidas de grande importância para a
economia do Estado.
A produção artesanal tem relevância econômica e traz
grandes beneficios sociais por ser desenvolvida por famílias
ou por artesãos desvinculados de empresas de maior porte, o
que gera a repartição dos lucros auferidos diretamente entre
os trabalhadores.
Também com relação ao turismo, deve-se enaltecer sua
importância para o Estado. A proposição reconhece esse fato
propondo o incentivo a essa atividade e o apoio às
manifestações culturais do Estado, que indiretamente são
benéficas ao turismo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.026/94, na forma do vencido no lQ turno
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins. relator -
Roberto Amaral - José Renato - Marcos Helênio.

Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI No 2.026/94



592

Cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Folclore e ac
Artesanato - Pró-Arte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica criado, no âmbito do Estado de Minas Gerais,

o Programa Mineiro de Incentivo ao Folclore e ao Artesanato
- Pró-Arte. -
Art. 2 - Compete ao Poder Executivo, na administração e no

gerenciamento do Pró-Arte:
- apoiar a produção artesanal e a criação artistica de

todos os gêneros;
II - organizar e manter registro documental de artistas,

autores e artesãos, bem como das manifestações folclóricas
do povo mineiro;
rir - promover cursos de formação e aperfeiçoamento de

artesãos;

IV - estimular, no âmbito das escolas públicas estaduais, o
desenvolvimento de conteúdos relacionados ao folclore e ao
artesanato mineiros;
V - orientar o turismo no sentido de promover e divulgar a

produção artesanal das diversas regiões do Estado, bem como
incentivar a realização de festas comemorativas, feiras e
Outros eventos;
VI - apoiar grupos folclóricos e organizações autônomas e

cooperativas de artesãos, incentivando suas iniciativas;
vrj - criar o Museu Mineiro de Folclore e Artesanato;
vrir - celebrar convênios com entidades de direito público
ou privado para a efetiva implementação e o regular
desenvolvimento do programa-
Art. 3 - As ações governamentais relativas á implementação
e à gerência do programa de que trata esta lei contarão com
a participação de representantes do setor-
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua Publicação-
Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No~ 2.090/94
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Luiz Soares, o projeto de
lei em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de
Visconde do Rio Branco, com sede no Municipio de Visconde do
Rio Branco.

Examinada a proposição no 1Q turno por esta Comissão, cabe-
mos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 2Q
turno, na forma regimental.

Fundamentação
Ratificando a posição desta Comissão no lQ turno,

consideramos Que a referida Associação, pela seriedade do
trabalho que vem desenvolvendo - atendimento especializado
aos excepcionais daquele municipio -, deve ter reconhecida
sua utilidade pública.



Conclusão
Diante do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 2.090/94, no 2g turno, na forma original
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994.
Jorge Eduardo. relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.228/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em pauta
dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
No lQ turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nQs 2, 3
e 5, vindo agora a esta Comissão para nova apreciação.
Apresentamos a seguir a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
Como já foi analisado anteriormente, o projeto em exame não
encontra nenhum impedimento de ordem financeira e
orçamentária à sua aprovação.
Seu objetivo é reajustar os soldos do Quadro de Pessoal da
PMMG, sendo Que as despesas decorrentes dessa alteração
estão previstas no orçamento.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.228/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1994.
José Remato, Presidente - Antõnio Carlos Pereira, relator -

Márcio Miranda - Ajalmar Silva.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 2.228/94
Dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. iQ - 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 lQ de outubro de 1994.
Parágrafo único - Os valores dos soldos dos demais postos e
graduações são fixados segundo o escalonamento vertical
constante no anexo desta lei.
Art. 2Q - Para a posse nos cargos da classe de Ajudante de
Serviços Gerais/Serviçal, a que se refere o Edital nQ 15/94,
de 28/10/94, do Instituto Estadual de Desenvolvimento de
Recursos Humanos - IEDRHU -, dos candidatos aprovados no
concurso público Que tenham mais de 24 (vinte e quatro)
meses de serviços prestados ao Estado, ininterruptos ou não,
fica dispensada a comprovação da escolaridade a que se
referem os itens 1.3. 2.1.2 e 6.2 do mencionado edital.
Art. 3g - Os cargos de Diretor 1. códigos MG06SA 240, SA

409 e SA 414, pertencentes ao Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Saüde, passam a ser de recrutamento
amplo a partir de lQ de julho de 1994.
Art. 4Q - O inciso VI do art. SQ da Lei nQ 11.085. de 30 de
abril de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
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"Art. So--
vr - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelc
Poder Executivo:".
Art. 5g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a lg de outubro de
1994.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário-
- O anexo a que se refere o projeto consta em seu parecer

de redação final, publicado nesta edição.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Np 29/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar ng 29/93, de autoria do
Deputado José Braga, que dispõe sobre a criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de municipios e dá
outras providências, foi aprovado no 2g turno, com as
Emendas ngs 1 e 2 ao vencido no l Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 29/93
Dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o

desmembramento de municipios e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capitulo 1
Da Criação do Municipio

Seção 1
Dos Requisitos e das Exigências

Art. 1Q - A criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de municipios serão feitos por lei estadual,
observado o disposto nesta lei.
Art. 2g - O municipio criado por desmembramento abrangerá
território integral de um ou mais distritos.
Art. 3p - Para a criação de nunicipios por desmembra-mento
devemser comprovados os seguintes requisitos, relativos ao
total da área territorial a ser emancipada:
1 - número mínimo de 2.000 (dois mil) eleitores;
II - núcleo urbano já constituído, com mais de 400

(quatrocentas) moradias, destinado a sediar, como cidade, o
novo governo municipal
III - edificio capaz de fornecer condições de funcionamento

ao governo municipal e aos órgãos de segurança;
IV - existência de posto de saúde, escola pública de lo
(primeiro) grau completo, cemitério e serviços públicos de
comunicação, energia elétrica e abastecimento de água.
Parágrafo único - O atendimento dos requisitos enumerados

neste artigo será comprovado por meio de informações
escritas fornecidas:
a) pela Justiça Eleitoral, no que se refere ao inciso 1;
P) pelo Serviço de Cadastro e Lançamento da Prefeitura

Municipal, no que se refere aos incisos II e III;



c) pelas concessionárias dos serviços públicos, pelas
Secretarias de Estado da Saúde e da Educação, por meio de
seus órgãos regionais, e pela Prefeitura Municipal, nos
serviços por ela mantidos, no que se refere ao inciso IV.
Art. 4Q - Nenhuma autoridade estadual ou municipal poderá
negar-se, sob penade responsabilização, a fornecer aos
interessados ou à Assembléia Legislativa os documentos
indispensáveis á comprovação dos requisitos exigidos para a
criação de municípios ou necessários ao inicio do processo.
Art. Sg - Não se permitirá a criação de município por
desmembramento nem a anexação de distrito se essas medidas
implicarem para o município remanescente:

- o descumprimento de qualquer dos requisitos exigidos
para a criação de município;
II - a sua descontinuidade territorial;
III - a perda da continuidade e da unidade histórico-

cultural do ambiente urbano.
- Consideram-se não preservadas a continuidade e a

unidade histórico-cultural do ambiente urbano quando os
novos limites intermunicipais importarem no desmembramento
de área territorial situada na zona urbana do município
remanescente

- O município a que pertencer o território que se
pretende emancipar ou anexar poderá representar contra o
desmembramento ou a anexação, nos casos previstos neste
artigo. até a aprovação, pelo Plenário da Assembléia
Legislativa, do requerimento de que trata o inciso IV do
arU 7Q, cabendo-lhe, quanto aos fatos alegados, o ónus da
prova.
Art. 6 - Para a fusão e a incorporação de municipios, fica
dispensado o cumprimento dos requisitos e das exigências de
que trata esta seção.

Seção II
Dos Procedimentos

Art. 7 - Os procedimentos para a criação de município por
desmembramento obedecerão ás seguintes etapas:

- formação de comissão emancipacionista, que se
responsabilizará pela organização dos documentos necessários
ao inicio do processo, por seu encaminhamento á Assembléia
Legislativa e por seu acompanhamento em todas as fases;
Ir - encaminhamento á Assembléia Legislativa de

representação assinada por, no mínimo, 7% (sete por cento)
dos eleitores inscritos para a última eleição realizada no
município, domiciliados na área territorial a ser emancipada
e identificados por meio do número do título de eleitor, da
seção e da zona eleitoral, em lista organizada por entidade
legalmente constituida, que se responsabilizará pela
idoneidade das assinaturas, dispensado o reconhecimento de
firmas;
III - emissão, pela Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização, comprovado o atendimento dos requisitos
previstos nesta lei, de parecer concluindo pelo
encaminhamento de requerimento ao Presidente da Assembléia,
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para que este solicite ao Tribunal Regional Eleitoral a
realização do plebiscito;
IV - aprovação, pelo Plenário da Assembleia Legislativa, do
requerimento da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização a que se refere o inciso anterior;
V - solicitação da Assembléia Legislativa ao Tribunal

Regional Eleitoral para que se realize o plebiscito;
VI - realização do plebiscito pelo Tribunal Regional
Eleitoral, na forma por ele disciplinada, observadas as
disposições desta lei;
VII - elaboração e encaminhamento para tramitação. pela
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, do projeto
de lei de criação de município, caso seja favorável a
consulta plebiscitária.
Parágrafo único - Na hipótese de não-atendimento dos
requisitos previstos nesta lei, a Comissão de Assuntos
Municipais e Regionalização concluirá pelo arquivamento do
processo

Art. sg - Ao encaminhar á Assembléia Legislativa a
documentação a que se refere o inciso 1 do artigo anterior,
a comissão enlancipacionista indicará os distritos a serem
emancipados, o nome dos novos nunicipios e as localidades
que serão a sua sede e apresentará:

- as informações de que trata o parágrafo único do art.

II - o mapa da área emancipanda elaborado pelo Instituto de
C-eociõncias Aplicadas - IC-A -, acompanhado da proposta de
alteração de limites;
III - o inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis

municipais localizados na área emancipanda;
IV - a relação discriminada dos servidores municipais
lotados na área emancipanda,
£ lQ - O município a que pertencer a área emancipanda
Poderá. de forma fundamentada, contestar, junto á Comissão
de Assuntos Municipais e Regionalização, os dados a que se
referem os incisos III e IV, até a aprovação, pelo Plenário
da Assembléia Legislativa, do requerimento de que trata o
inciso IV do aru 7.

# 2Q - Após o encaminhamento dos documentos á Assembléia
Legislativa e enquanto tramitar o projeto de lei de que
trata o inciso VII do artigo anterior, é vedada a edição de
lei municipal que crie, organize ou suprima distrito ou que
altere seus limites.
Art. 9g - A lei de criação de município mencionará a

comarca a que pertence o novo município e definirá seus
limites segundo linhas geográficas que acompanhem,
preferencialmente. acidentes naturais e que se situem entre
pontos de presumivel permanência no terreno e identificáveis
em documentação cartográfica oficial, vedada a formação de
áreas descontinuas.

Seção III
Dos Prazos

Art. 10 - O encaminhamento dos documentos a que se refere o
inciso 1 do art. 70 só poderá ocorrer nos 2 (dois) anos
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anteriores ao das eleições municipais, sendo que, no ano
imediatamente anterior, o prazo esgota-se no dia 31 de maio.
Art. 11 - O plebiscito de que trata o inciso VI do art. 7

deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias contados
da solicitação feita pela Assembléia Legislativa ao Tribunal

Regional Eleitoral-
Art. 12 - O projeto de lei de criação de município só
poderá tramitar no ano imediatamente anterior ao das
eleições municipais-
Art. 13 - As disposições desta seção aplicam-se, no que
couber, aos processos de fusão e de incorporação de
município e de anexação de distrito.

Seção xv
Do Plebiscito

Art. 14 - A tramitação de projetos de lei de criação,
incorporação, fusão e desmembramento de município e de
anexação de distrito dependerá de consulta prévia, mediante
plebiscito, às populações diretamente interessadas, exigida
a aprovação por maioria dos votos apurados em cada distrito
ou município onde se processar a consulta, tendo votado a
maioria absoluta dos eleitores alistados.
Parágrafo único - Consideram-se populações diretamente
interessadas as residentes:

- em cada distrito emancipando, no processo de criação de
município por desmembramento;
II - em cada município a ser extinto, no processo de

criação de município por fusão;
III - no município a ser incorporado, no processo de

extinção de município por incorporação;
IV - no distrito a ser anexado, no processo de anexação.

Art. 15 - Caberá ao Tribunal Regional Eleitoral

regulamentar a realização da consulta plebiscitária. fixar-
lhe a data e baixar as instruções para a sua efetivação,
observado o disposto nesta lei.
ArU 16 - O Tribunal Regional Eleitoral comunicará ao
Presidente da Assembléia Legislativa o resultado da consulta
plebiscitária no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da
sua homologação.
Parágrafo único - Na hipótese de, na consulta
plebiscitária, não se alcançar resposta favorável, o
processo será arquivado e não poderá ser reinstaurado na
mesma legislatura.

Capitulo II
Da Administração do Município Recém-Criado

Art. 17 - Até a posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, o território do município criado será
administrado pelo Prefeito do município remanescente..

- Quando o novo município resultar do desmembramento
de dois ou mais distritos originários de mais de um
município, a sua administração, em cada área territorial
desmembrada, ficará a cargo do Prefeito do município
remanescente.
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2g - No caso de fusão de dois ou mais municípios, cada um
deles permanecerá com sua própria administração, até a
instalação do novo município.

Art. 18 - Para facilitar o processo de transição, será
criada comissão paritária representativa das áreas
abrangidas.

Art. 19 - 4 comissão de que trata o artigo anterior terá a
seguinte composição: -

- 2 (dois) membros por distrito emancipando, indicados
Pela comissão emancipacionista;
II - 2 (dois) membros por município remanescente, indicados

pelo respectivo Prefeito.

Parágrafo único - No caso de fusão, a comissão paritãria
será composta por membros dos municípios envolvidos no
processo, indicados pelos respectivos Prefeitos, na razão de
2 (dois) membros por município.

Ârt. 20 - Enquanto não for instalado o novo município, a
administração e a contabilidade de sua receita e despesa
serão de responsabilidade dos órgãos competentes das
Prefeituras dos municípios que lhe deram origem.
Parágrafo único - Consideram-se receita do novo município,
para os fins desta lei, os valores dos tributos municipais
arrecadados em seu território e as transferências a que faz
jus, conforme os critérios estabelecidos nos arts. 158 e 159
da Constituição Federal.

Art. 21 - No prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
Publicação da lei que criar município, a Secretaria de
Estado da Fazenda divulgará a alteração dos índices
definitivos de participação do novo município e do município
remanescente na parcela de ICMS que lhes for devida,
creditando imediatamente ao novo município, no
estabelecimento bancário estadual mais próximo, os valores
que lhe pertençam.

Capítulo III
Da Instalação do Município Recém-Criado

Seção 1
Da Instalação, da Legislação e da Responsabilidade

Financeira
Art. 22 - 4 instalação do município criado ocorrerá com a
Posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
eleitos.

Art. 23 - 4 remuneração dos agentes políticos do novo
município na primeira legislatura corresponderá, no máximo,
à dos agentes políticos do município remanescente.
observados os limites constitucionais.

Parágrafo único - Caso haja mais de um município
remanescente, considerar-se-à, para efeito do disposto neste
artigo, aquele que houver contribuído com a maior área para
a constituição do novo municipio
Art. 24 - A partir da sua instalação, o município passará a

receber as transferências das receitas tributárias federais
e estaduais que as Constituições da República e do Estado e
a legislação complementar e ordinária lhe asseguram.
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Art. 25 - No primeiro exercício financeiro, até que entre

em vigor a lei orçamentaria para o exercício subseqüente, o
novo município fará face a suas despesas mediante créditos
especiais, com prévia e especifica autorização legislativa,
na forma do disposto no art. 166, 6 Bg, da Constituição
Federal, contabilizando-os como receita e despesa extra-
orçamentárias, observado o disposto na Lei Federal ng 4.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 26 - Os municípios criados ou acrescidos de território
indenizarão o município ou municípios de origem da quota-
parte das dividas vencíveis após sua criação, contraídas
para a execução de obras e serviços que tenham beneficiado
os territórios envolvidos-
6 lg - O cálculo da quota-parte será feito mediante

confronto da média da arrecadação tributária obtida nos três
últimos exercícios no território desmembrado com a do
município ou municípios de origem, no mesmo período.

- O cálculo da indenização, a cargo de peritos
indicados pelas partes interessadas, deverá ser concluído no
prazo de 6 (seis) meses contados da instalação do município.
Art. 27 - Caberá á Câmara Municipal, no prazo de € (seis)
meses a contar da instalação do município, votar a sua lei
orgânica, em 2(dois) turnos de discussão e votação,
observado o disposto nas Constituições da República e do
Estado.
6 - Até que edite sua própria legislação, o novo

município será submetido, no Que couber, à legislação do
município remanescente vigente à data de sua instalação.
4 2Q - No caso de haver mais de um município remanescente,

vigorará a lei daquele de que é originária a sede do novo
município-
Art. 28 - Os servidores municipais constantes na relação
mencionada no inciso IV do art. Sg e em exercício no
território Que se constituiu em novo município serão por
este aproveitados, assegurados seus direitos e vantagens, no
caso de não optarem pela permanência no quadro de pessoal do
município de origem.

Seção II
Do Patrimônio

Art. 29 - Os bens públicos municipais constantes na relação
de que trata o inciso III do art. 8 g passarão à propriedade
e à administração do novo munici p io, respectivamente, na
data de sua criação e instalação.o	Parágrafo único - Os bens referidos neste artigo Queo	constituírem parte integrante e inseparável de serviçoso	utilizados pelos municípios envolvidos serão administrados eo,	explorados, conjuntamente, como patrimônio comum.

Capitulo IV
Da Alteração de Limites Intermunicipaiso 

Art. 30 - As modificações de limites intermunicipais não
resultantes de criação de município serão feitas por lei
estadual, mediante solicitação dos municípios interessados e
acordo prévio aprovado pelas respectivas câmaras municipais.
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Parágrafo único - A solicitação de que trata o "caput"
deverá ser acompanhada de texto descritivo dos novos limites
elaborado pelo lOA.

Capitulo V
Da Alteração de Topônimo Municipal

Art. 31 -0 topônimo pode ser alterado por lei estadual,
observados o disposto no art. 168 da Constituição do Estado
e as seguintes exigências:

- não serão utilizados topônimos já existentes no Pais;
II - a escolha de topônimo deverá respeitar a tradição

histórico-cultural da localidade:
III - não serão utilizados nomes de pessoas vivas ou

designações de datas.
Parágrafo único - A solicitação de alteração de topônimo

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

Capitulo VI
Do Distrito

Art. 32 - O município poderá dividir-se em distritos, e
estes, em subdistritos, para efeito de descentralização
administrativa
Art. 33 - O distrito-sede terá o nome do município e a
categoria de cidade, ao passo que os demais distritos, a
categoria de vila.
Parágrafo único - Os distritos terão o nome do povoado que
lhes deu origem, respeitada a denominação vigente na data
desta lei, e serão designados por número ordinal, conforme a
ordem de sua criação.
Art. 34 - Competem ao município, por meio de lei municipal,

a criação, a organização, a redel imitação e a supressão de
distrito, observada a sua lei orgânica e o f 2g do art. 8g
desta lei.

lQ - A criação e a redelimitação de distritos devem
observar os seguintes requisitos:

- eleitorado não inferior a 200 (duzentos) eleitores;
II - existência de povoado com, pelos menos. 50 (cinqüenta)

moradias e escola pública;
III - demarcação dos limites, obedecido, no que couber, o

disposto no art. 9g desta lei.
# 2Q - A lei municipal que criar, organizar, redelimitar ou
suprimir distrito será publicada no órgão oficial do Estado.

Capítulo VII
Das Disposições Gerais

Art. 35 - Compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar
originariamente os feitos que tenham por objeto resolver
litigios entre municípios do Estado.
Art. 36 - Cabe ao lOA prover todos os estudos, as perícias
e os trabalhos de demarcação territorial, inclusive as
Propostas de alteração de limites intermunicipais e
interdistritais, para os fins desta lei.
Art. 37 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
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Art. 38 - Revogam-se as disposições em contrário.
especialmente a Lei Complementar flQ 19. de 17 de julho de
1991, com as alterações da Lei Complementar no 24. de 25 de
maio de 1992.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Sebastião Costa, relator -

Álvaro Antônio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.066/92
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.066/92. de autoria do Deputado
Antõnio Carlos Pereira, que dispõe sobre a promoção da saúde
e da reintegração social do portador de sofrimento mental
determina a implantação de ações e serviços de saúde mental
substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a extinção
progressiva destes; regulamenta as internações,
especialmente a involuntária, e dá outras providências, foi
aprovado no 2g turno, com as Emendas ngs 1 a 4 ao vencido no

l Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI NQ 1.066192
Dispõe sobre a promoção da saúde e da reintegração social

do portador de sofrimento mental; determina a implantação de
ações e serviços de saúde mental substitutivos aos hospitais
psiquiátricos e a extinção progressiva destes; regulamenta
as Internações. especialmente a involuntária, e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Toda pessoa portadora de sofrimento mental terá
direito a tratamento constante de procedimentos
terapêuticos, com o objetivo de manter e recuperar a
integridade fisica e mental, a identidade e a dignidade, a
vida familiar, comunitária e no trabalho.
Art. 2g - Os poderes públicos estadual e municipais, de
acordo com os principios constitucionais que regem 05
direitos individuais, coletivos e sociais, garantirão e
implementarão a prevenção, o tratamento, a reabilitação e a
inserção social plena de pessoas portadoras de sofrimento
mental, sem discriminação de qualquer tipo que impeça ou
dificulte o usufruto desses direitos.
Art. 3g - Os poderes públicos estadual e municipais, em
seus niveis de atribuição, estabelecerão a planificação
necessária para a instalação e o funcionamento de recursos
alternativos aos hospitais psiquiátricos, os quais garantam
a manutenção da pessoa portadora de sofrimento mental no
tratamento e sua inserção na familia, no trabalho e na
comunidade, tais como:

- ambulatórios;
II - serviços de emergência psiquiátrica em prontos-

socorros gerais e centros de referência;
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III - leitos ou unidades de internação psiquiátrica em
hospitais gerais;
IV - serviços especializados em regime de hospital-dia e

hospital-noite;
V - centros de referência em saúde mental
VI - centros de convivência;
VII - lares e pensões protegidas.
Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se como

centro de referência em saúde mental a unidade regional de
funcionamento permanente de atendimento ao paciente em
crise.
Art. 4Q - O uso de medicação nos tratamentos psiquiátricos

em estabelecimentos de saúde mental deverá responder ás
necessidades fundamentais de saúde da pessoa portadora de
sofrimento mental e terá exclusivamente fins terapêuticos,
devendo ser revisto periodicamente.

Parágrafo único - São proibidas outras práticas
terapêuticas psiquiátricas biológicas, salvo nas seguintes
condições associadas:

- indicação absoluta, quando não existirem procedimentos
de maior ou igual eficácia;
II - utilização, esgotadas as demais possibilidades

terapêuticas, em ambiente hospitalar especializado;
III - risco de vida iminente decorrente do sofrimento

mental

IV - consentimento do paciente, caso o quadro clínico o
permita, e de seus familiares, após o conhecimento do
prognóstico e dos possíveis efeitos colaterais decorrentes
da administração da terapêutica:
V - manifestação por escrito e com assinatura dos membros
de equipe de saúde mental do estabelecimento onde será
ministrada a terapêutica;
VI - exame e consentimento, por escrito, de equipe de
médicos, sendo 1 (um) do estabelecimento, 1 (um) indicado
pela autoridade sanitária estadual e 1 (um) indicado pela
autoridade sanitária municipal.

Art. S - Fica vedado o uso de celas-fortes, camisas-de-
força e outros procedimentos violentos e desumanos em
qualquer estabelecimento de saúde, público ou privado.
Art. 6 - Ficam proibidas as psicocirurgias, assim como

quaisquer procedimentos que produzam efeitos orgãnicos
irreversiveis, a titulo de tratamento de enfermidade mental-
Art. 70 - Será permitida a construção de unidade
psiquiátrica em hospital geral, de acordo com a demanda
local e regional.
Parágrafo único - O projeto de construção de unidade
Psiquiátrica deverá ser avaliado e autorizado pelas
secretarias, administrações e conselhos municipais de saúde,
seguido de parecer final da Secretaria de Estado da Saúde e
do conselho estadual de saúde
Art. 8 - Ás unidades psiquiátricas de que trata o artigo
anterior terão pessoal e estrutura física adequados ao
tratamento de portadores de sofrimento mental e utilizarão
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as áreas e os equipamentos de serviços básicos do hospital
geral.
Parágrafo único - As instalações referidas no °caput" deste
artigo não poderão ultrapassar 10% (dez por cento) da
capacidade instalada do hospital geral, até o limite de 30
(trinta) leitos por unidade operacional.
Art. g - A internação psiquiátrica será utilizada corno
último recurso terapêutico, esgotadas todas as outras formas
e possibilidades terapêuticas prévias, e deverá objetivar a
mais breve recuperação, em prazo suficiente para determinar
a imediata reintegração social da pessoa portadora de
sofrimento mental

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

2 - A internação de pessoas com diagnóstico principal de
sindrome de dependência alcoólica dar-se-á em leito de
clinica médica em hospitais e prontos-socorros gerais.
Art. 10 - A internação psiquiátrica exigirá laudo de médico
especializado pertencente ao quadro de funcionários dos
estabelecimentos citados no j 1 Q do art. 9g.
Parágrafo único - O laudo mencionado neste artigo deverá

conter:
- descrição minuciosa das condições do paciente que

ensejem a sua internação;
II - consentimento expresso do paciente ou de sua familia;
III - as previsões de tempo minimo e máximo de duração da
internação.
Art. 11 - A internação psiquiátrica de menores de idade e

aquela que não obtiver o consentimento expresso do internado
será caracterizada pelo médico autor do laudo como
internação involuntária.
Art. 12 - O laudo referido nos arts. 10 e li será remetido
pelo estabelecimento que realizar a internação ao
representante local da autoridade sanitária e do Ministério
Público no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da
internação.
Art. 13 - Em qualquer caso, a autoridade sanitária local e
o Ministério Público poderão requisitar complementos e
informações do autor do laudo e da direção do
estabelecimento, ouvir o internado, seus familiares e quem
mais julgarem conveniente, incluidos outros especialistas
autorizados a examinar o internado, com vistas a oferecerem
parecer escrito.

l Q - A autoridade sanitária local ou, supletivamente, a
regional criará junta técnica revisiomal de caráter
multidisciplinar, que procederá à confirmação ou á suspensão
cia internação psiquiátrica involuntária, num prazo de até 72
(setenta e duas) horas após sua comunicação obrigatória pelo
estabelecimento de saúde mental
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§ 20 - A junta técnica revisional mencionada no parágrafo
anterior efetuará, a partir do 15g (décimo quinto) dia de
internação, a revisão técnica de cada internação
psiquiátrica, emitindo, em 24 (vinte e quatro) horas, laudo
de confirmação ou suspensão do regime de tratamento adotado,
remetendo cópia ao Ministério Público no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas.

Art 14 - No prazo de 30 (trinta) dias a contar da
regulamentação desta lei, os hospitais gerais e
psiquiátricos que mantiverem pessoas internadas desde a data
anterior a sua vigência encaminharão à Secretaria de Estado
da Saúde a relação dos pacientes, juntamente com cópia de
toda a documentação de cada um, informando se a internação
foi voluntária ou involuntária-
Art. 15 - Ficam proibidas a construção e a ampliação de
hospitais psiquiátricos e similares, públicos ou privados,
bem como a contratação e o financiamento pelo setor público
de novos leitos para esses estabelecimentos.
Art. 16 - Ficam vedados a criação de espaço físico e o
funcionamento de serviços especializados em qualquer
estabelecimento educacional, público ou privado, que sejam
destinados a pessoas portadoras de sofrimento mental e que
impliquem segregação-

Parágrafo único - Deve-se garantir, prioritariamente, o
acesso das pessoas portadoras de sofrimento mental á
educação em classes comuns, em qualquer faixa etária, com a
assistência e o apoio integrados dos serviços de saúde e de
educação.
Art. 17 - Os hospitais psiquiátricos e similares, no prazo
de 5 (cinco) anos contados da publicação desta lei, serão
reavaliados, para se aferir sua adequação ao modelo de
assistência instituído por esta lei, como requisito para a
renovação do alvará de funcionamento, sem prejuízo de
vistorias e outros procedimentos legais de rotina.
Art. 18 - Os conselhos estadual e municipais de saúde bem

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

- As poiiticas sociais intersetoriais a serem adotadas
deverão propiciar a desinstitucionalização de todos os
pacientes referidos no "caput' deste artigo no prazo de 3
(três) anos após a publicação desta lei, por meio,
especialmente, de:

- criação de lares abrigados ou similares, fora dos
limites físicos do hospital psiquiátrico;
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II - reinserção na família de origem pelo restabelecimento

dos vínculos familiares;
III - adoção por famílias Que demonstrem interesse e tenham

condições econômicas e afetivas de se tornarem famílias
substitutas.
£ 2g - As políticas sociais intersetoriais adotadas deverão

criar condições para a autonomia social e econômica dos
pacientes referidos no caput" deste artigo, por meio,
especialmente, de:

- regularização da sua situação previdenciária,
assessorando-os na administração de seus bens;
II - garantia de um salário mínimo mensal àquele que,

comprovadanente, não possua meios de prover a própria
subsistência;
Ir! - facilitação de sua inserção no processo produtivo
formal ou cooperativo, proibindo-se qualquer forma de
discriminação ou desvalorização do trabalho;
IV - inserção no processo educacional do sistema de ensino;
V - atenção integral à saúde
Art. 20 - Compete ás instâncias de fiscalização, controle e
avaliação dos serviços públicos de saúde proceder a
vistoria, no minimo, anual dos estabelecimentos de saúde
mental, tomando as providências cabíveis nos casos de
irregularidades apuradas.
Art. 21 - Os conselhos estadual e municipais de saúde
constituirão comissões de reforma psiquiátrica nombito das
secretarias estadual e municipais de saúde, com vistas ao
acompanhamento das medidas de implantação do modelo de
atenção à saúde mental previsto nesta lei, bem como do
processo de desativação gradual dos atuais hospitais
Psiquiátricos existentes no Estado.
Parágrafo único - As comissões de reforma psiquiátrica

serão compostas por representantes dos trabalhadores da área
de saúde mental, autoridades sanitárias, prestadores e
usuários dos serviços, familiares de pacientes,
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção
Minas Gerais - e da comunidade cientifica.
Art. 22 - Os poderes públicos estadual e municipais, em sua
esfera de atuação, disporão de 1 (um) ano contado a partir
da publicação desta lei, para passar a executar o
planejamento e o cronograma de implantação dos novos
recursos técnicos de atendimento apresentados pelas
comissões de reforma psiquiátrica e aprovados pelos
respectivos conselhos de saúde.
Art. 23 - A implantação do modelo de atenção à saúde mental
alternativo de que trata esta lei dar-se-á por meio da
reorientação progressiva dos investimentos financeiros,
orçamentários e programáticos utilizados para a manutenção
da assistência psiquiátrica centrada em leitos psiquiátricos
e instituições fechadas.
Art. 24 - O poder público destinará verba orçamentária para
campanhas de divulgação e de informação periódica de
esclarecimento dos pressupostos da reforma psiquiátrica de
que trata esta lei, em todos os meios de comunicação.
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ArU 26 - Os serviços públicos de saúde deverão identificar
e controlar as condições ambientais e organizacionais
relacionadas com a ocorrência de sofrimento mental nos
locais de trabalho, especialmente mediante ações referentes
à vigilância sanitária e epideniológica.
Art. 26 - Todo estabelecimento de saúde devera afixar esta
lei em lugar de destaque e visível aos usuários dos
serviços-
Art. 27 - O cumprimento desta lei cabe a todos os
estabelecimentos públicos ou privados, bem como aos
profissionais que exerçam atividade autónoma que se
caracterize pelo tratamento de pessoas portadoras de
sofrimento mental, ou àqueles que, de alguma forma, estejam
ligados á sua prevenção e ao tratamento ou à reabilitação
dessas pessoas.
Art. 28 - O descumprimento desta lei, Consideradas a

gravidade da infração e a natureza jurídica do infrator,
sujeitará os profissionais e os estabelecimentos de saúde ás
seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções
previstas na Lei Federal nQ 6-437, de 20 de agosto de 1977:

- advertência;
II - inquérito administrativo;
III - suspensão do pagamento dos serviços prestados;
IV - aplicação de multas no valor de 1 (um) a 100 (cem)

salários mínimos;

V - cassação da licença e do alvará de funcionamento
Art. 29 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994-

Maria Olivia. Presidente - Sebastião Costa, relator -
Alvaro Antõnio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.469/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1-469/93, de autoria do Deputado
Cóssimo Freitas, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Municipio de Passos, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 1.469/93
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de

Passos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Passos imóvel situado naquele municipio,
constituído pelos lotes ns 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 11 da Quadra
nQ 44 do loteamento Jardim Bela Vista, com área total de
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2.225m2 (dois mil duzentos e vinte e cinco metros
quadrados), com os seguintes limites e confrontações: pela
frente, numa extensão de 52rn (cinqüenta e dois metros), com
a Praça São Benedito; pela direita, numa extensão de 37m
(trinta e sete metros), com a Rua O; pela esquerda, numa
extensão de 52m (cinqüenta e dois metros), com a Rua R e,
pelos fundos, numa extensão de Som (cinqüenta metros), com
os lotes ngs 4 e 12 do mesmo loteamento, conforme escritura
pública nQ 18781, registrada a fls. 65 do livro 3T do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Passos.
Parágrafo único - O imóvel mencionado neste artigo destina-

se à construção de uma creche-
Art. 2g - O imóvel reverterá ao património do Estado se, no

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

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.

, Maria Olivia. Presidente - Sebastião Costa, relator -
Alvaro António.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 1.789193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.789/93, de autoria do Deputado Jaime
Martins, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Municí

p io de Cláudio. foi aprovado no 2Q turno, na forma do
vencido no lg turno.
vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final. q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.789193
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de

Cláudio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Cláudio imóvel situado naquele município,
constituído de terreno com área total de 2.073,50m2 (dois
mil e setenta e três vírgula cinqüenta metros quadrados),
com os seguintes limites e confrontações: pela frente, numa
extensão de 39,00m (trinta e nove metros), com a Rua
Curitiba; pela direita, numa extensão de 95,80m (noventa e
cinco virgula oitenta metros), com o Cemitério Paroquial e a
Prefeitura; pela esquerda, numa extensão de 79.80m (setenta
e nove virgula oitenta metros), com imóvel de propriedade de
Ciro Martins, Emilio Senra Martins, Jair Martins da Fonseca,
Jesus Martins da Fonseca. Francisco Gonçalves, Salvador
Pereira da Fonseca e Elias Teles de Melo; pelos fundos, numa
extensão de 10,00m (dez metros), com a Prefeitura, conforme
escritura pública flQ 8.221, registrada a fls. 268 do livro
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3-F do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Cláudio-
Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo

destina-se à construção do centro de cultura do municipio.
Art. 2g - O imóvel reverterá ao património do Estado se, no
prazo de 5 (cinco) anos a contar da data de publicação desta
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo
único do artigo anterior-
Art. 3Q - Fica revogada a Lei ng 11.476, de 26 de maio de
1994, que ratificou a Lei nQ 9.674, de 20 de setembro de
1988.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olívia, Presidente - Sebastião Costa, relator -
Alvaro Antônio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.026/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.026/94, de autoria do Deputado
Roberto Carvalho, que cria o Programa Mineiro de Incentivo
ao Folclore e ao Artesanato - Pró-Arte -, foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI Ng 2.026/94
Cria o Programa Mineiro de Incentivo ao Folclore e ao

Artesanato - Pró-Arte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo ao
Folclore e ao Artesanato - Pró-Arte.
Art. 2g - Compete ao Poder Executivo, na administração e no

gerenciamento do Pró-Arte:
- apoiar a produção artesanal e a criação artística de

todos os géneros;
II - organizar e manter registro documental de artistas,

autores e artesãos, bem como das manifestações folclóricas
do povo mineiro;
III - promover cursos de formação e de aperfeiçoamento de

artesãos;
IV - estimular, no âmbito das escolas públicas estaduais, o

desenvolvimento de conteúdos relacionados ao folclore e ao
artesanato mineiros:
V - orientar o turismo no sentido de promover e divulgar a
produção artesanal das diversas regiões do Estado, bem como
incentivar a realização de festas comemorativas, feiras e
outros eventos:
VI - apoiar grupos folclóricos e organizações autônomas e

cooperativas de artesãos, incentivando suas iniciativas:
VII - criar o Museu Mineiro de Folclore e Artesanato;
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VIII - celebrar convênios com entidades de direito público
ou privado para a efetiva implementação e o regular
desenvolvimento do programa.
Art. 3g - As ações governamentais relativas á implementação
e à gerência do Pró-Arte contarão com a participação de
representantes de setores relacionados ao folclore e ao
artesanato.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Sebastião Costa, relator -
Alvaro Antônio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.030/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.030/94, de autoria do Deputado Alvaro
Antônio, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Municipio de Muzambinho, foi aprovado no 2g turno, na forma
do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.030194
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de

Muzambi nho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Município de Muzambinho imóvel situado nesse município,
constituído de terreno com área total de 1.252,16m2 (mil
duzentos e cinqüenta e dois virgula dezesseis metros
quadrados), desmembrado de área de 1.598,14m2 (mil
quinhentos e noventa e oito virgula quatorze metros
quadrados), com os seguintes limites e confrontações: 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 vírgula
oitenta metros), com imóvel de propriedade de Juscelino
Sonel i Maciel pela esquerda, numa extensão de 44,80m
(quarenta e quatro virgula oitenta metros), com a Rua
Vereador Fausto Martíniano e, pelos fundos, numa extensão de
27.95m (vinte e sete virgula noventa e cinco metros), com a
área ocupada pelo posto de saúde estadual, conforme
escritura pública registrada às fls 66 e 67v do Livro de
Notas ng 8 do Cartório do 2g Oficio de Notas da Comarca de
Selo Horizonte.
Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste
artigo destina-se a abrigar a sede da Prefeitura Municipal
de Muzanbinho
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Art. 2g - O imóvel reverterá ao património 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.
ArU 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Alvaro Antõnio

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.228/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.228/94, de autoria do Governador do
Estado , que dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da
Policia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido
no lg turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f 1 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 No 2.228194k
Dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da Policia

Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O valor do soldo do posto de Coronel PM é fixada

em R$359,33 (trezentos e cinqüenta e nove reais, trinta e
seis 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 desta lei.
Art. 2g - Para a posse nos cargos da classe de Ajudante de

Serviços Gerais/Serviçal, a que se refere o Edital ng 15/94,
de 28 de outubro de 1994. do Instituto Estadual de
Desenvolvimento de Recursos humanos - IEDRHU -, dos
candidatos aprovados no concurso público que tenham mais de
24 (vinte e quatro) meses de serviços prestados ao Estado,
ininterruptos ou não, fica dispensada a comprovação da
escolaridade a que se referem os itens 1.3, 2.1-2 e 6.2 do
mencionado edital.

Art. 3 - Os cargos de Diretor 1, códigos MG06-SA 240, SA
409 e SA 414, pertencentes ao Quadro Setorial de Lotação da
Secretaria de Estado da Saúde, passam a ser de recrutamento
amplo a partir de lQ de julho de 1994.
Art. 4g - O inciso VI do art 5g da Lei ng 11-085, de 30 de

abril de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 50 - .............
VI - o reajuste monetário dar-se-á na forma definida pelo

Poder Executivo;".
Art. s - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo os efeitos do art, lo a lQ de
outubro de 1994.
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Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Pêricles Ferreira. relator -
Bonifácio Mourão.
* - O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo de 29/12/94.
COMUNICAÇÕES

- Na reunião ordinária de 28/12/94. o Sr. Presidente deu
ciência ao Plenário das seguintes comunicações:
Da Comissão de Saúde e Ação Social, informando que, na 104

Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada no dia 28/12/94,
foi aprovado o Projeto de Lei nQ 2.090/94, de autoria do
Deputado Roberto Luiz Soares. (Ciente. Publique-se.)
Da Comissão de Administração Pública, informando que, na
78 Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada no dia
28/12/94, foram aprovados os Projetos de Lei ns 1.456/93,
do De putado Raul Messias, e 1.911/94, do Deputado Mauri
Torres. (Ciente. Publique-Se.)
Da Comissão de Agropecuária e Politica Rural, informando
que, na 79 Reunião Ordinária dessa Comissão, realizada no
dia 28/12/94, foi aprovado o Projeto de Lei nQ 1.714/93. de
autoria do Deputado João Batista. (Ciente. Publique-se.)

ERRATA

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.a27194

Na publicação do parecer em epigrafe, verificada na edição
de 28/12/94. pág. 42, col. 3, no Quadro intitulado Quadro de
Pessoal de Florestas e Biodiversidade do Anexo iIt do
Projeto de Lei ng 2.227/94, na coluna Faixa de Vencimento,
onde se lê:
"1-2", leia-se:
"2-3".
* - O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo" de 29/12/94.
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Belo Horizonte, sexta-feira. 30 de dezembro de 1994

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI
NQ 12.458

Comissão Especial
Relatório

Usando da atribuição que lhe confere o art. 90, vrII, c/c o
art. 70, II, da Constituição Estadual, o Governador do
Estado opôs veto total à proposição de lei em apreço, que
cria o Fundo Estadual de Alimentação Escolar - FEAE - e dá
outras providências.
Nos termos do art. 234 do Regimento Interno, foi
constituída esta Comissão Especial, que passa a fundamentar
a matéria.

Fundamentação
O Chefe do Poder Executivo Estadual, por meio da Mensagem
nQ 740/94, opôs veto total á supracitada proposição,
fundamentando seu ato em razões de ordem administrativa e de
interesse público que conflitam com a criação do fundo
proposto.
Alega o Governador do Estado que a Secretaria de Estado da
Educação, no cumprimento de suas atribuições, tem gerido
eficientemente os recursos federais que financiam a merenda
escolar, de modo a obter resultados bastante satisfatórios,
não havendo, pois, razões que justifiquem o remanejamento de
tais recursos para a constituição do FEAE. Prossegue
argumentando que a renda líquida proveniente dos jogos
lotéricos e dos concursos de prognósticos explorados pelo
Estado tem sido aplicada na realização de obras e serviços
voltados para a área de assistência social. notadamente para
programas de assistência ao menor e assistência médica,
entre outros que menciona, ficando prejudicada a execução
desses importantes programas diante da nova finalidade
prevista para tais recursos.
A idéia de se instituir um fundo para dar o necessário
suporte financeiro aos programas de merenda escolar é, sem
dúvida alguma, muito louvável. Afinal, os fundos são,
atualmente, os mais modernos instrumentos de captação de
recursos de que se pode valer o poder público para o custeio
de suas ações governamentais.
Todavia, para que se crie um fundo, é necessário primeiro
proceder a estudos que demonstrem de forma pormenorizada a
sua viabilidade técnica e econômica, bem como as razões de
interesse público que justifiquem a sua criação, nos termos
do disposto no parágrafo único do art. lQ da Lei
Complementar nQ 27, de 18/1/93, que versa sobre a
instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Em que pese ao relevante interesse público que motivou a

criação do FEAE pelo Poder Legislativo, a proposição objeto
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do veto que se discute carece de estudos mais minuciosos que
comprovassem a sua repercussão orçamentária.
O certo é que, à falta desses estudos, não há parâmetros
para analisar os dados fornecidos pelo Governador do Estado.
que o levaram a considerar o fundo em comento inconveniente
e inoportuno.
Ademais, como bem assinalou o próprio Governador, privado o
FEAE das mencionadas fontes financeiras, não teria ele
recursos suficientes para cumprir as exigências da referida
Lei Complementar, além do que dificilmente atingiria com
eficácia os seus objetivos.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela manutenção do veto total

oposto á Proposição de Lei ng 12.458.
Sala das Comissões. 28 de dezembro de 1994.
Arnaldo Canarinho, Presidente - Célio de Oliveira, relator

- Wilson Pires.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 1.952/94
Comissão de Meio Ambiente

Relatório
o Projeto de Lei ng 1.952/94. do Deputado Geraldo da Costa
Pereira, autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
Estadual de Incentivo à Indústria do Ferro-Gusa.
Após publicação, foi a matéria distribuida. nos termos
regimentais, as Comissões de Constituição e Justiça e de
Politica Energética. Hidrica e Minerária. Preliminarmente, a
Comissão de Justiça concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo ng
1. Em seguida, a Comissão de Politica Energética opinou pela
aprovação do projeto de lei na fõrma do substitutivo citado.
Mediante requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcel los, com
fundamento no disposto no art. 190, c/c o inciso XI, e", do
art. 103 do Diploma Regimental, e ouvido o Plenário, foi
solicitada a audiência desta Comissão.
Cumpre-nos, portanto, emitir parecer quanto á repercussão

ambiental do projeto de lei em análise.
Fundamentação

A produção de ferro-gusa em Minas Gerais é. de longe, a
mais importante do Pais. Nossas indústrias siderúrgicas,
integradas ou não, são responsáveis pela quase totalidade
desse insumo, destinado aos mercados interno e externo.
Os principais pólos guseiros mineiros concentram-se na
região central, principalmente nos Municipios de Sete
Lagoas, Divinópolis e Itaúna. São cerca de 160 altos-fornos
movidos a carvão vegetal, energético altamente problemático
por sua grande capacidade de gerar impactos ambientais
negativos. Tanto é assim que a legislação florestal estadual
(Lei ng 10.561, de 1991) estabelece normas estritas para uso
dos recursos florestais na produção de carvão, estabelecendo
cotas anuais progressivas de reposição dos maciços
florestais naturais e a substituição destas por florestas
plantadas como fonte de energia, em um prazo máximo de sete
anos.
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Ê, portanto, interessante, sobretudo ao se reconhecer a
importância da indústria guseira para Minas Gerais, que se
assegurem os beneficios do programa proposto apenas ás
unidades industriais em dia com as obrigações explicitadas
na Lei flQ 10.561. de 1991.
E com esse espirito que estamos propondo a Emenda nQ 1,

acrescentando parágrafo único ao art. 2o do Substitutivo n
1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.952/94, na forma do Substitutivo nQ 1, com a Emenda
nQ 1, a seguir redigida.

EMENDA No 1
Acrescente-se ao art. 2g do Substitutivo ng 1 o seguinte

parágrafo:

"Art. 2g - . . .....................
Parágrafo único - Os incentivos a que se refere o "caput"

deste artigo só poderão ser estendidos às indústrias que
demonstrarem estar cumprindo o prescrito na Lei nQ 10.561,
de 1991..
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994.
Ronaldo Vasconcelios, Presidente - Ivo José, relator -

Marcelo Cecá.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.082/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei ng 2.082/94, do Deputado Geraldo Rezende,
visa a declarar de utilidade pública a Guarda-Mirim de Ponte
Nova, com sede no Municipio de Ponte Nova.
Após sua publicação em 23/6/94. vem o projeto a esta

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

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela é dotada de
personalidade juridica, está em funcionamento há mais de
dois anos, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas,
não remuneradas pelo cargo que exercem.
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei ng 5.830, de 6/12/71, que disciplina a declaração de
utilidade pública de entidades.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.802/94 na forma proposta.
Sala das Comissões. 6 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Célio de Oliveira, relator -

Sebastião Costa - Antônio Carlos Pereira - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 2.094/94
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 2.094/94, de autoria do Deputado Homero
Duarte, autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à
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Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - do
Municipio de Alfenas. para instalação de sua sede.
Publicado no "Diário do Legislativo do dia lg/7/94, foi o
projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucional idade e
legalidade. Cumprida a diligência solicitada à Secretaria de
Estado de Recursos Humanos e Administração no sentido de
informar esta Casa sobre a efetiva disponibilidade do
imóvel, retorna o projeto a este órgão técnico para receber
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O terreno objeto da doação prevista no projeto de lei em
tela não mais pertence ao Estado, como se pode constatar da
certidão de registro Que o próprio autor fez anexar à
proposição e do memorando expedido pela Secretaria de Estado
de Recursos Humanos e Administração, em atendimento à
consulta desta Casa sobre a disponibilidade do referido bem.
O imóvel em apreço constitui-se de um terreno de 9.200m2,
remanescente de uma área com superficie total de 45.200n2,
doada pelo Estado à Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor
- FEBEM -, área esta que foi parcialmente vendida a
terceiros por aquela Fundação, conforme se acha assentado no
Cartório de Registro de Imóveis de Alfenas sob o ng 760.
livro 3/AO, de 24/4/74.
Embora o imóvel ainda mantenha a sua condição de bem
público, verifica-se que a sua titularidade não mais
pertence ao Estado e sim, a uma fundação pública. Além da
destinação especial a que está sujeito, por ter passado, com
a doação, a integrar patrimônio da Fundação, a sua
administração está a cargo da própria entidade, na forma do
que determinarem seus estatutos.
Instituida pelo poder público estadual, a FEBEM integra a

administração indireta do Estado e é dotada de personalidade
juridica de direito público, o que lhe confere autonomia
administrativa e financeira e, por conseguinte, faculdade
para gerir, por si mesma, seu patrimônio, de conformidade
com os preceitos legais que lhe deram origem e de acordo com
as disposições constantes no respectivo estatuto.
Finalmente, saliente-se que a apreciação da matéria em
questão por esta Casa Legislativa só se torna legitima
Quando precedida de decisão favorável à doação pelo conselho
curador da referida Fundação.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, condluimos pela antijuridicidade,

pela inconstitucional idade e pela ilegalidade do Projeto de
Lei nQ 2.094/94.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Célio de Oliveira - Ivo José.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 2.095/94
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
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De autoria do Deputado Clãuber Carneiro, a proposição em
epigrafe pretende seja dada a denominação de António Cardoso
ao estabelecimento oficial de ensino do Povoado de
Ramalhudo, no Municipio de Monte Azul.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação, cabe-nos
deliberar conclusivamente sobre a matéria, no lp turno,
cumprindo os trâmites regimentais.

Fundamentação
Cidadão de notórias qualidades, Antônio Cardoso dedicou-se
com afinco à luta pelo desenvolvimento social, econômico e
cultural do Povoado de Ramalhudo. Por isso consideramos
oportuno e merecido o presente preito de reconhecimento, com
a atribuição de seu nome à Escola Estadual de Ramalhudo.

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

Lei nQ,v2.095/94 no 1Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O tg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.101/94

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

O projeto de lei em questão, do Deputado Bernardo Rubinger,
tem a finalidade de alterar a denominação da Escola Estadual
Maria Goretti, localizada no Municipio de Bambui, para
Escola Estadual Carmelita Carvalho Garcia.
A proposição foi encaminhada para estudo preliminar à

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vindo agora
a esta Comissão para o lQ turno de deliberação conclusiva,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A professora Carmelita Carvalho Garcia tem seu nome

fortemente ligado à cidade de Bambui. Dedicou-se com afinco
à educação dos jovens, tendo sido uma de suas bandeiras a
implantação da Escola Estadual Maria Goretti,
Foi também preocupação da professora a criação de cursos

novos, oferecidos atualmente pelo educandário. Além do mais,
sempre teve em mente beneficiar os mais necessitados
Por todos esses motivos e pelo que eles representam para o
Município de Sambui, é de justiça a homenagem que se
pretende prestar à memória de D. Carmelita, propondo-se que
a Escola Estadual Maria Goretti adote seu nome.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de

Lei nQ 2101/94, no lQ turno, em sua forma original-
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Maria José Haueisen, relatora

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.112194

Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
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De autoria do Deputado José Braga, a proposição em
referência tem por finalidade dar a denominação de Escola
Estadual Manoel Pereira de Araújo à Escola Estadual São
Judas Tadeu, do Distrito de Nova Minda, no Municipio de
Brasilia de Minas.
Apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem, agora, a proposição a esta Comissão para o
lg turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
A pessoa que se pretende homenagear com a alteração da

denominação da Escola Estadual São Judas Tadeu, no Município
de Brasília de Minas, não mediu esforços para a
concretização de um grande ideal, dando tudo de si para o
desenvolvimento do municipio.
E justa, portanto, a homenagem que se lhe pretende prestar.

Conclusão
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à

aprovação do Projeto de Lei nQ 2.112/94 no lQ turno, na
forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator,

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.138/94

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

A proposição em análise, do Deputado Ermano Batista, tem
por finalidade dar a denominação de Escola Estadual Morada
do Vale ao estabelecimento oficial de ensino do Bairro
Morada Nova do Vale, no Município de Coronel Fabriciano.
A proposição foi encaminhada preliminarmente á Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda
ng 1. Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a
matéria no iQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A atribuição do nome Morada do Vale á referida Escola
Estadual, que não possui denominação oficial, é um anseio
das lideranças locais, sobretudo da comunidade escolar.
Consideramos, portanto, oportuna e relevante a presente
iniciativa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, sonos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 2.138/94. no 1,3 turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994-
Maria José Raueisen, relatora.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.154/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Municipio de Capinópolis.
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Publicada em 24/8/94, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A doação de imóvel, contrato disciplinado pelo Código

Civil, no art. 1.165, submete-se, em se tratando de bem
Público, ao cumprimento de exigências legais. pertinentes ao
Direito Administrativo, e só se realiza se tiver como objeto
bens desafetados do uso público e, como finalidade,
incentivar atividades de interesse coletivo.
O projeto de lei em exame destina imóvel para o Município
de Capinópolis e, ao ser apresentado a esta Casa pelo
Executivo, atende ao disposto no art. 61, XV, da Carta
mineira, que atribui competência a esta Casa Legislativa
para dispor sobre a alienação de bem imóvel do Estado, bem
como no art. 18 da mencionada Constituição, que exige
autorização legislativa para atos dessa natureza.
A dispensa de licitação prevista na Carta mineira foi
mantida pela Lei Federal ng 8.666, de 1993, no "caput" do
art. 17, que exige também a manifestação deste Poder
Legislativo para legitimar a pretendida doação.
A iniciativa tomada pelo Executivo Estadual atende ao
interesse público, na medida em que as vantagens dela
decorrentes são licitamente almejadas pela comunidade de
Capinópol is.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
2.154/94.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Antônio Pinheiro, relator -

Antônio Carlos Pereira - Sebastião Costa - Geraldo Rezende.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.154/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
análise autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Capinôpolis.
Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto recebeu
parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade.
Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria, sob a ótica

da fiscalização financeira e orçamentária.
Fundamerit ação

A doação proposta está corretamente instruída, mormente com
certidão do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ituiutaba e com a primitiva escritura pública de doação,
pela qual a Sociedade Ginásio Capinópolis havia doado ao
Estado o imóvel constituído por um prédio com área
construida de 405,82m2, onde funcionou uma escola estadual
até 1988.
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Transferida a escola estadual para outro local, o imóvel
ficou abandonado, correndo riscos de desabamento, dai porque
se justifica uma nova doação, desta feita do Estado para o
Município de Capinôpolis, que ali pretende instalar una
unidade educacional.
Os interesses econômico-financeiros do Estado estão

preservados, uma vez que não haverá qualquer ônus quanto as
despesas de lavratura da escritura de doação, nos termos do
art. 2Q do projeto. Por outro lado, o art. 3g estabelece que
o imóvel reverterá ao património do Estado, se, no prazo de
três anos, não for instalada no local a unidade educacional
mencionada.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do
Projeto de Lei nQ 2.154/94, no lo turno, conforme proposto.
Sala das Comissões. 28 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Leandro, relator -
Sebastião Costa - Antônio Carlos Pereira

PARECER PARA O ip TURNO DO PROJETO DE LEI
Hp 2.170/94

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o projeto
de lei em apreço pretende autorizar o Poder Executivo a
criar o Programa Estadual de Incentivo aos Produtos Rurais.
Publicada em 9/9/94, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para que seja examinada quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, V, a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende autorizar o Poder
Executivo a criar programa destinado a incentivar a produção
rural do Estado de Minas Gerais.
Respaldada no art. 174 da Constituição da República, que

atribui ao Estado papel de agente normativo e regulador da
atividade econômica, a medida tem por objetivo garantir que
o poder público atue efetivamente em prol do desenvolvimento
das atividades rurais.
De fato, sendo a produção rural una atividade essencial
para o progresso do Estado, a parceria governamental com
esse setor torna-se imperiosa. Afinal, é sabido que o
fomento de tais atividades demanda a promoção de programas
específicos que assegurem condições para a implementação de
infra-estrutura básica, financiamentos e apoio tecnológico.
Tendo isso em vista, a Constituição Estadual dedicou á
política rural uma seção exclusiva, dispondo, no "caput" do
art. 247, que o Estado adotará programas de desenvolvimento
rural visando a fomentar a produção agropecuária. organizar
o abastecimento alimentar, promover o bem-estar do homem no
campo, entre outras finalidades. O § lg do mesmo artigo
aponta minuciosamente os fatores a serem considerados pela
administração pública para a consecução de tais objetivos,
prevendo, inclusive, a participação dos setores privados no
planejamento e na execução dessa política.
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O art. 248, por sua vez, dá prosseguimento ás citadas
diretrizes, determinando que, mediante lei, o Governo
formulará a sua Política rural, levando em conta os aspectos
diversificados e as peculiaridades que caracterizam cada
região componente do vasto território mineiro.
Com base nos caminhos apontados pela Carta mineira, editou-
se a Lei ng 11.405, de 28/1/94, que dispõe sobre apolitica
estadual de desenvolvimento agrícola e dá outras
providências O referido ordenamento define de forma
pormenorizada as ações a serem tomadas pelo poder público
para a promoção do desenvolvimento da produção rural,
estabelecendo, também, a criação de programas a serem
incluídos na proposta anual da Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Vé-se, pois, que a Carta Política mineira forjou os
mecanismos da ação Pública, compreendida a elaboração de
Programas em beneficio da produção rural. Atendendo a tais
preceitos, a citada Lei nQ 11.405 de 1994, traçou toda a
Política rural a ser adotada pelo Estado.
Portanto, podemos observar que o projeto de lei em comento

não contém inovação jurídica, simplesmente repetindo, ainda
que precariamente, os mandamentos e os princípios já
d i spostos no nosso ordenamento jurídico estadual

E importante indagar se há necessidade de se editar lei
ordinária autorizando o Poder Executivo a criar programa
dessa natureza. Não há dúvida de q ue a medida é inócua, pois
o Poder Executivo já está autorizado pela própria
Constituição Estadual a implementá-lo. Além do mais, de
acordo com o principio da separação dos Poderes, consagrado
pela Lei Maior, é da competência institucional do Poder
Executivo elaborar planos e programas de administração
pública, fazendo-os consignar no orçamento anual, que tem
como parâmetros as diretrizes orçamentárias, o plano
plurianual e, ainda, o Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado.

D Poder Legislativo, certamente, tem a oportunidade de
intervir na gestão desses negócios públicos, seja aprovando
as leis orçamentárias ou apresentando-lhes emendas, seja
fiscalizando a atividade financeira do Estado, seja
legislando sobre a matéria de sua competência, nos termos do
art. 24 e do 6 lg do art. 25 da Magna Carta.
E oportuno salientar que o Poder Executivo detém os
instrumentos apropriados para criar programasgovernamentais - Estes devem obedecer a critérios
operacionais específicos, mais afetos a procedimentos
técnicos e apoiados na pesquisa cientifica. Dessa
constatação decorre a dificuldade de o Poder Legislativo
criar programas, visto que tais propostas carecem de estudos
criteriosos que venham a mensurar os seus reais efeitos.
Por outro lado, verificamos outras irregularidades
contempladas na proposição em apreço. Ao atribuir
competências para a Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, o projeto invade a esfera de
atuação do Chefe do Poder Executivo, contrariando, assim, o
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art. 90. XIV, da Constituição Estadual. Além disso, ao
determinar a criação de uma coordenadoria especial para
gerir o pretendido programa, esbarra no preceito do inciso
1H. 'e", do art. 66 da Carta Estadual, segundo o qual,
compete privativamente ao Governador do Estado iniciar o
processo legislativo que crie ou estruture Secretaria de
Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta.

Conclusão
Sendo assim, o Projeto de Lei no 2.170/94 padece dos vícios

constitucionais acima arrolados, razão pela qual não merece
ser acolhido pelos membros desta Comissão por sua
antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade.
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Ivo
José - Célio de Oliveira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 2.193/94

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138. 6 lg, do Regimento
Interno)

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Defesa Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, encaminhado para exame
do Poder Legislativo por meio da Mensagem nQ 511194. o
projeto de lei em análise dispõe sobre o valor do soldo da
Policia Militar, altera os simbolos dos cargos de provimento
em comissão de direção superior e dá outras providências.
Publicada em 16/9/94, a matéria, com tramitação em regime
de urgência, conforme solicitação de seu autor, no uso de
faculdade que lhe confere o art. 69 da Constituição
Estadual, foi distribuída às Comissões supracitadas para, em
reunião conjunta, conforme dispõe o art. 222, c/c os arts.
103 e 195 do Regimento Interno, receber parecer.
Posteriormente, o Chefe do Poder Executivo encaminhou a
esta Casa mensagem solicitando a desconsideração do regime
de urgência.
Entretanto, em virtude de requerimentos do Deputado Roberto

Amara], os quais foram aprovados em reunião plenária de
23/11/94, a matéria deve ser apreciada em regime de urgência
e em reunião conjunta das comissões ás quais foi
distribuída, consoante o disposto nos arts. 245, XIX e XV, e
274, II, todos do mencionado regimento.
Durante a fase de discussão do parecer, na Comissão de

Constituição e Justiça, foi apresentada a Emenda nQ 6, do
Deputado Gilmar Machado, acatada pelo relator, sendo a
seguir redigida a nova redação do parecer, nos termos do
art. 138, 6 l. do Regimento Interno.

Fundamentação
Compete ao Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 10,
XIV, 'a'. da Constituição mineira, suplementar as normas
gerais da União sobre organização, efetivos, direitos e
deveres da Policia Militar. Essa competência,
constitucionalmente assegurada ao estado-membro, abrange
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questões relacionadas á remuneração dos servidores
militares, bem como aos aspectos específicos da carreira,
tais como a definição de atribuições, concessão de vantagens
ou distribuição de efetivos, por exemplo, sendo a lei, no
sentido formal, o instrumento adequado para o tratamento da
matéria, por força do art. 61, XII, da Constituição mineira.
Cabe ao Governador do Estado a iniciativa privativa do
processo legislativo, quando da elaboração das normas legais
que disciplinam o tratamento adotado para a Policia Militar,
segundo o disposto no art. 66, III, "f°. da Carta mineira.
Assim, em exame preliminar, tendo como parâmetros os
dispositivos constitucionais que delimitam o campo da
competência estadual e o da iniciativa no processo
legislativo, não encontramos óbices à tramitação da matéria
nesta Casa.

A par dos dispositivos que contemplam matérias relativas à
Policia Militar, o projeto de lei em exame pretende
introduzir algumas modificações no tratamento conferido aos
servidores públicos civis, como ocorre com a base de cálculo
de fatores de ajustamento empregados quando da fixação de
remuneração de cargos de provimento em comissão. Fica,
também, definida a extinção do Quadro Suplementar do Estado,
a que se refere a Lei ng 3.214, de 16/10/64. Tais matérias,
como acontece com as relativas à Policia Militar, estão
incluídas entre as de competência estadual e de iniciativa
privativa do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não
encontram óbices à sua tramitação.
Apresentamos, ao final deste parecer, as Emendas ns 1 a 6,

que têm como finalidade aprimorar a redação de dispositivos
do projeto. A Emenda ng 1 modifica a redação do lg do art.
gQ para incluir a referência ao regulamento como meio para a
efetivação do posicionamento a que se refere o artigo. A
Emenda nQ 2 modifica a tabela constante no Anexo II,
corrigindo erros de fato ali existentes. A Emenda ng 3
acrescenta parágrafo único ao art. 7g. de forma a assegurar
• continuidade de percepção de vantagens pecuniárias devidas
• servidores estaduais. As Emendas nos 4 e 5 introduzem
matérias de interesse co Estado, que devem, nos termos do
art. 61 da Constituição mineira, ser submetidas à apreciação
do Poder Legislativo. A Emenda ng 6, finalmente, visa a
assegurar aos servidores da área de ciência e tecnologia a
manutenção de vantagens a eles conferidas pela Lei n
10.324, de 20/12/90.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.193 com as Emendas ns 1 a 6, que apresentamos.

EMENDA No 1
Acrescentem-se, ao final do 6 lo do art. 9g, os termos
!na forma do regulamento".

EMENDA No 2
No Anexo II. os níveis constantes no quadro referente à

situação anterior a que se refere a Lei ng 3.214, de 16 de
outubro de 1964, passam a ser 1 a IV; V a VI; VII a XIV; XV



a XXII, correspondendo, na nova situação, aos niveis 1 a
III; IV a VI; VII a IX; X a XII. respectivamente.

EMENDA No 3
Acrescente-se ao art. 7Q o seguinte parágrafo:
fl- A incorporação referida no 'ca put" deste artigo

será realizada sem prejuizo das parcelas de remuneração,
percebidas até a data do Decreto nQ 36,014, de 9 de setembro
de 1994, que serão mantidas a titulo de vantagem pessoal".

EMENDA No 4
Acrescente-se onde convier:
"Art ------ Os cargos de provimento em comissão, simbolos

C-5 e 0-6, a que se referem os arts. SQ e 36 da Lei ng
3.214, de 16 de outubro de 1964, com suas alterações
posteriores, terão seus vencimentos transformados no simbolo
VIII, do Novo Quadro Permanente, aprovado pelo Decreto ng
36.015, de 9 de setembro de 1994" -

EMENDA NO 5
Dê-se ao "caput" do art. 7g a seguinte redação:
"Art. 7Q - Ficam incorporadas aos valores estabelecidos

pelos Decretos ngs 36.014 e 36.015, ambos de 9 de setembro
de 1994, as parcelas renuneratôrias decorrentes de
reenquadramentos ou reposicionamentos anteriores, bem como
aquelas devidas em virtude de extinção', por lei, de
gratificações.".

EMENDA No 6
Acrescente-se ao art. 7Q o seguinte parágrafo:
"Art. 7Q - . - ------------
6 . . . - Ficam excluidas da incorporação a que se refere o

artigo as vantagens pessoais concedidas em decorrência da
aplicação do disposto no art. 14, 2Q, da Lei nQ 10.324, de
20 de dezembro de 1990.".
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente - Antõnio Júlio, relator -

Gilmar Machado - Ermano Batista.
Comissão de Defesa Social

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Governador do
Estado, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n
511/94, dispõe sobre o valor do soldo da Policia Militar.
altera os simbolos dos cargos de provimento em comissão de
direção superior e dá outras providências.
Publicada em 16/9/94, a matéria, com tramitação em regime
de urgência, foi distribuida a esta Comissão de Defesa
Social para, em reunião conjunta, conforme dispõe o art.
222, c/c os arts. 195 e 103 do Regimento Interno, receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
D projeto de lei em exame fixa novos valores para os soldos
dos servidores públicos militares, com vigênciaa partir de
1Q/8/94, além de modificar regras relativas á indenização
devida a titulo de fardamento aos Subtenentes e Sargentos.
São matérias de interesse administrativo, que integram o
campo de atuação do poder público estadual e devem receber
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tratamento adequado, na forma da lei, não havendo, portanto,
nenhum óbice à tramitação do projeto, neste particular.
A par dos aspectos mencionados, o projeto dispõe ainda
sobre questões relacionadas aos servidores públicos civis,
como a definição das bases de cálculo para os fatores de
ajustamento de cargos de provimento em comissão da
administração direta e da administração indireta do Estado.
Dispõe ainda o projeto sobre a incorporação de parcelas
remuneratôrias decorrentes de reenquadramentos ou
reposictonamentos, para que possa ser viabilizada a
sistemática introduzida pelo Decreto ng 36.014, de 9/9/94.
Trata-se de medida de amplo interesse para a administração,
devendo ainda ser ressaltado o fato de que da incorporação
não pode resultar redução da remuneração dos servidores,
conforme dispõe o parágrafo único do art. 7Q do projeto.
Finalmente, o projeto extingue o Quadro Suplementar de que
trata a Lei ng 3.214, de 16/10/64, completando as medidas
administrativas necessárias para a reestruturação proposta.

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

Lei ng 2.193/94 com as Emendas ngs 1 a 6, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 1994-
Francisco Ramalho, Presidente - Ronaldo Vasconceilos,

relator - Ajalmar Silva.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre o valor do soldo da Policia
Militar, altera os símbolos dos cargos de provimento em
comissão de direção superior e dá outras providências,
tramita em regime de urgência e deve ser apreciado em
reunião conjunta das comissões a que foi distribuido.
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando-lhe as
Emendas ngs 1 a 6. e pela Comissão de Defesa Social, que se
manifestou pela sua aprovação com as referidas emendas.
Passamos, agora, a analisar a proposição, nos termos do

art. 103, X, do Regimento Interno.
Fundamentação

O projeto em tela dispõe sobre o valor do soldo da Policia
Militar e altera os símbolos dos cargos em comissão de
direção superior.
A Policia Militar desenvolve um trabalho da mais alta

significação social, que é a segurança proporcionada a todos
os cidadãos Além disso a instituição é uma das mais
respeitadas entre as congêneres em todo o Pais, exatamente
pela seriedade e disciplina de seus integrantes.
E preciso que se reconheçam os serviços prestados à
comunidade pela Policia Militar por meio de remuneração
adequada, que deve ser condizente com o preparo exigido dos
seus elementos, a fim de oferecer-lhes condições de
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cumprirem com eficiência suas atribuições, que são de alta
relevância para o Estado.
A proposta não apresenta nenhum impedimento de caráter
financeiro-orçamentário, porquanto as despesas decorrentes
da execução da lei correrão à conta das dotações
orçamentárias destinadas a essa finalidade.
Objetivando aprimorar o projeto. apresentamos as Emendas

ngs 7 a 10, adiante transcritas.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.193/94 com as Emendas ngs 1 a 6, da Comissão de
Constituição de Justiça, e com as Emendas ngs 7 a 10. desta
Comissão, abaixo redigidas.

EMENDA NO 7
Dê-se ao art. 4g a seguinte redação:
'Art. 4g - Os cargos de provimento em comissão, símbolos 5-

01. 5-02 e 5-03, constantes nos Anexos 1 e II do Decreto ng
16.409. de 10 de julho de 1974, passam a ter sua remuneração
calculada de acordo com base de cálculo (BC) estabelecida
nesta lei, multiplicada pelos fatores de ajustamentos abaixo
discriminados:
5-01 -------1.3000
5-02 -------1.0000
5-03 -------0.6500".

EMENDA No 8

 

Dê-se ao art. 5g a seguinte redação: -
"Art. S - E de R$1.080.75 (mil e oitenta reais e setenta e

cinco centavos) a base de cálculo (BC) a que se refere o
art. 4g desta lei.
6 lg - A remuneração dos cargos de direção, chefia e

assessoramento da estrutura das entidades da administração
indireta do Poder Executivo, vinculados à sistemática
instituída pelo art. 3g da Lei ng 10.623, de 16 de janeiro
de 1992, será fixada pela mesma base de cálculo (BC)
estabelecida no "caput" deste artigo, mantidos os fatores de
ajustamento já definidos.
6 2g - Aplica-se aos cargos referidos no art. 3g da Lei ng
11.432, de 19 de abril de 1994. o disposto no parágrafo
anterior.
& 3g - A base de cálculo (BC) será sempre reajustada na

mesma data e na mesma proporção dos aumentos gerais a serem
concedidos aos servidores públicos estaduais.".

EMENDA No 9
Dê-se ao art. 6g a seguinte redação:
,, Art. 6g - Os cargos de provimento em comissão, símbolo 5-

04, de Assistente de Gabinete, código MG-28; Auxiliar de
Atividade Central, código MG-31; Secretário Microrregional
Executivo, código MG-34; e Coordenador de Atividade de
Recreação e Esportes, código MG-36, passam a pertencer ao
Grupo de Execução com a mesma denominação, símbolo NQP-X1,
códigos EX-42, EX-43, EX-44, EX-45. respectivamente.

EMENDA No 10
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
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"Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação. retroagindo seus efeitos a lo de agosto de 1994,
exceto o disposto no art. 40, que passa a vigorar a partir
de lg de dezembro de 1994.".
Sala das Comissões 6 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente - Jaime Martins, relator -

Márcio Miranda - Ajalrnar Silva - Gilmar Machado.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.258/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei ng 2.258/94, de autoria do Governador do
Estado, tem o objetivo de alterar os termos da Lein
10.892/92, de 29/10/92, que concede pensão especial a
Leonizia Guimarães Alves.

Publicado em 2/12/94, foi o projeto distribujdo ás
Comissões acima referidas, para ser apreciado em regime de
urgência e em reunião conjunta, nos termos do art 69 da
Carta mineira e dos arts. 220 e 222 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em discussão tem por objetivo atualizar o valor

da pensão paga pelo Estado a Leonizia Guimarães Alves.
Vale salientar que a pensão referida foi anteriormente

concedida por força das disposições contidas .na Lei n
10.892, de 1992, que no momento se pretende alterar e cujo
Projeto original foi a primorado por esta Casa Legislativa,
O próprio Chefe do Poder Executivo teve a iniciativa da
proposta, naquela O portunidade visando melhor amparar a
viúva do 0r José Guimarães Alves, que prestou relevantes
serviços ao Estado nos diversos cargos que ocupou.

A matéria em apreço está em consonância com o ordenamento
juridico, uma vez que pretende alterar o valor da pensão
estipulada mediante lei.

Com efeito, o arL 2ç da Lei de Introdução ao Código Civil
Brasileiro dispõe que a alteração ou revogação de
dispositivo legal só se processa mediante edição de nova lei
de hierarquia superior ou igual àquela da lei alterada, o
que se observa no caso em espécie.
Imexiste, portanto, qualquer impeditivo de ordem

constitucional ou legal á tramitação do projeto.
Conclusão

Diante do exposto, comcluirnos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e Pela legalidade do Projeto de Lei mg
2.258/94.

Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.

Antõmio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Sebastião Costa - Jorge Hannas

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado o Projeto de Lei ng
2.258/94, que concede pensão especial a Leonizia Guimarães
Alves, foi distribuido às comissões competentes e tramita em
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regime de urgência para apreciação em reunião conjunta, por
solicitação do Executivo, em sua Mensagem ng 546/94.
A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
proposição. Nos termos do Regimento Interno, compete agora á
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisar
os reflexos orçamentários do projeto de lei.

Fundamentação
Pelos ternos da Mensagem no 546/94, o projeto de lei tem
por finalidade reparar o desgaste de valor sofrido pela
pensão, desde a sua concessão. Nos termos do lQ do art. 1Q
da lei concessiva, o valor original da pensão é reajustado
na mesma época e no mesmo percentual do aumento dos
servidores públicos do Estado. Em outubro de 1994, o valor
pago atingiu R$252,84. O Executivo propõe que, a partir de
lg/12/94, esse valor seja alterado para R$600,00 por mês.
NO exercicio financeiro de 1994, o impacto orçamentário
decorrente da aprovação da proposição é de R$400.00
correspondentes á abertura de crédito suplementar. Para o
exercicio de 1995, a correspondente despesa deverá estar
incluida na proposta Orçamentária.
Não há, portanto, impedimento de natureza financeira é

aprovação do projeto.
Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.258/94 na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994
Antônio Júlio, Presidente - Sebastião Costa. relator -
Jorge Hannas - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.261194

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 análise, de autoria do Chefe do Poder
Executivo, encaminhado a esta Casa por via da Mensagem ng
550/94, tem como objetivo alterar os valores do soldo do
pessoal da Policia Militar do Estado de Minas Gerais e dar
outras providências.
Publicada em 14/12/94, a matéria, q ue tramita em regime de
urgência por solicitação do Governador do Estado, foi
distribuida às Comissões supracitadas para, em reunião
conjunta, receber parecer, nos termos dos arts. 220 e 222 do
Regimento Interno.
Encarregados de analisar os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto, passamos a
fundamentá-lo na forma abaixo-

Fundamentação
A proposição em estudo, subscrita pelo Governador do
Estado, tem os seguintes objetivos: alterar o valor do soldo
do pessoal da PMMG; conceder gratificações aos praças da
mesma corporação; autorizar prorrogação de contratos no
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âmbito da NEMGMtNAS; instituir gratificação adicional para
os servidores da FHEMtG que prestam serviços extraordinários
em finais de semana; dar nova nomenclatura a cargo em
comissão do IPSEMG; instituir gratificação especial para os
servidores ocupantes do cargo de Oficial de Serviços
Governamentais lotados no Palácio das Mangabeiras ou no
Palácio da Liberdade; inserir um representante da Secretaria
de Estado da Fazenda no Conselho de Política de Pessoal; e
autorizar o Poder Executivo a contratar seguro de vida
coletivo para os servidores públicos estaduais.
Como pode ser observado, todas as propostas aqui cogitadas
estão consoantes com as regras contidas no art. 68 da
Constituição Estadual, que assim dispõe:
"Art 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de

outras previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:

P) 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) 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
i nat iv 1 dade;

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;".
Observa-se, pois, que, quanto á inauguração do processo
legislativo neste caso, o Chefe do Poder Executivo manteve-
se obediente ás regras constitucionais.
Analisando o projeto constata-se que todos os assuntos nele

tratados ensejam a correção de algumas distorções no âmbito
da administração pública estadual, As providências ora
sugeridas não representam nenhuma violação do texto
constitucional vigente, que @ fielmente obedecido.
Como forma de corrigir uma impropriedade técnica detectada
no art. 6g, propomos, na conclusão do nosso parecer, a
Emenda ng 1

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.261/94 acrescido da Emenda no 1, abaixo redigida:

EMENDA No 1
Substitua-se, no art. 6Q, a expressão "a remuneração" por

o vencimento-base".
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Ermano Batista, relator -
Jorge Hannas.

Comissão de Administração Pública
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do Chefe do Poder
valores dos soldos
de Minas Gerais e

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria
Executivo, tem como propósito alterar os
do pessoal da Policia Militar do Estado
dar outras providências.
Publicada em 14/12/94 e cumpridasas demais formalidades,
passa a proposição a ser submetida é análise desta Comissão,
por força do que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Chefe do Poder Executivo, por via do projeto de lei ora
analisado, propõe uma série de alterações de interesse dos
servidores públicos estaduais.
No âmbito da Policia Militar do Estado de Minas Gerais -
PMMG -$ foram determinadas duas providências; alteração dos
valores dos soldos e concessão de uma gratificação de
R$50,00 50,00 (cinqüenta reais) para o seu quadro de praças.
o reajuste do valor dos soldos, na forma proposta, dispensa
a essa classe de servidores militares o mesmo tratamento
dado aos servidores civis do Estado, enquanto o abono
cogitado, pago em uma única parcela, visa minimizar os
efeitos dos baixos soldos dos praças daquela corporação.
o art. 3Q do projeto cuida de prorrogar, por mais seis
meses, os contratos administrativos firmados pela HEMOMINAS.
Tal providência é imprescindível, uma vez que essa fundação
ainda não realizou concurso público para preenchimento dos
cargos criados pela Lei nQ 11.171. de 1993. A prorrogação
foi a única forma encontrada para sanar a carência de mão-
de-obra especializada daquele órgão.
o art. 4Q do projeto institui gratificação de 50% sobre o
valor das horas trabalhadas para o servidor que prestar
serviços na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais -
FNEMIG - na escala de plantão em finais de semana e
feriados.
Essa medida tem o propósito de incentivar os servidores da

FHEMIG a prestarem serviços nesses períodos, marcados sempre
por enorme carência de pessoal, o que tem prejudicado
sobremaneira o atendimento ao público nos serviços
ambulatoriais e de urgência, principalmente no pronto-
socorro do Hospital João XXIII.
A mudança prevista no art. SQ visa compatibilizar a
nomenclatura do cargo com o plano de carreira dos servidores
do IPSEMG. Por outro lado, a sua transformação em cargo de
recrutamento amplo objetiva facilitar o preenchimento da
vaga, uma vez que nem sempre é possível o aproveitamento de
um servidor de carreira com tal vocação.
A gratificação especial prevista no art. 7Q tem como
objetivo melhorar o nível de remuneração da classe de
servidores ocupantes de cargo ou detentores de função
pública de Oficial de Serviços Governamentais.
Em relação á inclusão de um representante da Secretaria de
Estado da Fazenda no Conselho de Política de Pessoal do
Estado, entendemos oportuna a providência, haja vista que o
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controle dos recursos financeiros do Estado está adstrito
àquela pasta.

A contratação de seguro de vida por parte do Estado traduz-
se em uma garantia adicional aos seus servidores, já que o
atual sistema adotado pelo IPSEMG não se tem mostrado
Plenamente eficaz. Assim entendemos oportuna a medida
proposta.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no lg
turno, do Projeto de Lei ng 2.261/94 com a Emenda np 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - José Renato, relator -
Ermano Batista - Jaime Martins - Jorge Hannas.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador, o projeto em análise dispõe sobre
os valores dos soldos do pessoal da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências
Solicitado o regime de urgência, foi o projeto distribuido

á Comi ssão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
j u r idicidad, constitucionalidade e legalidade,apresentando-lhe a Emenda ng 1, e á Comissão deAdministração pública q ue Opinou por sua aprovação.

Fundamentação
A proposição em tela versa sobre os vencimentos do pessoal
da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, ora
reajustando-os para certas categorias, ora concedendo abono
Para outras, além de estabelecer medidas de caráter
administrativo.

A proposta não encontra nenhum impedimento de ordem
financeira e orçamentária, porquanto o projeto autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar para fazer face
às despesas decorrentes da lei, obedecendo ao disposto no
art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964-

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng
2.261/94 com a Emenda ng 1, a presentada pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente e relator - Marcos Helênio -

Jaime Martins - Roberto Amaral - José Renato.
PARECER PARA O i g TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 2.273/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem ng 556/94, o Governador do Estado

encaminhou a esta Casa para exame em regime de urgência o
projeto de lei em epigrafe, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reverter imóvel situado no Municipio de Congonhas aos
irmãos Freitas
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 1
Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/12/94, foi a
matéria distribuida ás Comissões supramencionadas para
apreciação em reunião conjunta, nos termos do art. 222. c/c
os arts. 195 e 103, do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição, com área aproximada
de 2.000m2, foi doado ao Estado em 1929 pelos irmãos
Freitas, para nele ser construido um grupo escolar.
A administração estadual, não se sabe por que motivo, ao
edificar o estabelecimento escolar - hoje Escola Estadual
Barão de Congonhas - fez uso de área vizinha àquela que lhe
foi doada, também de propriedade dos irmãos Freitas.
Passado algum tempo, o Estado providenciou a regularização

do domínio do terreno utilizado equivocadamente, por via de
ação de usucapião julgada procedente e que contou com a
colaboração dos próprios doadores, que ficaram na posse do
bem doado cerca de 60 anos.
Salienta o Chefe do Executivo que a medida ora tomada visa

• ratificar uma permuta que de fato existiu, tendo em vista
• utilização errónea do bem recebido em doação, e faz
justiça àqueles que colaboram com o poder público.
A Lei Federal nQ 8.666. de 21/6/93, alterada pela Lei n
8.883. de 8/6/94, estabelece no art. 17, t, 'b", como
requisito necessário à alienação de bens da administração
pública a subordinação a interesse público devidamente
justificado, bem como a autorização legislativa para os
órgãos da administração direta e entidades autárquicas e
fundacionais, dispensada a licitação para os casos de
doação. Igual exigência é feita pela Constituição do Estado
no art. 18. IQ e SQ.
Não obstante a matéria esteja em consonância com a
legislação, juridicamente a reversão não é instrumento hábil
para operar a transferência de bem, porquanto é cláusula e
não contrato.
Com o fito de sanar esse vicio, estamos apresentando a
Emenda ng 1 ao art. lg.

Conclusão
Ante o aduzido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.273/94 com a Emenda ng 1 a seguir redigida.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. lo a seguinte redação:
"Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer

reverter, mediante contrato de doação, ao domínio de Antõnio
Andrade Freitas, Maria Nazareth de Freitas Costa, Alfredo
Andrade Freitas, José Lunardi de Freitas, João Donato
Andrade Freitas, Lindaura de Freitas Oliveira, Djalna
Andrade Freitas e ao espólio de Fortunata de Freitas
Junqueira o imóvel urbano, constituído de um terreno com
área aproximada de 2.000m2 (dois mil metros Quadrados),
situado na 4v. Presidente Vargas - ex-rua da antiga estação.
em Congonhas -, havido por doação, conforme escritura
pública registrada sob o ng 339, no livro 3, a fls. 288, do
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro
Lafaiete.
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Agostinho Patrus, -lator -

Antônio Júlio - Antônio Carlos Pereira.
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 imóvel
situado no Município de Congonhas ao dominio dos antigos
proprietários.
Inicialmente. a Comissão de Constituição e Justiça concluiu
pela admissibilidade do projeto sob os aspectos da
juridicidade, da constitucionalidade e da legalidade e
apresentou-lhe a Emenda nQ 1.
Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre a

matéria, nos termos regimentais.
Fundamentação

A proposição em análise não encontra óbice do ponto de
vista financeiro-orçamentário a sua aprovação-
Trata-se de fazer reverter ao domínio de Antônio Andrade
Freitas, Maria Nazareth de Freitas Costa, Alfredo Andrade
Freitas, José Lunardi de Freitas, João Donato Andrade
Freitas, Lindaura de Freitas Oliveira, Djalma Andrade
Freitas e ao espólio de Fortunata de Freitas Junqueira o
imóvel constituido de um terreno com área aproximada de
2.000m2, doado ao Estado no ano de 1929 para a edificação de
um grupo escolar.
Ocorreu que a administração estadual construiu a Escola
Estadual Barão de Congonhas em área vizinha àquela que lhe
fora doada, também de propriedade dos doadores, e
regularizou a situação do terreno ocupado equivocadamente
por via de ação de usucapião.
Os doadores, que por mais de 60 anos conservam a posse do
imóvel, desejam reavê-lo.

Ao patrocinar a devolução do imóvel, o Estado nada mais faz
do que ratificar uma permuta que de fato existiu.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação no l Q turno, do
Projeto de Lei ng 2.273/94 com a Emenda ng 1, apresentada
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Jaime Martins, relator -

Agostinho Patrus - Antônio Carlos Pereira.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

NO 1.114/92
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Marcos
Helénio, tem como objetivo instituir a gratuidade do
registro de nascimento e da certidão de óbito.
Publicada em 6/11/92, foi a proposição aprovada no lQ
turno, retornando agora a esta Comissão para receber parecer
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de 2o turno, conforme dispõe o art. 196, lg, do Regimento

Interno.
Apresentamos, anexa, a redação do vencido, que é parte
deste parecer.

Fundamentação
Recentemente foi sancionada uma lei que isenta a população
do pagamento da maioria das taxas cobradas no âmbito da
administração pública estadual. A proposição em tela está em
sintonia com essa politica. adotada pelo Poder Executivo.
que procura, por via da eliminação desses encargos,
desburocratizar a prestação de seus serviços.
Por outro lado, está estatisticamente comprovado que a

demanda por serviços cartorários em relação à formalização
de registros de nascimentos e óbitos, bem como a expedição
das respectivas certidões, concentra-se na população de
baixa renda.
O custeio dessas taxas acaba onerando essas pessoas, Que
não dispõem de renda suficiente para suportar tais encargos.
Assim sendo, nada mais justo que garantir a essas pessoas o

direito à gratuidade quando do assento desses fatos da vida
civil, bem como o fornecimento, pelos cartórios, das
supracitadas certidões de nascimento e de óbito.
Incensurável, ainda, a instituição da obrigatoriedade de se

dar publicidade aos beneficios criados por esta proposição,
por via das formas cogitadas no art. 4Q do projeto.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2Q
turno, do Projeto de Lei nQ 1.114/92 na forma do vencido no
lg turno.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994.
Tarcísio Henriques, Presidente - Jorge Eduardo. relator -

Adelmo Carneiro Leão - Ermano Batista.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI NO 1.114192
Dispõe sobre a gratuidade do registro de nascimento e da

certidão de óbito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - São gratuitos, para os reconhecidamente pobres.
os atos notariais relativos á lavratura do assento, á
escrituração nos livros e ao fornecimento de certidão de
nascimento ou de óbito.
Art. 2g - São considerados pobres, para os efeitos desta
lei, aqueles que tenham como renda mensal o equivalente a
até 8 (oito) UPFMO ou os que, mesmo tendo renda superior,
não possam dela prescindir para sustento próprio ou de sua
fami lia.
Art. 3g - O estado de pobreza será comprovado por
declaração do próprio interessado ou a rogo, em se tratando
de analfabeto, neste caso acompanhada da assinatura de duas
testemunhas.
Art. 4g - Os titulares dos órgãos prestadores de serviços
notariais e de registro, de foro extrajudicial, são
obrigados a afixar, de forma destacada e em local amplo e de

r"

LI
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fácil acesso, comunicado ao público divulgando a gratuidade
do registro civil de nascimento e da certidão de óbito.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação. -
Art. 6o - Revogam-se as disposições em contrario.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.835193

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

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado
Roberto Amaral dá a denominação de Escola Estadual Plácido
Alves de Oliveira á Escola Estadual Vargem de Casa,
localizada no Municipio de São Francisco.
Cumprindo as exigências regimentais, a proposição foi

aprovada no lg turno, cabendo agora a esta Comissão apreciá-
la no 2g turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Dar à referida Escola o nome de Escola Estadual Plácido

Alves de Oliveira se justifica como homenagem a uma pessoa a
quem a comunidade do Municipio de São Francisco muito deve.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 1.835/93, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 1.854/93

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helénio, o Projeto de Lei no
1.854/93 dispõe sobre a publicidade da tabela de custas e
emolumentos do Estado de Minas Gerais, mediante, sua afixação
em lugar visivel e descrição clara e precisa dos custos e
dos serviços prestados.
Tramita a proposição em regime de urgência, por força de

requerimento de autoria do Deputado Antônio Carlos Pereira,
aprovado em Plenário.

Aprovado no lg turno, na forma do Substitutivo no 2,
apresentado quando da apreciação da proposta nesta Comissão.
retorna o projeto a este órgão técnico para receber parecer
para o 2g turno, nos termos do disposto no art. 196, do
Regimento Interno, e elaborar a redação do vencido, Que é
parte deste parecer.

Fundamentação
A proposta em tela já foi exaustivamente analisada no lg
turno, quando da sua apreciação pelas Comissões de
Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e por esta
Comissão.
O projeto foi aprimorado com a apresentação do Substitutivo
ng 2 e está em consonância com os principias que estão a
nortear a atividade pública, destacando-se, entre eles, o
principio da publicidade.
Por outro lado, a implementação das medidas propostas no

projeto virá aprimorar os serviços notariais, dinamizando o
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atendimento, o que vai ao encontro dos interesses de toda a
coletividade.
Não se vislumbra, portanto, qualquer impeditivo que possa

servir de obstáculo á tramitação do projeto em exame.
Conclusão

Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 1.854/93 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994.
Tarcisio Henriques, Presidente - Emano Batista, relator -

Adelmo Carneiro Leão - Jorge Eduardo.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 1.854/93
Acrescenta parágrafos ao art. 23 da Lei ng 7.399, de lg de
dezembro de 1978, Que contém o Regimento de Custas e
Emolumentos do Estado de Minas Gerais, e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 23 da Lei ng 7.399, de lg de dezembro de
1978, que contém o Regimento de Custas e Emolumentos do
Estado de Minas Gerais, fica acrescido dos seguintes
parágrafos:
"Art .23 - ...............................

- As tabelas de que trata o "caput" deverão conter:
- a descrição clara e precisa dos serviços prestados;

II - a explicitação pormenorizada dos custos adicionais
porventura incidentes sobre o valor de serviço.
6 2g - Os valores constantes na tabela deverão ser

expressos em moeda corrente.
6 3Q - As serventias deverão manter, permanentemente.

pessoa apta a fornecer aos usuários informações relativas á
cobrança das custas e emolumentos..
Art. 2g - Os titulares dos serviços notariais e de registro
terão prazo de até 30 (trinta) dias, a partir da vigência
desta lei, para a adaptação ao disposto nos parágrafos do
art. 23 a que se refereo art. lQ desta lei.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.002/94

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

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei
em epigrafe declara de utilidade pública a Comissão de
Desenvolvimento da Comunidade do Funil - CODEF -, com sede
no Municipio de Rio Preto.
Aprovado no lg turno com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, vem o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, no 2o turno
de deliberação :onclusiva, em conformidade com o disposto no
Regimento Interno,

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, a Comissão de Desenvolvimento

da Comunidade do Funil - CODEF - tem por finalidade apoiar e
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coordenar toda iniciativa voltada para o desenvolvimento
social e econômico da comunidade rio-pretana. Para o alcance
dessa meta a COOEF não poupa esforços a fim de promover
cursos de alfabetização e de preparação da mão-de-obra, além
de estimular o artesanato local e de incentivar a melhoria
das escolas do município.
É meritória, portanto, a pretensão de obter o titulo

declaratôrio de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei nQ 2.002/94 no 2Q turno, na forma do vencido no iQ
turno.
Sala das. Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Ambrôsio Pinto, relator.

Redação do Vencido no 1g Turno
PROJETO DE LEI Ng 2.002194

Declara de utilidade pública a Comissão de Desenvolvimento
da Comunidade do Funil - CDDEF -, com sede no Municipio de
Rio Preto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Comissão de
Desenvolvimento da Comunidade do Funil - CODEF -, com sede
no Município de Rio Preto-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.193/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador da Estado, a proposição em exame
dispõe sobre o valor do soldo da Policia Militar, altera os
símbolos dos cargos de provimento em comissão de direção
superior e dá outras providências.
No IQ turno, foi o projeto aprovado com as Emendas ngs 1, 2

e 4 a 10.
Retorna agora a matéria a esta Comissão para ser examinada
no 2g turno. Apresentamos anexa a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme manifestação anterior, a proposição em tela, com

as referidas emendas, não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário á sua aprovação.
As despesas decorrentes da futura lei correrão por conta de

previsão das dotações orçamentárias, observando-se assim os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Na Oportunidade, apresentamos a Emenda nQ 1 objetivando

aprimorar a redação do projeto.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Projeto de
Lei nQ 2.193/94. no 2Q turno, na forma do vencido no l
turno e com a Emenda nQ 1, por nós apresentada.

EMENDA NO 1
Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
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"Art. 10 - Os cargos de provimento em comissão de símbolos
C-4, C-5 e C-6, a Que se referem os arts. 90 e 36 da Lei no
3.214, de 16 de outubro de 1964, com as alterações
posteriores, terão seus vencimentos transformados no simbolo
VIII do Novo Quadro Permanente, aprovado pelo Decreto no
36.015, de 9 de setembro de 1994.".
Sala das Comissões. 15 de dezembro de 1994.
José Renato, Presidente - Márcio Miranda, relator -Antônio

Carlos Pereira - Ajalmar Silva.
Redação do Vencido no lo Turno
PROJETO DE LEI NO 2.193194

Dispõe sobre o valor do soldo da Policia Militar, altera os
simbolos dos cargos de provimento em comissão de direção
superior e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O valor do soldo do posto de Coronel PM é fixado
em R$317,97 (trezentos e dezessete reais e noventa e sete
centavos), a partir de 1Q de agosto de 1994.
Parágrafo único - Os soldos dos demais postos e graduações

são fixados segundo escalonamento vertical constante no
Anexo 1 desta lei-
Art. 2 - O índice fixado no inciso 1 do art. 9Q da Lei no
11.432, de 19 de abril de 1994, fica alterado a partir de lQ
de agosto de 1994 para: Coronel PM, 1,000.
Art. 3g - O art. 35 da Lei Delegada no 37, de 13 de janeiro

de 1989, fica acrescido, a partir de lo de maio de 1994, do
6 lQ, passando o atual parágrafo único a corresponder ao Ç
2g, com a seguinte redação:
'Art. 35 - ..........................
E lg - Aos praças do Circulo de Subtenentes e Sargentos da

Ativa será assegurado pelo Estado, a titulo de indenização,
o pagamento semestral, nos meses de maio e setembro, de um
soldo da graduação.
ó 2o - Se o fardamento a que se refere este artigo não for

fornecido pelo Estado, independentemente da indenização a
que se refere o parágrafo anterior, o militar será
indenizado da quantia correspondente às despesas que
comprovar haver realizado para recompô-lo.'.
Art. 4g - Os cargos de provimento em comissão de símbolos
5-01, 5-02 e 5-03, constantes nos Anexos 1 e II do Decreto
no 16.409, de 10 de julho de 1974. passam a ter sua
remuneração calculada de acordo com a base de cálculo - BC -
estabelecida nesta lei, multiplicada pelos fatores de
ajustamento abaixo discriminados:

5-01 -------------------13000
5-02 -------------------10000
5-03 -------------------0,6500

Parágrafo único - Os cargos de provimento em comissão, de
símbolo 5-04, de Assistente de Gabinete, código MG-31,
Secretário Microrregional Executivo, código MG-34, e
Coordenador de Atividade de Recreação e Esportes, código MG-
36, passam a pertencer ao Grupo de Execução, com a mesma
denominação. símbolo NQP-XI, códigos EX-42, EX-43, EX-44 e
EX-45, respectivamente.
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Art. 5g - É de R$1.080,75 (mil e oitenta reais e setenta e
cinco centavos) a base de cálculo - BC - a que se refere o
art. 4g desta lei.
6 l Q - A remuneração dos cargos de direção, chefia e

assessoramento da estrutura das entidades da administração
indireta do Poder Executivo, vinculados á sistemática
instituida pelo art. 3o da Lei nQ 10.623. de 16 de janeiro
de 1992, será fixada pela mesma base de cálculo estabelecida
no "caput" deste artigo, mantidos os fatores de ajustamento
já definidos.
6 2g - Aplica-se aos cargos referidos no art. 3g da Lei n
11.432, de 19 de abril de 1994, o disposto no parágrafo
anterior.

- A base de cálculo - BC - será sempre reajustada na
mesma data e na mesma proporção dos aumentos gerais a serem
concedidos aos servidores públicos estaduais.
Art. 6g - Os cargos de provimento em comissão, de simbolo
5-04. de Assistente de Gabinete, código MG-28; Auxiliar de
Atividade Central, código MG-31; Secretário Microrregional
Executivo, código MG-34; e de Coordenador de Atividade de
Recreação e Esportes, código MG-36, passam a pertencer ao
Grupo de Execução com a mesma denominação, símbolo NQP-XI,
códigos EX-42, EX-43, EX-44, EX-45, respectivamente.
Art. lg - Ficam incorporadas aos valores estabelecidos
pelos Decretos nQs 36.014 e 36.015. de 9 de setembro de
1994, as parcelas remuneratórias decorrentes de
reenquadramentos ou reposicionamentos anteriores, bem como
as devidas em virtude de extinção, por lei, de
gratificações.

Parágrafo único - Ficam excluídas da incorporação a que se
refere este artigo as vantagens pessoais concedidas em
decorrência da aplicação do disposto no art. 14, 6 2g, da
Lei ng 10.324. de 20 de dezembro de 1990.
Art. BQ - Fica extinto o Quadro Suplementar do Estado, a

Que se refere a Lei ng 3.214, de 16 de outubro de 1964.
l Q - Os servidores pertencentes ao quadro suplementar

referido neste artigo ficam automaticamente transferidos
para o Novo Quadro Permanente do Poder Executivo e
posicionados nos níveis indicados na Tabela de Correlação,
constante no Anexo II desta lei, na forma do regulamento.
6 2Q - O beneficio a que se refere o art. lg da Lei ng

4.506. de 5 de julho de 1967, fica transformado em vantagem
pessoal

Art. 9 - No Anexo II, os níveis constantes no quadro
referente à situação anterior, a que se refere a Lei ng
3.214, passam a ser: 1 a IV; V a VI; VII a XIV; XV a XXII,
correspondendo, na nova situação, aos niveis 1 a III; rv a
VI; VIL a IX; X a XII, respectivamente.
Art. 10 - Os cargos de provimento em comissão de simbolos
C-5 e C-6, a que se referem os arts. 9g e 36 da Lei n
3.214, de 16 de outubro de 1964, com as alterações
posteriores, terão seus vencimentos transformados no simbolo
VIII do Novo Quadro Permanente, aprovado pelo Decreto ng
36.015. de 9 de setembro de 1994.
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Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a lo de agosto de 1994.
exceto o disposto no art. 4g, que passa a vigorar a partir
de lo de dezembro de 1994.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexos 1 e II
* - Os Anexos 1 e II do Projeto de Lei ng 2.193/94 são os

publicados no parecer de redação final do referido projeto,
nesta edição.

PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.251/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em pauta
dispõe sobre a criação de unidades administrativas na
estrutura complementar do DER-MG.
No lQ turno, foi o projeto aprovado com as Emendas ns 1 a

5, vindo agora a esta Comissão para nova apreciação.
Nos termos regimentais, cabe-nos também elaborar a redação

do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Como já foi analisado anteriormente, o projeto em epigrafe
não encontra nenhum impedimento de ordem financeira e
orçamentária à sua aprovação, porquanto nele foi
estabelecida a abertura de crédito especial para fazer face
às despesas decorrentes da futura lei-

Conclusão
Em face do ex posto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 2.251/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Roberto Amaral, relator -
José Renato - Jaime Martins.

Redação do Vencido rio lo Turno
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.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Ficam criados 6 (seis) Serviços e 3 (três) Seções

Técnicas no Anexo 1 a que se refere o parágrafo único do
art. Ep da Lei nQ 11.403, de 21 de janeiro de 1994, unidades
administrativas destinadas à estrutura complementar da
Diretoria de Transporte Metropolitano, integrante da
estrutura básica do DER-MG.
Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo
ficam criados, no Anexo III a que se refere o art. 21 da Lei
nQ 11.403, de 21 de janeiro de 1994, os cargos constantes no
anexo desta lei.
Art. 2Q - O inciso III do art. 40 da Lei flQ 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. 4Q - - ...................................
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III - Unidades de Assessoramento:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Assistência Técnica aos Municipios;
C) Assessoria de Comunicação Social
d) Procuradoria Juridica
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.".
Art. 3 - Aplica-se aos servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa o disposto no art. 152 da Lei nQ 869.
de 5 de julho de 1952, para férias regulamentares a partir
do periodo aquisitivo de 1994, nos termos de regulamento da
Mesa da Assembléia.
Art. 4 - Integra o patrimônio do Estado, para utilização
especifica pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, o imóvel constituido pelo lote nQ 13 do quarteirão
18-8 da 12a seção urbana de Belo Horizonte, adquirido
conforme autorização contida na Resolução nQ 5.148, de 14 de
outubro de 1994,
Art. $Q - O lQ do art. 38 da Lei nQ 11.552. de 3/8/94,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 38- ...............................................- Os titulos mencionados no "caput" deste artigo, em

número de 61.232 (sessenta e um mil duzentos e trinta e
dois), emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, do
Ministério da Fazenda, destinam-se á aquisição dos imóveis
rurais denominados Mamoeiras e Saco do Rio Preto, de
Propriedade de uma das revendedoras.
Art. 6 - O fator de aj ustamento do cargo de Chefe deGabinete, a que se refere o Anexo II da Lei nQ 11.403, de 21

de Janeiro de 1994, passa a ser 1.4254.
Art. 7 - Os cargos criados pelo art. 11 da Lei n 10.637,

de 16 de janeiro de 1992, extinguir-se-ão automaticamente em
31 de dezembro de 1998.

Parágrafo único - Os cargos criadas no art. 46 da Lei n
11.050, de 19 de janeiro de 1993, extinguir-se-0 60
(sessenta) dias após o prazo previsto no "caput' deste
artigo.
Aru B - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

 

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 art. 43 da Lei Federal nQ
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 9 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.258/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório



;fl
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei no
2.258/94, que altera o valor da pensão especial concedida a
Leonízia Guimarães Alves.
Aprovada a proposição no lg turno, compete agora a esta
Comissão analisar, no 2g turno, reflexos orçamentários do
projeto de lei.

Fundamentação
Pelos termos da Mensagem nQ 546/94, verifica-se que o
projeto de lei tem por finalidade reparar o desgaste de
valor sofrido pela pensão, desde a sua concessão.
Como relatado no lg turno, o impacto orçamentário

decorrente da aprovação da proposição é de R$400,00
(quatrocentos reais), correspondentes à abertura de crédito
suplementar. Para o exercício de 1995, a correspondente
despesa deverá estar incluída na proposta orçamentária.
Não há, portanto, impedimento de natureza financeira à

aprovação do projeto.
Conclusão

Ante o exposto, sonos pela aprovação do Projeto de Lei ÍIQ
2.258/94 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Jaime Martins, relator -
Roberto Amaral - Marcos Helênio - Márcio Miranda.

PARECER PARA O Zo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.261194

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela
dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da Polícia
Militar do Estado e dá outras providências.
No lg turno, foi o projeto aprovado com a Emenda no 1,

vindo agora a esta Comissão para nova apreciação.
Nos termos regimentais, cabe-nos elaborar a redação do

vencido, q ue é parte deste parecer.
Fundamentação

Como já foi analisado anteriormente, o projeto não encontra
impedimento de ordem financeira e orçamentária à sua
aprovação, porquanto foi estabelecido nele a abertura de
crédito suplementar para fazer face às despesas decorrentes
da lei, obedecendo ao disposto no art. 43 da Lei Federal ng
4.320, de 17/3/64.
Na oportunidade, apresentamos as Emendas ns 1 a 4.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.261/94 na forma do vencido no lg turno, com as
Emendas ngs 1 a 4 por nós apresentadas.

EMENDA NO 1
Acrescente-se onde convier:
Art .....- O art. lQ da Lei no 6.194. de 26 de novembro de
1973 passa a ter a seguinte redação:
Art. lo - Para o cumprimento do disposto no art. 56 da Lei

Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964, fica estabelecido,
na Superintendência Central do Tesouro da Secretaria de
Estado da Fazenda, o Sistema de Unidade de Tesouraria.
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responsável pela execução orçamentária e financeira do
Estado.

ç l - Estão incluídos no disposto no caput deste artigo
a execução orçamentária e financeira de recursos a
disposição das autarquias não financeiras e das demais
entidades da administração indireta que recebam
transferências do Estado.
6 2Q - Ficam assegurados aos órgãos e entidade dos Poderes
Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao
Ministério Público o cumprimento das disposições
constitucionais no que se refere ao disposto neste artigo.

- As atividades de execução orçamentária e financeira,
no âmbito do Poder Executivo, serão realizadas por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.

EMENDA NO 2
Acrescente-se onde couber:

Art. .... - O 'caput" do art. 3g da Lei ng 6.194, de 26 de
novembro de 1973, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 3Q - A receita orçamentária do Estado, centralizada

no Sistema de Unidade de Tesouraria, compreende:
- a receita tributária;

II - os dividendos e demais receitas patrirnoniais
III - outras receitas orçamentárias;

IV - outras transferências da União, salvo disposição de
legislação federal em contrário:

V - as receitas decorrentes de convénios ajustes, acordos
ou contratos, independentes de sua prévia inclusão no
orçamento anual

EMENDA Ng 3
Acrescente-se onde couber:

Art. .... - O art. 4g da Lei ng 6.194, de 26 de novembro de
1973, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 4 - Os recursos destinados ao atendimento da despesa

de cada entidade estadual a serem liberados por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI -
serão mantidos corno crédito disponível na conta única do
referido Sistema, constituindo o Fundo de Recursos a
Utilizar do Estado.
Parágrafo único - A liberação de que trata o artigo

consiste na movimentação contábil de valores das contas
bancárias mantidas pelo Sistema de Unidade de Tesouraria,
para conta escritura] de cada entidade, no âmbito do
SIAFI.

EMENDA No 4
Acrescente-se onde couber:

"Art. --- . - Fica incluído o seguinte dispositivo na Lei ng
6.194, de 26 de novembro de 1973:
"Art .....- O limite de saque para pagamento de despesas

que correm á conta de recursos próprios de autarquias,
fundações públicas e fundos ou à conta de recursos
vinculados a órgãos da administração direta é dado pelo
montante das obrigações liquidadas a pagar e pelo saldo
disponível em conta bancária especificada.".
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994.
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Célio de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrus. relator -
Marcos Helénio - Jaime Martins.

Redação do Vencido no ip Turno
PROJETO DE LEI No 2.261/94

Dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da Policia
Militar do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O valor do soldo do posto de Coronel PM é fixado

 

em R$449,17 (quatrocentos e quarenta e nove reais e
dezessete centavos), a partir de lo de novembro de 1994.
Parágrafo único - Os soldos dos demais postos e graduações
são fixados segundo o escalonamento vertical constante no
anexo desta lei-
Art. 2g - Fica concedida aos praças da Policia Militar una
parcela fixa, a titulo de abono, no valor de R$50.00
(cinqüenta reais), devida no mês de outubro de 1994, que não
serve de base para cálculo de qualquer vantagem nem se
incorpora para nenhum efeito.
Art. 3p - Fica autorizada a prorrogação dos contratos
administrativos firmados pela Fundação Centro de Hematologia
e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINÂS -, até o
provimento dos cargos criados no art. 6Q da Lei ng 11.171.
de 29 de julho de 1993, pelo prazo de 6 (seis) meses a
contar de 21 de novembro de 1994.
Parágrafo único - A prorrogação de que trata este artigo
observará os quantitativos e os termos contratuais
anteriores e tem como objetivo garantir a continuidade dos
serviços prestados pela HEMOMINAS.
Art, 4Q - Fica instituída gratificação de 50% (cinqüenta
por cento) sobre o valor da hora trabalhada, para o servidor
da área de emergência da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG -, a que se refere o parágrafo único
do art. 4Q da Lei nQ 11.550. de 29 de julho de 1994 (Anexo
IV), designado para prestar serviços na escala de plantão em
finais de semana e feriados.
Art. So - O cargo de provimento em comissão de Capelão, do

Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, passa a denominar-se
Assistente Religioso e a ser de recrutamento amplo, com o
símbolo de vencimento C-27.
Art. 6o - Fica instituída gratificação especial de 100%
(cem por cento), calculada sobre o vencimento-base, devida
ao servidor ocupante de cargo ou detentor de função pública
de Oficial de Serviços Governamentais, previsto no Anexo Ft
do Decreto ng 36.033, de 15 de setembro de 1994, com
exercício nos Palácios das Mangabeiras ou da Liberdade e
designado para prestar serviços diretamente ao Governador do
Estado.
Art. 70 - O inciso III do art. 2g da Lei Delegada nQ 28, de
26 de agosto de 1985, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2Q - ....................................
III - um (1) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;".
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Art. Sg - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
seguro de vida coletivo a favor dos servidores públicos
civis e militares, sem ânus para estes.
Parágrafo único - O valor da indenização por morte
equivalerã a 30 (trinta) vezes o valor do simbolo de
vencimento NOP 01, da sistemática de remuneração da
administração direta do Poder Executivo.
Art. 90 - Para atender ás despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de até R$19.185.060,92 (dezenove
milhões, cento e oitenta e cinco mil, sessenta reais e
oitenta e dois centavos), observado o disposto no aru 43 da
Lei Federal nQ 4-320, de 17 de março de 1964.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
Publicação, observada a data de vigência prevista no anexo a
que se refere o art. l.

Art. li - Revogam-se as disposições em contrária.
Anexo *

• - O anexo a que se refere o projeto consta em seu parecer
de redação final, publicado nesta edição.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.486/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.466/93, de autoria do Deputado Hely

Tarquinio. que dá a denominação de Dr. Liberato Miranda ao
Centro de Saúde de Rio Espera, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.466/93
Dá a denominação de Centro de Saúde Dr. Liberato Miranda ao

Centra de Saúde de Rio Espera.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica denominado Centro de Saúde Dr. Liberato
Miranda o Centro de Saúde de Rio Espera, com sede no
Municipio de Rio Espera.
Aru 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. BQ - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira. relator -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.557/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.557/93 , de autoria do Deputado
Reinaldo Lima, que declara de utilidade pública a Associação
dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -, com sede
no Municipio de Ponte Nova, foi aprovado no 2g turno na
forma do vencido no lg turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.557193
Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores e

Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -, com sede no Município de
Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Pescadores e Amigos do Rio Piranga - ASPARPI -, 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, 22 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

P19 1.630/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.630/93, de autoria do Deputado
Arnaldo Canarinho, que declara de utilidade pública a
Associação Comunitária dos Fundadores e Pioneiros do Bairro
JK, com sede no Município de Contagem, foi a provado 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, s lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.630193
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Fundadores e Pioneiros do Bairro ,JK, com sede no Município
de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Fundadores e Pioneiros do Bairro JK, com
sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Sebastião Costa, relator -
Alvaro Antônio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.737/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.737/93, de autoria do Deputado Alvaro
Antônio, que declara de utilidade pública a Associação
Social Cristã do Aglomerado do Morro das Pedras, com sede no
Município de Belo Horizonte, foi aprovado no 2g turno na
forma do vencido no lQ turno.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de aue, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.737/93
Declara de utilidade pública a Associação Social Cristã do
Aglomerado do Morro das Pedras, com sede no Município de
Selo Horizonte,

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Social Cristã do Aglomerado do Morro das Pedras, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. s - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.

Maria Olivia, Presidente - Sebastião Costa, relator -
Alvaro Antônio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Plç 1.816/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1,816/93, de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública a
Associação dos Congados Terno Branco, com sede no Município
de Monte Alegre de Minas, foi aprovado rios turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270,lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.816193
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados
Terno Branco, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 12 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Branco, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Ng 1.817/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.817/93, de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública o
Movimento de Participação Popular da Comunidade Negra
Montealegrense, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas, 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, § l , do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 1.817193
Declara de utilidade pública o Movimento de Participação
Popular da Comunidade Negra Montealegrense, com sede no
Município de Monte Alegre de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Movimento
de Participação Popular da Comunidade Negra Montealegrense,
com sede no Município de Monte Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Hp 1.839/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.83/93. de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública a
Associação dos Congados Terno Dona Senhorinha, com sede no
Município de Monte Alegre de Minas, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270. § lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.839/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados

Terno Dona Senhorinha, com sede no Município de Monte Alegre
de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Congados Terno Dona Senhorinha, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas-
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Sebastião Costa, relator -
Alvaro Antônio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.930/94

Comissão de Redação -
O Projeto de Lei no 1.930/94, de autoria do Deputado Alvaro
Antônio, que isenta do pagamento do IPVA e de multa os
proprietários de veículos automotores roubados, furtados ou
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extorquidos, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, • a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.930/94
Isenta do pagamento do IPVA e de multa os proprietários de

veículos automotores roubados, furtados ou extorquidos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta,
Art. 1 Q - Ficam os proprietários de veículos automotores
roubados, furtados ou extorquidos isentos do pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.
6 l - A comprovação do roubo, do furto ou da extorsão do

veiculo deverá ser feita mediante certidão expedida pela
autoridade policial competente.

2g - A isenção do pagamento estende-se às multas
aplicadas ao veiculo, no âmbito de competência do Estado.
Art. 2g - Para os fins do disposto nesta lei, o período de
isenção compreende O intervalo entre a data do registro da
ocorrência policial e a da efetiva devolução do veiculo ao
proprietária
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.

Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Braga.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.041/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.041/94, de autoria do Deputado

Geraldo da Costa Pereira, que declara de utilidade pública o
Conselho Federal de Apoio ao Menor, 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 á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.041/94
Declara de utilidade Pública O Conselho Federal de Apoio ao

Menor, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lç - Fica declarado de utilidade pública O Conselho
Federal de Apoio ao Menor, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2Q  Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
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Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.066/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 2-066/94, de autoria do Deputado
Antônio Pinheiro, que declara de utilidade pública a
Congregação Redentorista, com sede no Municipio de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270. § l , do Regimento

Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 2.066/94
Declara de utilidade pública a Congregação Redentorista,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarada de utilidade pública a Congregação
Redentorista, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.075/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.075/94, de autoria do Deputado Bené
Guedes, que declara de utilidade pública a Sociedade de
Caridade de Mar de Espanha - Santa Casa de Misericórdia -,
com sede no Municipio de Mar de Espanha, foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma

adequada, nos termos do art. 270, § 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 NO 2.075/94
Declara de utilidade pública a Sociedade de Caridade de Mar
de Espanha - Santa Casa de Misericórdia -, com sede no
Municipio de Mar de Espanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade
de Caridade de Mar de Espanha - Santa Casa de Misericórdia -

com sede no Municipio de Mar de Espanha-
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994.



650

Maria Olivia, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 2.081/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.081/94, de autoria da Deputada Maria
Elvira, que declara de utilidade pública a Creche São João
da Escócia, com sede no Município de Alfenas, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, E l, do Regimento
Interno,

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI Np 2.081/94
Declara de utilidade pública a Creche São João da Escócia.

com sede no Municipio de Alfenas,

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Creche São
João da Escócia, com sede no Município de Alfenas.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994

Maria Olivia, Presidente - Alvaro António, relator -
Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
P42 2.086/94

Comissão de Redação
D Projeto de Lei flQ 2.086/94, de autoria do Deputado Romeu

Queiroz, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro São Paulo - ACOBASP -, com sede no
Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, l, do RegimentoInterno.

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final . que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 2.086/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro São Paulo - ACOBASP -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro São Paulo - ACOBASP - , com sede no
Municipio 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 Comissões, 27 de dezembro de 1994.
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Maria Olivia, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.102/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 2.102/94, de autoria do Deputado Kemil
Kumaira, que declara de utilidade pública a Associação de
Promoção ao Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina -
APLAMT -, com sede no Municipio de Turmalina, 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 lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.102/94
Declara de utilidade pública a Associação de Promoção ao
Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina - APLAMT -, com
sede no Municipio de Turmalina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Promoção ao Lavrador e Assistência ao Menor de Turmalina
- APLAMT -. com sede no Municipio de Turmalina.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.105194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.105/94, de autoria do Deputado Ailton
Vilela, que declara de utilidade pública a Associação de
Apoio e Desenvolvimento da Criança e Gestante - ADCG -, com
sede no Municipio de Carmo da Cachoeira, foi aprovado no 2g
turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que.
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, f lQ, do Regimento

Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.105194
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio e
Desenvolvimento da Criança e Gestante - ADCG -, com sede no
Municipio de Carmo da Cachoeira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Apoio e Desenvolvimento da Criança e Gestante - ADCG -,
com sede no Municipio de Carmo da Cachoeira.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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



652

Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Álvaro Antônio, relator -
Sebastião Costa. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Hp 2.107/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.107/94, de autoria do Deputado Jaime
Martins, que declara de utilidade pública a Associação
Américo Gasparini - AAG -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no
l Q turno.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, $ lg, do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Hp 2.107/94
Declara de utilidade pública a Associação Américo Gasparini
- AAG -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Américo Gasparini - AAG -, com sede no Município de Belo
Horizonte-

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

Art. S - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Alvaro Antônio, relator -

Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.116194

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei ng 2.116/94, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, Que declara de utilidade pública a
Associação dos Proprietários e Moradores da Vila Maria
Regina - ASPROMOVIMAR -, com sede no Municipio de Juatuba,
foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido do 1Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 5 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 No 2.116/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários

e Moradores da Vila Maria Regina - ASPROMOVIMAR - . com sede
no Município de Juatuba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Proprietários e Moradores da Vila Maria Regina -
ASPROMOVIMAR -. com sede no Município de Juatuba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.119/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.119/94, de autoria do Deputado Romeu

Queiroz, que declara de utilidade pública a Fundação Social
e Educacional da Criança e do Adolescente de Coromandel -
FUCAC -, com sede no Município de Corornandel, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lQ, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.119/94
Declara de utilidade pública a Fundação Social e
Educacional da Criança e do Adolescente de Coromandel -
FIJCAC -, com sede no Município de Coromandel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Social e Educacional da Criança e do Adolescente de
Coromandel - FUCAC -, com sede no Município de Coromandel.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.126/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.126/94, de autoria do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Creche e
Centro de Formação Pequeninos de Jesus, com sede no
Município de Frutal, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 2.126194
Declara de utilidade pública a Creche e Centro de Formação

Pequeninos de Jesus, com sede no Município de Frutal
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Creche e
Centro de Formação Pequeninos de Jesus, com sede no
Município de Fruta].
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.127194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 2.127/94, de autoria do Deputado
Baldonedo Napoleão, que declara de utilidade pública o
Centro Infantil Crescer Sorrindo, 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 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 2.127194
Declara de utilidade pública o Centro Infantil Crescer

Sorrindo, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Centro
Infantil Crescer Sorrindo, 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, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.148/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.148/94, de autoria do Deputado Marcos

Helênio, que declara de utilidade pública o Conselho Popular
de Defesa dos Direitos Humanos dos Moradores do Bairro
Felicidade, com sede no Município de Belo Horizonte, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, £ 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 No 2.146194

Declara de utilidade pública o Conselho Popular de Defesa
dos Direitos Humanos dos Moradores do Bairro Felicidade, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Popular de Defesa dos Direitos Humanos dos Moradores do
Bairro Felicidade, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

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



Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -
Péricles Ferreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.150/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.150/94, de autoria do Deputado Raul
Messias, que declara de utilidade pública a Associação da
Comunidade do Povoado de Bananal de Baixo, com sede no
Município de Tarumirim, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que.
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos ternos do art. 270, f 1, do Regimento
interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 2.150/94
Declara de utilidade pública a Associação da Comunidade do
Povoado de Bananal de Baixo, com sede no Município de
Tarumi rim -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
da Comunidade do Povoado de Bananal de Baixo, com sede no
Município de Tarumirim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Alvaro Antônio, relator -
Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.153/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.153/94, de autoria do Deputado Elmo
Braz, que declara de utilidade pública a Associação de
Caridade São Pedro, com sede no Município de Pequeri, 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, 6 lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.153194
Declara de utilidade pública a Associação de Caridade São
Pedro, com sede no Município de Pequeri.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Caridade São Pedro, com sede no Município de Pequeri.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994-
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Maria Olivia, Presidente - Álvaro Antônio, relator -
Sebastião Costa. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.159194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 2.159/94, de autoria do Deputado
Cõssimo Freitas, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de
Piumbi, com sede no Município de Piul, 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, § 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 NO 2.159/94
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Piumhi, com sede no Município
de Piuí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Piumni, com
sede no Município de Piui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Péricles Ferreira.
PARECER DE REDAÇÃOFINAL DO PROJETO DE LEI

Nç 2.193/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.193/94, de autoria do Governador do
Estado, que fixa o valor do soldo da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais, altera os simbolos dos cargos de
provimento em comissão de direção superior e dá outras
providências, foi aprovado no 20 turno, com a Emenda nQ 1 ao
vencido no lg turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 6 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 2.193/94

Fixa o valor do soldo da Policia Militar do Estado de Minas
Gerais, altera os símbolos dos cargos de provimento em
comissão de direção superior e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - O valor do soldo do posto de Coronel PM é fixado

em R$317,97 (trezentos e dezessete reais e noventa e sete
centavos), a partir de lg de agosto de 1994.
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Parágrafo único - Os soldos dos demais postos e graduações
são os fixados segundo escalonamento vertical constante no
Anexo 1 desta lei.
Art. 2Q - O inciso 1 do art. 9g da Lei ng 11.432, de 19 de
abril de 1994, passa a ter, a partir de lQ de agosto de

1994, a seguinte redação:
9g- . . ...................................- 1.000.00 para o Coronel PM;.

Art. 3Q - O art. 35 da Lei Delegada ng 37. de 13 de janeiro
de 1989, fica acrescido, a partir de lg de maio de 1994, do

§ 1 Q, transformando-se seu parágrafo único em 2g, com a
seguinte redação:
"Art. 35 - ...

f l Q - Aos praças do Circulo de Subtenentes e Sargentos da
Ativa será assegurado pelo Estado, a titulo de indenização,
o pagamento semestral, nos meses de maio e setembro, de um
soldo da graduação.
6 2g - Se o fardamento a que se refere este artigo não for
fornecido pelo Estado, independentemente da indenização a

que se refere o parágrafo anterior, o militar será
ressarcido da quantia correspondente ás despesas
comprovadamente realizadas para recompô-lo.".
Art. 4Q - Os cargos de provimento em comissão, símbolos 5-

01, 5-02 e 5-03, constantes nos Anexos 1 e II do Decreto n
16.409. de 10 de julho de 1974, com as alterações
posteriores, passam a ter sua remuneração calculada sobre
base de cálculo estabelecida nesta lei, multiplicada pelos
fatores de ajustamento 1.3000, 1,0000 e 0,6500,
respectivamente.
Art. SQ - A base de cálculo a que se refere o artigo
anterior é de R$1.080,75 (mil e oitenta reais e setenta e
cinco centavos)
6 lQ - A remuneração dos cargos de direção, chefia e

assessoramento da estrutura das entidades da administração
indireta do Poder Executivo, vinculados à sistemática
instituida pelo art. 3Q da Lei nQ 10.623. de 16 de janeiro
de 1992. será fixada pela mesma base de cálculo estabelecida
no °caput" deste artigo, mantidos os fatores de ajustamento
já definidos.
6 2g - Aplica-se aos cargos referidos no art. 3Q da Lei nQ
11.432, de 19 de abril de 1994, o disposto no parágrafo
anterior.
6 3Q - A base de cálculo será sempre reajustada na mesma
data e na mesma proporção dos aumentos gerais a serem
concedidos aos servidores públicos estaduais.

w Art. 6 - Os cargos de provimento em comissão, símbolo 5

£ 04. de Assistente de Gabinete, código MG-28; Auxiliar de
o Atividade Central, código MG-31; Secretário Microrregional

Executivo, código MC--34. e Coordenador de Atividade de
Recreação e Esportes, código MG-36, passam a pertencer ao
Grupo de Execução, com a mesma denominação. símbolo NOP-XI,
códigos EX-42, EX-43, EX-44, EX-45. respectivamente.
Art 7g - Ficam incorporadas aos valores estabelecidos pelo
Decreto ng 36.014 e pelo Decreto ng 36.015, ambos de 9 de
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setembro de 1994, as parcelas remuneratõrias decorrentes de
reenquadramentos ou reposicionarnentos anteriores, bem como
aquelas relativas ás gratificações extintas por lei.
f 1 Q - Se, após a incorporação de que trata esteartigo,

permanecer diferença a favor do servidor, esta será mantida
como vantagem pessoal

2 - Ficam excluidas da incorporação a que se refere este
artigo as vantagens pessoais concedidas em decorrência da
aplicação do disposto no art 14, f 2g, da Lei nQ 10.324, de
20 de dezembro de 1990.
Art. 8g - Os cargos de provimento em comissão, simbolosO-
4, 0-5 e 0-6, a que se referem os arts. 9Q e 36 da Lei ng
3.214, de 16 de outubro de 1964, com as alterações
posteriores, terão seus vencimentos transformados no símbolo
VIII, do Novo Quadro Permanente, aprovado pelo Decreto n
36.015, de 9 de setembro de 1994.
Art. 9Q - Fica extinto o Quadro Suplementar do Estado, a

que se refere a Lei nQ 3.214, de 16 de outubro de 1964-
f lg - Os servidores pertencentes ao quadro referido neste

artigo ficam automaticamente transferidos para o Novo Quadro
Permanente do Poder Executivo e posicionados nos níveis
indicados na Tabela de Correlação de Níveis constante no
Anexo II desta lei, na forma do regulamento.
# 2Q - O beneficio a que se refere o art. I Q da Lei n

4.506, de 5 de julho de 1967, fica transformado em vantagem
pessoal

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 1Q de agosto de 1994,
exceto quanto ao disposto no art. 4g, que passa a vigorar a
partir de 1Q de dezembro de 1994.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Bonifácio Mourão.

(a que se refere o art
de 1994)

POSTO OU
GRADUAÇÃO

Coronel
Tenente-coro el
Major
Capitão
1Q-Tenente
2Q-Tenente
Aspirante
Cadete U4
Cadete DA
Subtenente
1Q-Sargento
2g-Sargento
3g-Sargento

ANEXO 1
lg da Lei ng

VIGÊNCIA
AGOSTO/94

000,00
915.00
887.00
815,00
720,00
590.00
21 .00
28 .00

367,00
481,00
428,00
367.00
316,00

de de
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Cabo 284,00
Soldado 1? 04.	260.00
Soldado 2 01.	257,30

ANEXO II
(a que se refere o f lQ do art. gQ da Lei flQ	. de

de de 1994)

TABELA DE CDRRELAÇZO DE NtVEIS

Situação anterio Situação Novo Quadro
Lei nQ 3.214, de Permanente
16 de outubro de 1964
IaIV larli
V a VI IV a VI
VII a XIV VII a IX
XVaXXII XaXII

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.251/94

Comissão de Redação
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n
2251/94, que cria unidades administrativas na estrutura
complementar do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MO - e dá outras providências,
foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 10 turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo

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

PROJETO DE LEI NQ 2.251/94
Cria unidades administrativas na estrutura complementar do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MO - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Ficam criados 6 (seis) Serviços e 3 (três) Seções

Técnicas no quadro constante no anexo 1 da Lei nQ 11-403, de
21 de janeiro de 1994, unidades administrativas destinadas à
estrutura complementar da Diretoria de Transporte
Metropolitano, integrante da estrutura básica do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MO.
Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo
ficam criados, no quadro constante no Anexo III da citada
lei, os cargos constantes no anexo desta lei.
Art. 2 - O inciso III do art. 4Q da Lei no 11-403, de 21

de janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
'Art 4 - .....
III - Unidades de Assessoramento:
a) Gabinete;
b) Assessoria de Assistência Técnica aos Municipios;
c) Assessoria de Comunicação Social
d) Procuradoria Juridica;
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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.
Art. 3 - Integra o patrimônio do Estado, para utilização
especifica pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, o imóvel constituído pelo lote nQ 13 do quarteirão
18-8 da 12g seção urbana de Belo Horizonte, adquirido
conforme autorização contida na Resolução nQ 5.148, de 14 de
outubro de 1994.
Art. 4 - O IQ do art. 38 da Lei nQ 11.552, de 3 de

agosto de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 38 -....................................... ........

l Q - Os títulos mencionados no "caput" deste artigo, em
número de 61.232 (sessenta e um mil duzentos e trinta e
dois), emitidos pela Secretaria do Tesouro Nacional do
Ministério da Fazenda, destinam-se à aquisição dos imóveis
rurais denominados Mamoneiras e Saco do Rio Preto, de
propriedade de urna das devedoras..
Art. Sg - O fator de ajustamento do cargo de Chefe de

Gabinete, a que se refere o Anexo ir da Lei flQ 11.403. de 21
de janeiro de 1994, passa a ser 1.4254.
Art. GQ - Os cargos criados pelo art. 11 da Lei ng 10.637.

de 16 de janeiro de 1992, extinguir-se-ão automaticamente em
31 de dezembro de 1998-
Parágrafo único - Os cargos criados no art. 46 da Lei n
11.050, de 19 de janeiro de 1993. extinguir-se-ão 60
(sessenta) dias apôs o prazo previsto no "caput" deste
artigo-
Art. 7Q - Aplica-se aos servidores da Secretaria da

Assembléia Legislativa o disposto no art. 152 da Lei mg 869,
de 5 de julho de 1952, relativamente a férias
regulamentares, a partir do per iodo aquisitivo de 1994, nos
termos de regulamento da Mesa da Assembléia.
Art. 8Q - Para atender às despesas decorrentes da execução

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
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 art. 43 da Lei Federal ng
4.320, de 17 de março de 1964.
Art. g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -

José braga.

* - O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário
P

o Legislativo" de 30/12/94.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.258/94
Comissão de Redação

o Projeto de Lei nQ 2.258/94, de autoria do Governador do
Estado, que altera o valor da pensão especial concedida pela
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Lei flQ 10.892. de 29 de outubro de 1992, a Leonizia
Guimarães Alves, 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 l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.258194
Altera o valor da pensão especial concedida pela Lei n
10.892, de 29 de outubro de 1992, a Leonizia Guimarães
Alves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Passa a ser de R$600.00 (seiscentos reais)
mensais o valor da pensão especial concedida a t_eonizia
Guimarães Alves pela Lei nQ 10.892, de 29 de outubro de
1992.
Art. 2Q - Para atender à despesa decorrente da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de R$400,00 (Quatrocentos reais),
observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 4.320. de
17 de março de 1964-
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação, retroagindo os seus efeitos a lQ de dezembro de
1994.
Art. 4Q - Revoam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Braga.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.261/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.261/94, de autoria do Governador do
Estado, que dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da
Policia Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, com as Emendas ns 1
a 4 ao vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.261/94
o

 

 Dispõe sobre os valores do soldo do pessoal da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O valor do soldo do posto de Coronel PM é fixado
em R$449,17 (quatrocentos e quarenta e nove reais e
dezessete centavos), a partir de IQ de novembro de 1994.
Parágrafo único - Os soldos dos demais postos e graduações
são fixados segundo o escalonamento vertical constante no
anexo desta lei.
Art. 2 - Fica concedida aos praças da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais uma parcela fixa, a titulo de abono.
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no valor de R$50,00 (cinqüenta reais), devida no mês de
Outubro de 1994, que não serve de base para cálculo de
nenhuma vantagem nem se incorpora para nenhum efeito.
Art. 3 - Fica autorizada a prorrogação dos contratos
administrativos firmados pela Fundação Centro de Hematologia
e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMOMINAS -, até o
provimento dos cargos criados no art. 60 da Lei nQ 11.171,
de 29 de julho de 1993, pelo prazo de 8 (seis) meses a
contar de 21 de novembro de 1994.
Parágrafo único - A prorrogação de que trata este artigo
observará os quantitativos e os termos contratuais
anteriores e tem como objetivo garantir a continuidade dos
serviços prestados pela HEMOMINAS.
Art. 4 - Fica instituída gratificação de 50% (cinqüenta
por cento) sobre o valor da hora trabalhada, para o servidor
da área de emergência da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais - FHEMIG -, a que se refere o parágrafo único
do art. 4Q da Lei nQ 11.550, de 29 de julho de 1994,
designado para prestar serviços na escala de plantão em
finais de semana e feriados.
Art. SQ - O cargo de provimento em comissão de Capelão, do

Quadro de Pessoal do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, passa a ser de
recrutamento amplo, com a denominação de Assistente
Religioso e o símbolo de vencimento C-27.
ArU 6 - Fica instituída gratificação especial de 100%
(cem por cento) calculada sobre o vencimento-base, devida ao
servidor ocupante de cargo ou detentor de função pública de
Oficial de Serviços Governamentais, previsto no Anexo I-C do
Decreto nQ 36.033, de 14 de setembro de 1994, com exercício
nos

Palácios das Mangabeiras ou da Liberdade e designado para
prestar serviços diretamente ao Governador do Estado.
Art. 7 - O inciso III do art. 2Q da Lei Delegada no 28, de
28 de agosto de 1985, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 2o - . . ............
TIL - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda;"

Art. 8 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar
seguro de vida coletivo em favor dos servidores públicos
civis e militares, sem ônus para os servidores.
Parágrafoúnico - O valor da indenização por morte
equivalerá a 30 (trinta) vezes o valor do símbolo de
vencimento NQP-01, da sistemática de remuneração da
administração direta do Poder Executivo.
Art. 90 - O art. 1, o 'caput" e os incisos do art 30 e o
art. 4Q da Lei no 6.194, de 26 de novembro de 1973, passam a
vigorar com a seguinte redação:

Art. lQ - Para o cumprimento do disposto no art. 56 da Lei
Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, fica estabelecido
na Superintendência Central do Tesouro da Secretaria de
Estado da Fazenda, o Sistema de Unidade de Tesouraria,
responsável pela execução orçamentária e financeira do
Estado.



1 Q - Fica incluída no Sistema de Unidade de Tesouraria,
previsto no "ca put" deste artigo, a execução orçamentária e
financeira de recursos à disposição das autarquias não
financeiras e das demais entidades da administração indireta
que recebam transferências do Estado.

2g - Fica assegurado aos órgãos e às entidades dos
Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao
Ministério Público o cumprimento das disposições
constitucionais no que se refere ao disposto neste artigo.
E 3Q - As atividades de execução orçamentária e financeira,
no âmbito do Poder Executivo, serão realizadas por meio do
Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI.
Art. 3 - A receita orçamentária do Estado, centralizada no
Sistema de Unidade de Tesouraria, compreende:

- a receita tributária;
II - os dividendos e demais receitas patrimoniais;
III - outras receitas orçamentárias;
IV - outras transferências da União, salvo disposição em

contrário de legislação federal;
V - as receitas decorrentes de convênios, ajustes, acordos

ou contratos, independentemente de sua prévia inclusão no
orçamento anual
Art. 4g - Os recursos destinados ao atendimento da despesa

de cada entidade estadual a serem liberados através do SIAFI
serão mantidos como crédito disponível na conta única do
referido sistema, constituindo o Fundo de Recursos a
Utilizar do Estado.".
Art. 10 - Fica acrescentado à Lei nQ 6.194, de 26 de
novembro de 1973, o seguinte art. 9g, renumerandose os
artigos subseqüentes:
"Art. 9g - O limite de saque para pagamento de despesas que

correm á conta de recursos próprios de autarquias. fundações
públicas e fundos ou à conta de recursos vinculados a órgãos
da administração direta é dado pelo montante das obrigações
liquidadas a pagar e pelo saldo disponível em conta bancária
especificada.
Art. li - Para atender ás despesas decorrentes da execução
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar no valor de até R$19.185.060.82 (dezenove
milhões, cento e oitenta e cinco mil e sessenta reais e
oitenta e dois centavos), observado o disposto no art. 43 da
Lei Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, observada a data de vigência prevista no anexo a
que se refere o art. lQ.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

José Braga.
ANEXO

 

(a que se refere o art. lg da Lei nQ de de de
1994)

Posto ou Vigência:
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Graduação

Coronel
Tenente-Coronel
Major
Capitão
1Q-Tenente
2Q-Tenente
Aspirante
Cadete Ua
Cadete Da
Subtenente
1Q-Sargento
2Q-Sargento
3Q-Sargento
Cabo
Soldado lg CL
Soldado 2Q CL

Nov/94

1.000,00
928.00
899.00
830,00
733,00
590.00
486,00
428.00
367.00
485,00
428,00
367,00
316,00
284,00
260,00
257,30

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.273/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.273/94, de autoria do Governador do
Estado. Que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel situado no Municipio de Congonhas, 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, 5 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 2.273/94
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel situado

no Municipio de Congonhas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a, mediante
contrato de doação, fazer reverter ao dorninio de Antônio
Andrade Freitas, Maria Nazareth de Freitas Costa, Alfredo
Andrade Freitas, José Lunardi de Freitas, João Donato
Andrade Freitas, Lindaura de Freitas Oliveira, Djalma
Andrade Freitas e ao espólio de Fortunata de Freitas
Junqueira o imóvel urbano constituido de um terreno com área
aproximada de 2.000m2 (dois mil metros quadrados) situado no
Municipio de Congonhas, na Avenida Presidente Vargas - ex-
Rua da Antiga Estação -, havido por doação, conforme
escritura pública registrada sob o ng 339. a fls. 288 do
livro 3 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Conselheiro Lafaiete.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994-
Péricles Ferreira. Presidente - Francisco Ramalho, relator

- José Braga.



PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 2 A 7, APRESENTADAS
EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI NO 2.219/94

Comissão de Administração Pública
Relatório

Durante a tramitação do Projeto de Lei nQ 2.219/94, que
dispõe sobre a reorganização da Comissão de Desenvolvimento
do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - e dá outras
providências, foram apresentadas quatro emendas, sendo as
Emendas ngs 2 e 3 de autoria do Chefe do Poder Executivo; as
ngs 4 e 5, de iniciativa do Deputado Tarcisio Henriques: e
as flQS 6 e 7 foram subscritas pelo Deputado Célio de
Oliveira.
Cumpridas as formalidades legais, retorna o projeto á
Comissão supracitada para apreciação das emendas
apresentadas durante a fase de discussão em Plenário,
conforme dispõe o art. 196, 2g, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda nQ 2, subscrita pelo Chefe do Poder Executivo, tem
o propósito de estender ao servidor ocupante de cargo
efetivo de carreira e em comissão do quadro esoecifico da
Procuradoria-Geral do Estado o mesmo tratamento dispensado
aos servidores da esfera federal que exercem atribuições de
natureza similar.
A proposição em e p igrafe assegura a gratificação cogitada
ao servidor inativo, a qual será integrada na remuneração do
cargo para efeito de aposentadoria.
Vê-se, pois, Que a emenda ora analisada procura corrigir
uma distorção que prejudica sobremaneira servidores que
exercem funções semelhantes e que são remunerados de maneira
distinta. Assim sendo, não há como recusar a proposição, que
corrige tal injustiça.
A Emenda ng 3 cuida de adequar tecnicamente a redação do
art. 31 do projeto à aplicação do dispositivo contido no
art 30, que faz retroagir a lQ de outubro a incidência do
beneficio nele tratado, razão pela qual merece ser acolhida.
A Emenda nQ 4, cujo signatário é o Deputado Tarcísio
Henriques, tem o objetivo de evitar a existência de
conflitos entre a Procuradoria-Geral do Estado e a
Procuradoria da Fazenda Estadual. A proposição em apreço
delega ao Governador do Estado a competência para
solucionar, por via de decreto, conflito entre as duas
entidades naquilo que se refere à representação do Estado em
juizo.
A tese do parlamentar deve ser acatada. uma vez que passa a

ser delegada ao Chefe do Poder Executivo a competência para
dirimir quaisquer conflitos entre a Procuradoria-Geral do
Estado e a Procuradoria da Fazenda, quando do ajuizamento de
demanda de interesse do Estado.
A Emenda nQ 5, subscrita também pelo Deputado Tarcisio
Henriques, visa alterar a redação do E 2g do art. 30 do
projeto, estendendo os benefícios nele cogitados aos
Procuradores da Fazenda Estadual e aos Defensores Públicos,
nos termos do art. 131 da Constituição Estadual.
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Constata-se que a emenda em questão, obedecendo ao
principio da isonomia, procura estender a essa classe de
servidores os mesmos benefícios dispensados aos servidores
de outros Poderes do Estado.
Por essas razões, entendemos que a Emenda no 5 deve também

ser acolhida.
A Emenda no 6 tem o propósito de sanar um equivoco quando
da doação de imóvel ao Município de Três Pontas com a
finalidade de que se construísse no terreno um aeroporto -
Torna-Se imprescindível a revogação da Lei nQ 11.476, que
alterou a idéia original consubstanciada na doação.
São estes os motivos que nos fazem acolher a sugestão

contida na emenda em epigrafe.
Ainda durante a fase de discussão do projeto, foi

apresentada em Plenário a Emenda ng 7, que tem como objetivo
solucionar uma questão que aflige sobremaneira a Fundação
Israel Pinheiro. Trata-se da cessão pelo Estado, em regime
de comodato, de um terreno a ser utilizado por aquela
entidade.
Assim sendo, acolhemos a proposição em tela.
Apresentamos, ainda, na conclusão do nosso parecer, três

outras emendas. A primeira cuida de instituir, no âmbito do
Poder Legislativo, a Fundação Escola do Legislativo. Já a
segunda tem o propósito de corrigir uma injustiça que aflige
os servidores públicos estaduais naquilo que diz respeito à
conversão em espécie das férias-prêmio. A última, a ng 10,
tem o objetivo de ceder ao Município de Sabinõpolis imóvel
pertencente ao Estado, que será utilizado para o incremento
do número de empregos naquele município.

Conclusão
Pelos motivos aduzidos, opinamos pela aprovação das Emendas
ngs 2 a 7. apresentadas em Plenário, e das Emendas ngs 8 a
10, abaixo redigidas.

EMENDA Ng 8
Acrescente-se onde convier:
"Art ------ Fica instituída, no âmbito da administração
indireta do Poder Legislativo, a Fundação Escola do
Legislativo, de direito público, com património, fontes de
recursos e estrutura a serem estabelecidos em resolução.!!.

EMENDA No 9
Acrescente-se onde convier;
"Art ------ O valor correspondente a percentual de férias-

prêmio convertida em espécie, e a compensação remuneratória,
previstos no inciso II do art. 31 da Constituição do Estado
e no art. 57 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de 1993,
devidos em decorrência de aposentadoria, exoneração ou
dispensa do servidor, nos termos do regulamento, serão pagas
sob o titulo de indenização por trabalhos prestados.".

EMENDA No 10
Acrescente-se onde convier:
"Art ------ Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a

ceder, pelo prazo de 20 (vinte) anos, á Prefeitura Municipal
de Sabinópolis. o imóvel denominado Figuinha, localizado à
Avenida São Sebastião, s/ng, Bairro Operários, para



instalação de indústrias com vistas á incrementação do
mercado de trabalho naquele municipio.
Parágrafo único - Para atendimento do disposto neste

artigo, a Prefeitura poderá firmar contrato com empresa
particular-".
Sala das Comissões. 7 de dezembro de 1994.
Ermano Batista, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Jaime Martins.
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Belo Horizonte, sábado, 31 de dezembro de 1994

ATAS

ATA DA 6189 REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE DEZEMBRO DE 1994

Presidência dos Deputados José Ferraz, Elmiro
Nascimento, Roberto Amaral e José Bonifácio

SUMÁRIO: ABERTURA - ia- PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem nQ 557/94 (Veto à Proposição de
Lei nQ 12.524) e Ofícios rios 122 e 123/94. do Governador do
Estado - Oficios - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ns 2.280 e 2.281/94 - Requerimentos flQS 5.498 a
5.503/94 - Requerimentos dos Deputados Gilmar Machado,
Tarcisio Henriques (4) e Reinaldo Lima - Comunicações:
Comunicações do Deputado José Militão e das Comissões de
Saúde e Ação Social, de Administração Pública, de Meio
Ambiente e de Direitos e Garantias Fundamentais (2) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gilmar Machado.
Márcio Miranda, Baldonedo Napoleão, Elmiro Nascimento e José
Laviola - Zg PARTE (ORDEM DO DIA): Ia Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gilmar Machado,
Tarcisio Henriques e Reinaldo Lima; aprovação - Eleição da
Comissão Representativa - 2a Fase: Palavras do Sr.
Presidente - Discussão e votação de proposições: Votação, em
2Q turno, do Projeto de Lei Complementar ng 22/92;
requerimentos dos Deputados Bonifácio Mourão e Roberto
Amara]; deferimento; votação do projeto, salvo emendas e
destaques: questões de ordem: chamada de votação nominal;
aprovação: votação das emendas e da subemenda com parecer
pela aprovação, salvo destaques; chamada de votação nominal:
aprovação; votação das emendas com parecer pela rejeição;
questões de ordem; chamada de votação nominal; inexistência
de "quorum": anulação da votação; chamada para recomposição
de "quorum"; existência de "quorum" para discussão -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 2.209/94;
discurso do Deputado Gilmar Machado; encerramento da
discussão - Discussão, em 2o turno, do Projeto de Lei n
1.460/93: encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.

ABERTURA
- As 14bl5min, comparecem os Deputados:
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo
Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes -
Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus
- Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio
Júlio - Antõnio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Célio de
Oliveira - Côssimo Freitas - Eduardo Brás - Elisa Alves -
Ermano Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
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Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim
Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João Batista - João
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio -
José Braga - José Laviola - José Leandro - José Renato -
Kernil Kumaira - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos
Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles
Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Amaral - Roberto Lula
Soares - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Tarcísio
Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado Elniro Nascimento) - A lista de
comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata
da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2g-Secretãrio 'ad hoc', procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições -

Correspondência
- O Deputado Geraldo Rezende, IQ-Secretário "ad hoc", lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM No 557/94k
Belo Horizonte, 26 de dezembro de 1994
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência
Que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90, inciso
VIII, combinado com o artigo 70. inciso II, da Constituição
do Estado, opus veto parcial à Proposição de Lei ng 12.524,
que dispõe sobre a Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - CODEVALE - e dá outras providências.
Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa,

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

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

Razões do Veto
Ao examinar a Proposição de Lei no 12.524, que "dispõe

sobre a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha
- CODEVALE - e dá outras providências", a mim enviada para
sanção, vejo-me no dever de vetar-lhe o art. 32, por
considerá-lo contrário ao interesse público.
E que o artigo por mim excluído de assentimento autoriza o
Poder Executivo a ceder á Prefeitura Municipal de
Sabinôpolis, por vinte anos, o uso de imóvel seu, permitindo
á Prefeitura transferi-lo a empresa privada.
Mas além de deficiente a caracterização do imóvel, cuja
cessão de uso se propõe autorizar, ao Estado não convém
entregá-lo a terceiros, por prazo tão longo, para finalidade
vagamente definida, quando poderá dele necessitar, para
execução de suas próprias politicas.

r "1
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Esse é o motivo pelo qual deixo de sancionar o art. 32 da
Proposição de Lei nQ 12.524, que devolvo à egrégia
Assembléia Legislativa, para reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 23 de dezembro

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

• OFÍCIOS
NQ 122/94, do Governador do Estado, agradecendo comunicação
enviada pela Casa sobre a manutenção, por esta Assembléia,
dos vetos ao inciso r e ao parágrafo único e seus incisos 1
e II do art. lQ, bem como ao art. 3Q da Proposição de Lei n
12.417. (- Anexe-se à Proposição de Lei no 12.417.)
No 123/94. do Governador do Estado, agradecendo comunicação
enviada pela Casa a respeito da manutenção, por esta
Assembléia, do veto ao art. 2Q da Proposição de Lei no
12.416. (- Anexe-se ã Proposição de Lei no 12.416.)
Do Sr. Livio William Reis de Carvalho. Secretário de
Planejamento Estratégico da Presidência da República,
informando sobre a assinatura do Convênio nQ 09/94,
celebrado entre essa Secretaria e o Estado de Minas Gerais,
coma interveniéncia do Instituto de Geociências Aplicadas.
(- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 101, inciso XV,
do Regimento Interno.
Do Sr. Celso Barbosa Freire. Diretor Superintendente de
Bens Imóveis da Secretaria de Administração, encaminhando
Có

p
ia do oficio enviado ao Procurador-Geral do Estado, em

que a Pasta manifesta-se de acordo com a doação do imóvel
objeto do Projeto de Lei no 2.203/94. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei no 2.203/94.)

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.

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

proposições;

PROJETO DE LEI Plg 2.280/94
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Júlia kubitschek, com sede no Municipio
de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Moradores do Bairro Júlia Kubitsçhek, com
sede no Municipio de Coronel Fabriciano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 27 de dezembro de 1994-
Paulo Pettersen
Justificação: Trata-se de uma associação q ue visa defender
os interesses de toda a comunidade do Bairro Júlia
Kubitschek, promovendo melhores condições para o exercicio



da cidadania e desenvolvendo atividades sociais de promoção,
proteção e atendimento á criança, aos adolescentes e aos
idosos, com coleta e distribuição de alimentos, roupas,
mobiliário, remédios, órteses e próteses, em beneficio de
famílias carentes e pessoas internas em creches, asilos,
cadeias e similares, dentre outros objetivos.
Como a entidade satisfaz os requisitos legais para ser

declarada de utilidade pública, quais sejam o funcionamento
há mais de dois anos, prova de personalidade jurídica e
diretoria composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício de seus cargos, peço aos nobres
pares o imprescindível apoio á 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. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 2.281194
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Lar
Santo Antônio, com sede no Município de Sabinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Assistencial Lar Santo António, com sede no Município de
Sabinópol is.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

Publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1994.
Bonifácio Mourão
Justificação: A Associação Assistencial Lar Santo António,

sociedade civil, sem fins lucrativos, com personalidade
juridica de direito privado, com sede no Município de
Sabinópolis, tem como objetivos predipuos prestar
assistência aos carentes das adjacências em que se localiza
e promover a melhoria da saúde de crianças e adultos, em
caráter assistencial, colaborando ainda no setor público
educacional.
A entidade encontra-se em pleno funcionamento desde 1989.

sendo seus diretores pessoas idóneas, que nada percebem pelo
exercício dos cargos que ocupam.
Pelas razões aduzidas, tenho certeza de que esta proposta

encontrará a ressonância devida e a sua aprovação pelos
nobres pares, uma vez que encontra-se instruída pelos
documentos legais exigidos-
- 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

REQUERIMENTOS
NQ 5.498/94, do Deputado José Laviola, solicitando seja
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a
Sra. Maria Luzia Brandão Teixeira. de Ubá, pelo transcurso
do seu 80g aniversário. (- A Comissão de Educação.)
No 5.499/94, da Comissão de Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas á
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abertura de linhas de crédito especial junto ás instituições
financeiras oficiais, para que sejam beneficiados pequenos e
microprodutores rurais.
NQ 5.500/94. da Comissão de Agropecuária, solicitando seja

formulado apelo ao Secretário de Agricultura e ao Presidente
do SEMGE com vistas à inclusão da região do vale do
Jequitinhonha no PRODULEITE.
F4Q 5.501/94, da Comissão de Agropecuária, solicitando seja
formulado apela ao Secretário de Agricultura com vistas á
implementação de política agricola na região de Diamantina.
NQ 5.502/94, da Comissão de Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas à
inclusão de programa de desenvolvimento da fruticultura na
atividade "Assistência Técnica e Extensão Rural", a cargo da
EMATER-MG, e á abertura de linhas de crédito no BEMGE, para
beneficio dos municípios da Zona da Mata.
NQ 5.503/94, da Comissão de Agropecuária, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas à
inclusão no Fundo de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, de
previsão para financiamento de habitação rural-
Distribuídos á Comissão de Agropecuária.)
Do Deputado Gilmar Machado, solicitando a tramitação em

regime de urgência do Requerimento ng 5.495/94.
Do Deputado Reinaldo Lima, em que pede se solicite ao

Presidente da República e aos Ministros da Educação, da
Cultura e das Comunicações a concessão do horário das 19 ás
20 horas, de segunda a sexta-feira, nas emissoras de
televisão, destinado á transmissão de matérias educativas e
culturais, e também se solicitem ás autoridades mineiras
ligadas à área providências junto àquelas autoridades
federais para a concretização de seu projeto.
Do Deputado Tarcisio Hemriques (4), solicitando a
tramitação em regime de urgência dos Projetos de Lei ngs
1.456 e 1.714/93, 1.911 e 2.093/94.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

José Militão e das Comissões de Saúde e Ação Social, de
Direitos e Garantias Fundamentais (2), de Meio Ambiente e de
Administração Pública.

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

Machado-
0 Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, presentes nas galerias, imprensa, dois assuntos
nos trazem a esta tribuna, nesta tarde. O primeiro é cobrar
o reajustamento dos vencimentos dos servidores do Estado,
visto que já estamos no dia 28, restando, pois, três dias
para o término do ano de 1994. Em virtude de um projeto
aprovado por esta Casa, o Governo do Estado assegurou e
garantiu que parte dos recursos do crédito suplementar
seriam destinados ao reajustamento dos vencimentos dos
servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Lamentavelmente, os servidores estarão, nos próximos dias,
indo aos bancos para receber seus vencimentos e. mais uma
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vez, estarão frustrados em virtude do descumprimento de mais
uma promessa do Governo do Estado, através dos Secretários
Paulo Paiva e Roberto Erant. Ambos nos asseguraram que
haveria um reajustamento ainda este mês em virtude da
aprovação do crédito suplementar.
Mais uma vez, Hélio Garcia não cumpre sua palavra com os
servidores do Estado. Até hoje não foi anunciado o
reajustamento e os servidores do Estado, da Assembléia
Legislativa e do Poder Judiciário continuam sendo
penalizados. O Governo tem os recursos, que já foram
aprovados por esta Casa. Lamentavelmente, não cumpriu seu
compromisso. Desde a votação do crédito complementar.
dissemos que estaríamos aqui fazendo essa cobrança. Mais uma
vez aqui estamos para cobrar o acordo firmado com o Poder
Legislativo. Chegamos á conclusão de que Hélio Garcia sai,
seu mandato está no final e os servidores não suportam mais
este desgoverno.
O segundo assunto é com relação à eleição da Mesa da
Assembléia para o biênio 94-95. Passarei a ler a nota do
Partido dos Trabalhadores a propósito desse assunto:
'A Bancada do PT considera que a eleição da nova Mesa

Diretora da Assembléia não deve ser pautada pela mera
composição de representantes de partidos, mas que estes
membros estejam comprometidos em tornar transparentes as
atividades da Mesa.
Para isso é importante desenvolver mecanismos que
possibilitem a valorização da atuação parlamentar no
processo legislativo, o aprimoramento das funções politicas,
o efetivo exercício de seu papel de fiscalização e controle
dos demais Poderes e a transparência no exercício do mandato
parlamentar.
Estes são princípios básicos que devem nortear os trabalhos
no Parlamento e para que eles se concretizem na próxima
legislatura, consideramos fundamental a adoção das seguintes
propostas:

- A valorização da atuação parlamentar, que começa por _o
poder decisório pertencer, realmente, ao Plenário e não
girar em torno das decisões da Mesa;
2 - Democratização das informações que circulam nas
reuniões da Mesa, com distribuição prévia da pauta de
reunião (como nas reuniões de comissões), para que possa ser
discutida pelas bancadas dos partidos;
3 - Respeito ao horário fixado para reuniões ordinárias da
Mesa e convocação com antecedência das extraordinárias, a
não ser em casos absolutamente excepcionais;
4 - Compromisso de reformar o Regimento Interno da

Assembléia, particularmente nos seguintes pontos:
a) reuniões públicas da Mesa, a exemplo das comissões
permanentes da Casa;
b) reunião mensal do Colégio de Lideres para apreciação de
agenda, proposta pelo Presidente, com a previsão das
proposições a serem apreciadas no mês subseqüente e demais
atividades legislativas programadas;
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c) elaboração da ordem do dia, pelo Presidente, em
conformidade com a agenda mensal aprovada pelo Colégio de
Lideres e publicada com antecedência minima de 24h;
d) obrigatoriedade de publicação de pareceres e demais
proposições acessórias, mesmo em regime de urgencia, como
forma de garantir o conhecimento das matérias em votação;
5 - proibição do repasse de verbas públicas ao IPLEMC, ao

Qual a filiação será facultativa.
6 - utilização efetiva do painel eletrônico para todas as

deliberações do Plenário.

A Bancada do PT espera que na 13? Legislatura haja mudanças
efetivas na atuação da Mesa Diretora da Assembléia e avalia
que, entre os nomes colocados na disputa á presidência da
Mesa, o Deputado Agostinho Patrus é o que tem mostrado maior
abertura para o diálogo Considera fundamental o inicio da
discussão para a adoção das medidas citadas e a presença do
PT na composição da Mesa.

Esta é a nota do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio
Miranda.
O Deputado Márcio Miranda* - Sr. Presidente, prezados

colegas Deputados, ao final desta 12? Legislatura, da qual
me coube participar, para honra do politico e orgulho do
cidadão, e trazer ao Legislativo do meu Estado contribuição
de trabalho modesto mas inspirado em bons propósitos e
sincera vontade de acertar, parece-me devido um
agradecimento à Casa pela acolhida e gentilezas a mim sempre
tributadas.

Ao despedir-me dos ilustres colegas e amigos do
Legislativo, deixo escrito e. em maiúsculas, um muito
obrigado, a todos e a cada um. Pessoalmente digo que foi uni
privilégio conhecê-los, apoiar e votar seus melhores
projetos e idéias, desfrutar de suas inteligências,
testemunhando o diuturno trabalho pelas causas e bandeiras
que aqui defenderam.
Também reconhecido, estendo ao conjunto de assessores e
técnicos legislativos, chefes e demais servidores - na
verdade, dedicados colaboradores e excelentes companheiros
de trabalho - esses mesmos e renovados agradecimentos pela
valiosa assistência e o invariável e competente
acompanhamento.

Ainda que de longe, vou continuar seguindo a carreira dos
caros amigos e lhes fazendo votos de felicidade em suas
vidas. Recebam meu abraço afetuoso.
• - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Baldonedo

Napoleão.
O Deputado Baldonedo Napoleão* - Sr. Presidente, Sra

Deputada, Srs Deputados, assessores do Plenário, senhores e
senhoras nas galerias, não poderia deixar também de ocupar
esta tribuna, neste momento, quando estamos prestes a ver
encerrados os trabalhos da Assembléia Legislativa neste ano



e nesta legislatura, para expressar, o sentimento que tanto
afeta a minha vida. Cheguei à Assembléia na metade do
mandato, com 10 mil e poucos votos, basicamente de minha
região. Agora, estou deixando a Casa com mais do dobro de
votos, e, para mim, isso é expressivo porque, a medida que
temos no processo politico, para ocupar uma dessas cadeiras,
é a quantidade de votos que somos capazes de conseguir.
Nesse periodo, com menos de dois anos, com muito trabalho,
dedicação e seriedade fiz tudo que pude para honrar a
confiança que me foi depositada, na eleição de 1990. Na
última eleição, tive mais que o dobro de votos que obtive na
eleição de 1990. Portanto, sinto que posso sair da Casa
olhando com a cabeça erguida e a consciência tranqüila os
eleitores que, mais uma vez, me honraram com a sua
confiança. De maneira que não me sinto deixando a Assembléia
de Minas derrotado, em virtude do processo eleitoral que
estabelece o sistema proporcional de representação popular,
com o qual concordo plenamente.
Gostaria de dizer em rápidas palavras, que, antes de ser
Deputado, tinha 22 anos de experiência no Poder Executivo,
principalmente como professor de administração pública Que
sou por formação acadêmica, e também como professor
universitário nessa área Esta foi a minha primeira
experiência no Legislativo, pois fui Prefeito três vezes,
mas nunca tinha sido vereador. Entretanto, não me esqueço
das palavras de algumas pessoas, que me desencorajaram,
quando lancei minha candidatura a Deputado, dizendo-me que
ficaria decepcionado com o Poder Legislativo, já Que estava
acostumado a trabalhar no Executivo, onde as coisas
acontecem rapidamente, e que a experiência no Legislativo
era frustrante, porque o parlamentar não tinha a mesma
realização que teria no Executivo.
A tais pessoas, tenho dito que estão erradas. Após tantos
anos no Executivo Federal, Estadual e Municipal, vivi, aqui,
na Assembléia de Minas, ainda que por curto periodo de
tempo, sem dúvida nenhuma, uma das minhas mais ricas
experiências humanas, sociais e profissionais.
Discordo daqueles que se dedicam, hoje, a desmoralizar o

Poder Legislativo. Discordo daqueles que gastam seu tempo e
sua inteligência para tentar desmoralizar o representante
politico do povo e as instituições politicas, principalmente
o Poder Legislativo. Nunca tive oportunidade de dar uma
contribuição tão ampla, tão extensa á sociedade e ao povo
que represento, do que aqui, na Assembléia Legislativa
Quero dizer do meu entusiasmo com a modernização da
administração pública no Brasil, principalmente com o Poder
Legislativo.
Gostaria de referir-me a uma das experiências que vivi,
aqui, nesta Casa, e que foi o estabelecimento do intercãmbio
entre a Assembléia de Minas e as assembléias de outros
Estados brasileiros e dos Estados Unidos. Dessa forma, pude
verificar que, sem nenhum exa gero, a Assembléia de Minas,
como uma instituição politica do Poder Legislativo, é um
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destaque, não só da administração pública mineira, mas
também da brasileira, da América Latina e do continente.
Saibam os senhores que, pelo conhecimento que tive, a
Assembléia de Minas é maior, mais complexa e mais
desenvolvida, do ponto de vista institucional, como
organização, do que a maioria das assembléias legislativas
dos Estados Unidos. Não ficamos devendo nada às assembleias
norte-americanas, às assembléias desse país desenvolvido e
democrático, um dos mais desenvolvidos do mundo e que e
chamado de a maior democracia do mundo.
A Assembléia de Minas deve se orgulhar por ser uma
instituição informatizada. Para se ter uma idéia do grau de
desenvolvimento institucional da nossa Assembléia, basta.
saber que a Assembléia Legislativa de São Paulo, o qual é a
locomotiva famosa do Brasil, até hoje não tem suas
atividadés legislativas informatizadas. Quando dissemos a
eles que os gabinetes dos Deputados de Minas são
informatizados com computadores 486. eles ficaram entre
surpresos e sem graça, porque nem o processo legislativo da
Assembléia de São Paulo é informatizado.
Assim sendo, ter passado pela Assembléia, ter sido um dos

membros deste Plenário, significa para mim uma grande honra,
significa para mim ser devedor da confiança daqueles que me
elegeram e de todos que me apoiaram nesse trabalho, nesses
dois anos.

Pude sentir o alto nível técnico da Assembléia de Minas.
Tenho dito aos meus amigos do Poder Executivo do nosso
Estado que não tenho dúvida nenhuma de que a Assembléia,
hoje, é o órgão da administração pública estadual mais
avançado, do ponto de vista técnico. Sinto que aquilo que a
Assembléia de Minas tem feito na área do treinamento, na
área da informatização e, principalmente, no esforço para o
desenvolvimento das atividades fim, faz com que esta Casa,
esta instituição do Poder Legislativo de Minas, tenha
conquistado e se apresente, hoje, no cenário político social
e administrativo de Minas, com o maior respeito, com a maior
dignidade.

Não existe, em todo o mundo, uma organização sequer que
possa ser considerada perfeita. Nenhuma organização é
perfeita, porque as organizações são sociais, têm a presença
dos seres humanos. Mas, tenho certeza, o que marca para nós,
da área administrativa, na avaliação de desempenho das
organizações, é o rumo e a diretriz: Queremos saber para
onde está indo a administração; se ela é retrógrada.
negativa ou se ela é ativa, próspera e se preocupa com o seu
desenvolvimento. O que a Assembléia de Minas tem feito é a
demonstração de uma organização moderna, que caminha
rapidamente para ser, cada vez mais, respeitada em todos os
sentidos.
Não posso deixar de destacar o meu enorme entusiasmo com
algumas atividades das quais participei, aqui, na
Assembléia, como a realização de seminários sobre assuntos
setoriais. Nada é mais importante e relevante para esta Casa
e para qualquer instituição do Poder Legislativo, num Pais
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como o Brasil, do que viver essa experiência democrática,
inusitada, ouvir a sociedade, ter a coragem de sentar lado a
lado com os dirigentes de todas as categorias, de todos os
niveis, de todos os setores da sociedade, para discutir
questões tão graves como a habitação, os recursos hídricos,
etc. Esses seminários colocam Minas na vanguarda do Poder
Legislativo do Brasil. talvez muito mais do que o próprio
Congresso Nacional
Outra experiência que, tenho certeza, é histórica, é a
experiência das audiências públicas. Posso chamar de
histórica, porque colocou o Poder Legislativo de Minas na
frente do Poder Executivo. Quem deveria elaborar o
orçamento, quem deveria trabalhar com o orçamento, ouvindo a
sociedade, antes e acima de tudo, deveria ser o Poder
Executivo, que vai executar o orçamento e que tem a
iniciativa de formular a proposta orçamentária- Mas, aqui,
em Minas, quem saiu na frente foi a Assembléia, promovendo,
já pelo segundo ano, uma série de audiências públicas, num
processo que vai se aprimorando cada vez mais e mostrando a
extensão da competência profissional, da inteligência, da
visão política institucional da Assembléia de Minas, nesse
Quadro em que o Brasil tanto precisa de se reformar e de
modernizar as suas instituições. As audiências públicas têm
uma marca histórica e, nesta marca histórica, está o nome da
Assembléia de Minas. Por iniciativas como essas é que me
entusiasmo. Orgulho-me muito de ter sido membro da Casa
nesses dois últimos anos.
Quero ressaltar também que todo esse trabalho tem
explicação na vontade política dos Deputados que vêm
dirigindo esta Casa nos últimos anos. Sem a vontade
politica, sem a decisão política dos que têm dirigido esta
Casa seria impossível realizar o que está sendo realizado.
Mas, no mesmo nível de importância, coloco a extraordinária
equipe técnica e administrativa da Assembléia de Minas. Falo
aqui com a experiência e a responsabilidade de um
profissional de administração pública, modéstia á parte
formado numa das melhores escolas do Brasil. a Fundação
Getúlio Vargas. Ao longo da minha carreira - sempre fui
administrador e professor universitário -, ao falar da
equipe técnica de assessores e da equipe de funcionários
administrativos, não falo apenas como político, que quer ser
simpático e agradável na sua despedida. Faço com
responsabilidade, com conteúdo, com substãncia, uma
avaliação sincera e justa com relação ao trabalho que é
feito aqui. Não tive, até hoje, em toda a minha experiência
administrativa e profissional, oportunidade de contar com
assessoramento do nível da Assembléia de Minas.
Se mais não pude fazer aqui, nas comissões, no Plenário, no
meu trabalho como parlamentar, é porque não tive tempo ou
não fui capaz. Sempre senti no apoio técnico da Casa, em
todos os setores, uma retaguarda firme, competente,
preparada e principalmente consciente do seu grande papel de
apoio ao desenvolvimento dos trabalhos parlamentares de
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todos os Deputados, sem discriminação e com alto nivel de
profissionalismo.
Quero agradecer ao Presidente da Assembleia, Deputado Jose
Ferraz, pelo apoio que tive e pela simpatia com que me
recebeu. Quero cumprimentar nas pessoas dos Srs. Paulo
Navarro Vieira, Secretário-Geral da Mesa, e Dalmir de Jesus,
Diretor-Geral da Assembléia, toda a equipe técnica e
administrativa desta Casa.
Agradeço o apoio que tive aqui. Vou para outras jornadas

com a consciência tranqüila de ter feito o melhor que pude,
dentro dos meus limites, mas com a certeza de que tive um
grande apoio e vivi uma grande experiência.
Finalmente, quero agradecer aos meus queridos colegas,

amigos e Deputados, pela atenção com que sempre pude contar
e pela amizade. Saio da Assembléia com a certeza de que os
Deputados de Minas honram a tradição politica. Não concordo
com aqueles que se esforçam para destruir o nome dos
politicos, dos partidos e do sistema politico. Acho que o
Brasil está vivendo una experiência política extraordinária
e, nas minhas falas pelo exterior, nunca canso de repetir
que ficamos durante 322 anos como colónia de Portugal.
quando os conceitos de democracia e de cidadania não eram
sequer considerados. Depois, durante 67 anos fomos império.
dirigido por imperadores portugueses. Temos pouco mais de
100 anos de experiência republicana, marcada, na sua
maioria, por anos de ditaduras civil e militar. Estamos
vivendo hoje o inicio de uma longa temporada democrática.
Acho que não é por outra razão q ue o Brasil está encontrando
seu caminho na economia e na administração pública. E por
causa da liberdade democrática que conquistamos - e está nas
mãos dos politicos e não de outras categorias - a manutenção
da liberdade democrática. Está nos ombros dos representantes
politicos do povo a responsabilidade de conduzir o Pais, os
Estados e os municípios. Quero despedir-me dos meus colegas
Deputados, especialmente dos membros da minha querida
Bancada do PSDB, que tanto me ajudaram e conquistaram minha
amizade, meu carinho e meu respeito. Quero dizer que foi uma
imensa honra sentar-me ao lado de vocês, brilhantes
representantes desse grande povo mineiro. Muito obrigado, e
Deus abençoe a Assembléia Legislativa de Minas e cada um dos
Deputados, técnicos e funcionários. Muito obrigado.
• - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elmiro

Nascimento.
O Deputado Elmiro Nascimento- - Dizer que esta ocasião não

é para mim de contraditórias emoções seria faltar à verdade
e á autenticidade que sempre pautaram minha atuação nesta
Casa. Afinal, são oito anos de intenso trabalho, em duas
proficuas legislaturas, que agora completo. A sensação de
ter participado de um momento histórico para o Poder
Legislativo, que veio nesse período a experimentar justa
valorização após anos de descrédito, enche-me realmente de
orgulho e alegria. A constatação, por outro lado, de que
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poderei já não aqui estar nos próximos quatro anos, deixa-me
nostálgico e reflexivo.
Neste momento, portanto, em que me vejo distanciado da

tribuna da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
por não haver conseguido o número de votos suficientes para
minha reeleição, valho-me dos sábios ensinamentos de Carlos
Lacerda. E dele as três grandes lições que sempre carreguei
comigo, tal como aprendiz na arte da política. A primeira é
a de que hoje não estou só. Tenho o povo, uma grande parcela
do povo, desde já, a meu lado.
Afinal de contas, foram quase 23 mil eleitores que

acreditaram em mim. Não estou só. senhores. Tenho comigo,
ainda, a certeza de que os votos obtidos foram fruto da
minha postura diante da vida. Eles são fruto, portanto, de
um considerável contingente de eleitores que acreditaram em
meu discurso. Mais: eles são testemunho da praxis' da ação
política que professo.
A segunda lição que carrego do saudoso Lacerda é a de que é
preciso não ter vergonha de aprender para ter a glória de
ensinar. Retorno, agora, á minha querida Patos de Minas na
condição de suplente de Deputado Estadual. Volto ao Alto
Paranaiba e ao Noroeste mineiro com a certeza de que muito
ainda tenho que aprender. Volto para, no dia-a-dia de minha
gente, aprender nos seus anseios, nos seus desejos, nas suas
aspirações, para haurir nos seus ensinamentos a força
necessária para novas lutas. Volto para aprender a ser mais
competente na fiel interpretação dos desej os do meu povo.
Este reaprendizado já me fez analisar, honesta e

coerentemente, meu passado de lutas. Tenho certeza, também.
de que não vou decepcioná-los nestes próximos quatro anos.
Saberei comportar-me com a humildade dos aprendizes. Com  a
mesma humildade, estarei atento á construção diária de nossa
cidadania.
Não me afasto da política. Pretendo continuar, com a graça

de Deus, a auxiliar na construção de nossa história. Tenho,
como político, que meu maior ideal neste final de século é
poder contribuir com meu esforço pessoal para a dignificação
da política e para o respeito á causa pública.
Sou, senhores, um homem público por excelência. Vivo
política 24 horas e não me envergonho disso. Viver política
é para mim, vocação. Se muitos dons foram distribuídos para
a humanidade, sinto que a mim me coube o dom de servir á
causa pública. Sinto-me bem como representante do povo.
Sinto-me coerente na minha vocação em ser o fiel depositário
da vontade popular. Por esses motivos é que tenho a
esperança de que retornarei a esta Casa: com a firme certeza
de quem poderá contribuir muito ainda para a construção de
um mundo melhor.
Não posso me esquecer de que ao ser distinguido pelo
eleitorado mineiro com uma cadeira no Palácio da
Inconfidência, fui testemunha privilegiada e participante do
processo cívico pelo qual o Legislativo despertou para sua
importância e assumiu vigorosamente seu papel do
desdobramento democrático. 0 que testemunhei, e aquilo de
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que vivamente participei, constitui todo um ciclo de
descoberta e identificação.
Pude observar então que o Poder Legislativo retomava
realmente o seu papel, abjurando de ser coadjuvante do
Executivo e afirmando-se na função de legislador, de
fiscalizador e de julgador. Foi um amadurecimento esse
desenrolar de atos e de fatos que entre nós teve lugar e que
foi coroado com a promulgação pelo Palácio da Inconfidência
da Constituição Estadual, de 1989.
Posso dizer com tranqüilidade que, na qualidade de
parlamentar constituinte, fiz jus á relevãncia e
significação do momento histórico. Ai está a Constituinte
Mineira, obra basilar, símbolo legal de Minas Gerais como
órgão da Federação Brasileira, eivada talvez ainda de
idiossincrasias circunstanciais, mas refletindo, como
documento, a preocupação dos mineiros com a democracia e com
tudo que com esse termo se identifica.
Tive portanto o privilégio, ditado pelos mineiros, de
acrescentar ao meu "curriculum" o titulo de constituinte,
titulo esse Que juntei ao da cidadania honorária de algumas
comunas. Isso mostra que não sou adepto do regionalisrr
politico. enquanto procurei servir ao interesse maior da
gente mineira Minhas raizes, é verdade, minhas bases, essas
se concentram no Alto Paranaiba, sendo eu filho de Patos de
Minas. Entretanto, não esquecendo tão caras origens, sempre
vislumbrei Minas Gerais, a partir de minha ótica nesta Casa.
como realidade única a cujas necessidades deveria atender
com igual denodo.

Como participante de um rico processo histórico, não posso
me furtar a agradecer, de coração, aos eleitores que me
delegaram essa tarefa. Notadamente aos cidadãos de Patos de
Minas, Presidente Clegário, Rio Paranaiba, Bonfinópolis de
Minas, João Pinheiro, Paracatu. Guimaránia, Buritis, São
Gotardo. Lagoa Formosa, Lagoa Grande, Lagamar, Brasilãndia e
Belo Horizonte. Aos eleitores dessas comunidades, o meu mais
sério compromisso de continuar em nossa luta pela dignidade
da causa pública.
Meu compromisso só é possível graças ao trabalho, do qual
sou testemunha, do gabaritado corpo de funcionários desta
Casa. A colaboração valiosa que recebi de cada servidor
deste Poder é o exemplo mais marcante de que no serviço
público, pelo mérito de seus funcionários, é possível de se
acreditar. Obrigado, senhores funcionários. Meu
reconhecimento, de maneira toda especial, aos servidores do
sistema da Secretaria-Geral da Mesa da Assembléia.
Haveremos, um dia, de retomar nossa luta por um Brasil mais
justo.
Aos meus colegas Deputados, o abraço fraterno de quem,
independente de coloração partidário-ideológica, sempre
respeitou em cada um a figura do representante do povo,
construtor do diálogo e co-responsável pela prática de uma
política verdadeira.
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À minha equipe de gabinete, fiéis escudeiros de minha
história e grandes companheiros de luta contra moinhos de
ventos tortuosos, a gratidão e minha eterna amizade.
Finalizando, tomo a liberdade de dirigir minha mensagem aos
eleitores de Patos de Minas. A minha cidade natal sofreu
comigo a tristeza da minha não-reeleição. Recebi do patense
e do patureba manifestações dos mais diferentes matizes-
Tocou-me, sobremaneira, a ação dos membros do diretório
municipal de meu partido. Pude notar em cada um deles um
desejo enorme de esconder o choro, de amortecer a tristeza,
de ocultar o desânimo por uma suposta traição.
Peço a cada amigo, a cada companheiro, a cada

correligionário que medite comigo na maior das lições que
recebi de meu pai. O velho Binga, com sua fala mansa e
direta, fez-me repetir, até a exaustão, a terceira lição de
Carlos Lacerda: A vida é infinitamente variada e numerosa;
não tenho tempo para odiar, que é uma das formas de marcar
passo. Vou andando. Andem comigo, companheiros! Muito
obrigado e até breve.
* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Laviola.
O Deputado José Laviola - Sr. Presidente, Srs. membros da
Mesa, nobres companheiros Deputados, servidores da Casa,
amigos da imprensa, senhoras e senhores, é com felicidade em
meu coração e paz em minha consciência que dirijo hoje minha
mensagem de agradecimento a todos aqueles com quem convivi
em 25 anos de vida parlamentar, dentro e fora da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais.
A felicidade vem do afeto, pois o maior patrimônio que pude
construir ao longo de minha vida pública, que teve inicio
como Vice-Prefeito e depois Prefeito de Conselheiro Pena,
minha querida terra politica, desde minha primeira eleição
para Deputado Estadual, em 1970, esse patrimônio superior
tem o nome de amizade, de solidariedade, de mãos que se
estenderam para a ajuda mútua, para a generosidade.
Esta felicidade vem, também, do calor humano que sempre
recebi de um eleitorado fiel e leal, ao qual procurei,
durante todo esse tempo, corresponder com o mesmo espirito
de fidelidade e lealdade. Não carrego em meu coração - e por
isso ele se sente feliz - a nódoa de uma ingratidão ou de
uma traição que fosse. Se houve alguma incompreensão, ela se
perdeu no esquecimento piedoso, de quem aprendeu que
recordar as coisas gratas é o melhor ensinamento que a 'vida
nos dá para enfrentar e vencer os momentos dificeis ou
atribulados de nossa existência.
A paz de consciência decorre de um exame diário, que
costumo fazer, de meus atos e de meus pensamentos. sempre
buscando, com humildade, corrigir algum erro eventual ou
involuntário que possa haver cometido, sempre buscando, na
primeira oportunidade, fazer do erro uma ação em prol do bem
comum. Essa lição aprendi com o exemplo de seres que já se
foram desta vida, mas deixaram suas palavras gravadas para
sempre em minha consciência, pautando minha conduta como
politico e como ser humano,
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Mas venho a esta tribuna para conjugar, sobretudo, o verbo
agradecer. A verdadeira gratidão - bem o sei - não é aquela
que se manifesta através das palavras grandiloqüentes, nem
de grandiosos gestos externos. A gratidão que perdura -
aquela que vale perante a vida e perante Deus - permanece
guardada no silêncio mais respeitoso de mossa consciência.
Mas também manda a gratidão Que, vivendo a vida publica,
tornemos públicas as mossas palavras, quando elas traduzem,
de fato, sentimentos autênticos e sem mácula.
Tenho profundamente gravado em mim este sentimento em
relação aos servidores desta grande Casa Legislativa. Em
todas as direções Que lanço o meu olhar nesta Casa.
descortino rostos amigos, fisionomias que estão fixadas em
minha retina, como exemplos de uma perene amizade.
Desde o pessoal do meu gabinete, sempre abnegado, que

desconhece horas ou sacrificios para bem servir às demandas
sempre numerosas; até o posto alto da Diretoria-Geral, com
sua equipe de funcionários dedicados; chegando á Secretaria-
Geral da Mesa, com sua competência sempre pronta a colaborar
COM o Deputado; estendendo-se ao pessoal da Consultoria e
Pesquisa, que produz pronunciamentos com a precisão de
cronômetro e com qualidade técnica indiscutivel; bem como
aos servidores da área das Comissões, atentos a todos os
Passos da tramitação legislativa, assessorando-nos com
eficiência e boa disposição.
E os olhos vêem o mesmo espirito solidário nos abnegados
profissionais do Serviço Médico e Odontológico, incansáveis
no bom atendimento que sempre nos prestaram, da mesma forma
que sempre recebemos do pessoal dos Transportes, com sua
ambulância de plantão permanente, uma atenção cordial e um
atendimento sempre ágil em toda emergência. Com que
palavras, eu me pergunto, poderia agradecer as telefonistas
da Casa, sempre atenciosas e corretas, sempre amigas e
solidárias, comportamento que pude sentir, o tempo todo, com
o pessoal da limpeza e manutenção - e tenho que enviar o meu
abraço ás minhas amigas da limpeza, sempre tolerantes nos
horários avançados do trabalho em meu gabinete, aguardando
que as atividades fossem encerradas para então darem bom
cumprimento ás suas tarefas diárias.
Assim, o olhar volta-se para outro setor constituido pelos
funcionários - ai já de forma independente - que se
congregam em torno da ASLEMG, esta associação de servidores,
dinâmica e de cujos presidentes recebi sempre provas de
confiança, de amizade, de um entendimento profundo e amigo.
Volto ao pessoal diretamente vinculado à Casa, neste
excelente serviço de relações públicas que a Comunicação
Social desenvolve, recebendo as pessoas simples do interior,
dando-lhes as primeiras informações e indicando-lhes o
atendimento dos gabinetes. Quantas vezes recebi dessas
pessoas que buscavam o meu gabinete palavras de
reconhecimento ao carinho de nossas relações públicas.
E o olhar se volta para o Poder Executivo, para seus ôrgãos

de ação direta, dos quais tenho recebido, durante toda a
minha vida parlamentar, demonstrações efetivas de respeito e
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encaminhamento ás minhas reivindicações de parlamentar e de
representante dos interesses regionais ou comunitários.
Minha visão se detém, agora, no longo e fecundo tempo de
mandato nesta Casa, com a imagem dos colegas Deputados de
1971 até hoje.
E impossível destacar, dentre os colegas da Assembléia.
aqueles que mais de perto comigo conviveram e que me
confiaram a sua sincera e indestrutível amizade. Aqui
cheguei convivendo com Manoel Costa, da velha e sábia escola
pessedista; com Rafael Nunes Coelho, da histórica tradição
udenista, com Rui da Costa Val, da boa cepa do PR de Artur
Bernardes e, ainda, com Euclides Cintra, um trabalhista
convicto. E aqui cheguei impulsionado, num primeiro momento,
pelo estimulo e incentivo de Sebastião Anastácio de Paula,
que me despertou a vocação pela política e pelo trabalho em
prol da comunidade.
E se, através desses anos todos de vida parlamentar, fui
ganhando apelidos populares pelo interior afora, como o de
Rei do Voto" ou de "Deputado Cinco Estrelas', tudo isso se
deve, sobretudo, a uma grande e preciosa lição de vida:
sempre busquei ser leal e despretensioso, jamais querendo ir
além da medida sensata e prudente que o juízo e a razão
aconselham.
Tive, isto sim, o privilégio de merecer do eleitorado a

correspondência dessa lealdade, proporcionando-me os amigos
vitórias memoráveis, sufragando o meu nome com votações de
grande expressão em Minas Gerais.
Essas votações, que sempre foram para mim motivo de honra e
enorme responsabilidade, jamais conseguiram, porém,
contaminar-me com o vírus da vaidade, ou a febre da ambição,
essas inimigas mortais do caráter humano, que tanto destroem
carreiras sólidas como aniquilam reputações ilibadas.
Por isso, nesta Casa. seja como membro da Mesa, na condição

de 4g e de 1Q-Secretário, seja na presidência de comissões,
busquei que minhas iniciativas contemplassem o interesse
comum dos colegas Deputados, sem nunca privilegiar-me com
essas conquistas, sem transformá-las em benefício pessoal,
mas, sim, no interesse de todos.
A imprensa, representada pelos profissionais que fizeram a
cobertura da Assembléia era todo esse período, jornalistas do
passado e do presente, sinceramente agradeço nesta hora.
Esses mesmos profissionais, com -sua critica isenta e
honesta, podem dar testemunho de que, em momento algum, fiz
do mandato um instrumento em causa própria. Na amizade
elevada de António Geraldo Bandeira de Melo, de António
Soares Silveira, de Manoel Fagundes Murta, enalteço o valor
deste quarto poder que é a imprensa, cumprimentando, nos
membros da diretoria deste tradicional e valoroso CEPO, toda
a categoria de repórteres políticos que engrandecem a
comunicação social em Minas Gerais.
Ainda na semana passada, disse aos jornalistas que me
perguntaram qual teria sido a síntese de tudo o que fiz - ou
procurei fazer em um quarto de século e vida parlamentar -
disse-lhes simplesmente: servir.
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Nenhuma outra coisa animou o meu espirito - e continuará a
animá-lo na vida que segue - além dessa possibilidade, desse
dever, desse compromisso, dessa honra de quem pode ir um
pouco além de si mesmo, do seu próprio mundo pessoal, para
atingir e galgar a capacidade de servir.
Completo, pois, a trilogia de minhas palavras, no resumo
breve do agradecimento e do sentimento no oficio de servir.
Se algum conselho, pois, pudesse dar aos novos colegas de
parlamento, aos que estão em seu primeiro ou segundo
mandato, seria esta singela reflexão: sejam leais para
consigo mesmos e, sobretudo, sejam leais para com seus
colegas nesta Casa. Para todos há um lugar e um espaço, e
cada um deve ocupar o seu lugar e seu espaço com plena
dignidade. Essa dignidade, somente é possível exercer com o
culto do respeito ao próximo, sem a petulãncia de quem
pretende tirar do outro aquilo que ao outro custou lutas e
sacrifícios para construir e realizar.
Para gáudio meu, completando essa sensação de felicidade e
esse sentimento do dever cumprido, apoiei nas eleições
passadas o hoje Deputado eleito José Henrique, jovem de
muitos méritos, luzes e predicados, que soube construir o
seu espaço e conquistar o seu lugar com sua própria
realização e competência. José Henrique soube elevar-se ao
mandato com o apoio do seu amigo veterano, mas também
abrindo suas próprias bases eleitorais, com seu trabalho e
sua dignidade de moço sincero e dedicado à causa pública,
como posso dar testemunho pela sua extraordinária
colaboração em meu gabinete de trabalho parlamentar.
Esta Casa merece crescer a cada dia no conceito da opiniãop
ública de Minas e do Brasil - Sempre haverei de orgulhar-me

Ce haver pertencido ao corpo parlamentar desta Assembléia.
Não digo adeus. Digo até sempre, pois o afeto e a amizade

não terminam com meu mandato. A Deus dedico o q ue pude fazer
e me foi dado realizar. E tudo faria outra vez e sempre.

Za PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Não havendo
outros oradores inscritos, a Presidência passa á 2a 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.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência comunica que, na 339a Reunião Extraordinária,
realizada ontem á noite, o Plenário aprovou, nos termos do
inciso II do art. 264 do Regimento Interno, os pareceres da
Comissão de Justiça sobre os Ofícios ngs 653/93 e 584 e
915/94, do Tribunal de Justiça, e 5.495 e 7.987/93. do TRE.

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

das comunicações apresentadas nesta reunião pelo Deputado
José Militão - falecimento do Sr. João Rocrigues Teixeira,
nesta Capital (Ciente. Oficie-se.); pelas Comissões de Saúde
e Ação Social, de Administração Pública e de Meio Ambiente
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(o teor das comunicações foi publicado na edição do dia
29/12/94); e pela Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais (2) - encaminhamento de relatórios das
audiências públicas realizadas em 30/11/94 e 6/12/94. (O
teor dos relatórios é o seguinte:) -

RELATORIO DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA COMISSÃO DE DIREITOS
E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

DO ESTADO DE MINAS GERAIS
A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, a
requerimento da Deputada Maria José Haueisen, realizou no
dia 30/11, às 14 horas, na Câmara Municipal de Alfenas.
audiência pública para apurar denúncias de violência
policial, envolvendo policiais militares e família da
cidade.
Segundo foi denunciado em 4/11, uma família ocupou uma casa

abandonada no Conjunto Habitacional Jardim Primavera. O
imóvel pertencera ao soldado da Policia Militar Luiz Antônio
dos Santos, que, inadimplente. teve a casa leiloada e
retomada pela Caixa Econômica Federal - CEF.
O soldado, acompanhado de colegas de farda, invadiu o
imóvel, sem mandado judicial, e com socos e pontapés de lá
retirou o único ocupante presente, o deficiente mental, de
19 anos, Rosinaldo Silvêrio, que foi obrigado a retirar os
móveis da casa para que os militares os quebrassem. Não
satisfeitos, os policiais voltaram à tarde e, mesmo sem ter
havido reação dos moradores, agrediram os que se encontravam
na casa, espancando uma mulher, grávida de oito meses, e um
senhor de avançada idade. Os outros membros da família
encontravam-se na roça, colhendo café.
A Comissão de Direitos Humanos de Alfenas acionou esta
Comissão, que ouviu, em audiência pública, pessoas
envolvidas no caso.
Na parte da manhã do dia em que lá esteve, a Presidente

desta Comissão visitou a familia vitimada, que se encontra
alojada em casa de um vizinho. As casas do conjunto têm 20m2
de área construida, compondo-se de quarto, banheiro e
cozinha. A ida dessas pessoas para a residência de vizinhos,
mesmo contando com a sua solidariedade, causa transtornos
para todos, pela exigüidade do espaço.
Durante a reunião, compuseram a Mesa a Deputada Maria José

Haueisen, Presidente da Comissão, os Deputados Wilson Pires
e Antônio Genaro. o Prefeito Municipal Antônio Leite e o
Vereador José Silva. A Policia Militar, mesmo tendo sido
convidada, não enviou representante. Ao final, a palavra foi
franqueada ao público.
A seguir são apresentados os depoimentos prestados na

Comissão, resumidamente transcritos.
- O. Neuza Aparecida Silvêrio: mãe da família vitima da

violência. Segundo suas palavras, a policia chegou e
espancou até mesmo o doente mental. Estava muito triste com
tudo, inclusive por não ter lugar onde morar ou ficar com
sua família.
2 - Luiz Antônio da Silva: membro da Comissão de Direitos

Humanos de Alfenas:
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"A crueldade não está resumida na fala da vitima. O
Policial que invadiu, bateu e algemou sem mandado incorporou
a prerrogativa de juiz e delegado. Violência também e morar
numa casa de 20m2, que, quando chove, molha mais dentro do
que fora".

Já recebeu ameaças de um delegado da Policia Civil de
Alfenas, cujo nome é Adão de Oliveira, que, entre outras
coisas, disse que para a policia revólver na cintura não é
enfeite. Há informações de q ue agentes P2 da Policia Militar
estavam assistindo á reunião.

3 - Dr. Indison Domingues Ferreira: Presidente da Comissão
de Direitos Humanos da 2lê Seção da OAB. Atendendo à
solicitação de Luiz Antônio da Silva e da representante do
Ministério Público, acompanhou, na central de operações da
Policia Militar, o desenrolar dos acontecimentos. Considera
a corporação composta de pessoas sensatas, notadamente seu
comandante. Apenas alguns de seus membros utilizam da farda
para proceder com arbitrariedade.
4 - Vereador José Silva: autor do projeto de lei q ue cria a

Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Considera
o acontecido uma covardia que não caracteriza a corporação,
somente, alguns de seus membros,

5 - Deputado Wilson Pires denuncia Que alguns rapazes,
estudantes, moradores na cidade, ao realizarem uma festa, em
4/11 foram espancados sem motivo pela Policia Militar. O
Procedimento indica uma policia sem gabarito a sem amor á
comunidade. Essas relações têm de ser de estreita cooperação
e nunca de medo.

7 - Deputado Antônio Genaro considera dever da Policia
Militar ser boa corporação. O perigo daqueles acontecimentos
é a formação de cultura da violência manifestada pelos que
se consideram detentores do poder de vida e morte sobre a
comunidade. A policia existe por causa do povo e não pelo
contrário Alfenas não é Rio de Janeiro. Lamenta a falta de
representante da Policia Militar, embora haja denúncias da
presença de informantes na reunião. O motivo é desconhecido:
Pr eocupação, medo?

8 - Maria de Lourdes Bastos Singer faz parte de grupo de
pessoas que trabalha na assistência á família vitimada e
afirma que todos estão chocados com o Ocorrido, visto que,
apesar de tudo, aquela família tem bons princípios.
9 - Magnólia Agostinini Quedada tem contato com as vitimas

Por distribuir macarrão para essa e outras famílias; lamenta
profundamente o ocorrido,

10 - Pompilio Canavez: sindicalista da CUT. Diz que o
acontecido com a família de Dona Neuza não é novidade.
Alfenas não é Rio de Janeiro, e trabalhador não é bandido.
Citou o caso de um delegado que achava que as famílias
Pobres deveriam ser colocadas em ônibus para voltarem ao
lugar de origem. Disse que na região há vários casos de fuga
de trabalhadores rurais para denunciar existência deescravidão.

11 - Wagner Tarcisio Moraes denuncia perseguições àqueles
que lutam em prol de trabalhadores,
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12 - José Otamar Silva: Presidente do Sindicato Rural.

Solicita ao Ministério do Trabalho fiscalização para apurar
denúncias de trabalho escravo na região.
13 - Pedro Valdivino: esposo de Rosilene. filha de Dona

Neuza, grávida de 8 meses. Alega q ue os policiais não podiam
nunca espancar e prender sua esposa, pois o sargento que
participava da violência é seu vizinho, sabia que ela não
morava com a mãe e tinha ido levar água para o irmão. A
esposa do sargento é uma vizinha que almoçava em sua casa
freqüentemente e, como o marido, conhecia bem os membros da
família de O. Neuza.
O art. 5g, XI, da Constituição Federal, define a casa como
o asilo inviolável do indivíduo, estabelecendo o direito
fundamental de proteção à privacidade e á intimidade. Nesse
asilo inviolável é vedado penetrar sem o consentimento do
morador, a não ser em caso de flagrante delito ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial ou para apreensão de criminosos ou objeto de crime.
Esse asilo inviolável, seja ele casa, apartamento, choça ou
barraco, é a proteção para o ser humano só ou com a sua
família. Essa proteção familiar é um principio, um dogma,
que encontra guarida em inúmeras legislações e dirige-se
especialmente às autoridades públicas, que, a pretexto do
poder de policia, valem-se da violência com a intenção de
entrar na casa sem o consentimento dos moradores.
Consentimento implica concordar, anuir. O morador tem poder
maior do que o proprietário pois, sem seu consentimento,
ocorre a violação constitucional. Somente nos casos
previstos nas leis ordinárias este consentimento é
dispensado.
O objetivo da proteção legal é o respeito à personalidade
do cidadão e se dirige tanto a autoridades como a
particulares.
A Constituição Federal não faz diferença na natureza da
titularidade, seja advinda da posse ou da propriedade. A
inviolabilidade é direito constitucional cuja violação é
agravada se o violador comete abuso de autoridade em função
de cargo.
No caso especifico, os depoimentos mostram que existiu a

violação, feita de maneira consciente, conforme as palavras
do Sr. Pedro Valdivino, esposo de Rosilene, revoltado com o
tratamento dispensado pelo sargento, seu vizinho, à sua
mulher, grávida de oito meses.
O depoimento do Deputado Wilson Pires, que relata o
acontecido com seu filho nesta mesma cidade, gera indignação
pela afronta constitucional que os militares levaram a cabo.
Os acontecimentos a que alguns militares deram causa em
Alfenas maculam o nome da corporação e exigem uma pronta
resposta desta Comissão. O seu procedimento viola o direito
fundamental de privacidade e intimidade. Como diz a poesia:
"Na primeira noite eles arrancaram a rosa do meu jardim e eu
nada disse, e na última noite, quando mataram e roubaram, eu
nada pude fazer porque não tinha voz". Para que isto não
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aconteça. é necessário uma ação eficaz e rápida desta
Comissão.
Em virtude do depoimento do Sr. Luiz Antônio da Silva.

membro da Comissão de Direitos Humanos de Alfenas, ameaçado
pelo Delegado da Policia Civil Adão de Oliveira, esta
Comissão requer á Presidência da Casa seja enviado oficio à
Secretaria de Segurança Pública comunicando a ameaça e
solicitando as providências cabíveis para preservar a
integridade física daquele cidadão.
Em face dos acontecimentos, a Comissão solicita as

seguintes providências, a serem tomadas pela Mesa da
Assembléia:
1 - Oficio ao Corregedor-Geral da Policia Militar

solicitando cópia das peças que compõem a sindicância e o
inquérito administrativo sobre o fato; caso não tenha sido
tomada nenhuma providência, solicitando exposição dos
motivos que levaram a isso.
2 - Oficio ao Procurador-Geral da Justiça solicitando o
acompanhamento, junto aos órgãos competentes, das
providências cabíveis bem como comunicação a esta Comissão
de conclusão do Procurador.
3 - Oficio à Comissão de Direitos Humanos da OAB para expor

o fato.

4 - Oficio ao Secretário de Segurança Pública comunicando
as ameaças do Delegado da Policia Civil Adão de Oliveira ao
cidadão Luiz Antônio da Silva.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria José Haueisen, Presidente - Márcio Miranda, relator -
Hely Tarquinio - Geraldo Rezende.
(- Ciente. Publique-se.).
RELATÓRIO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REALIZADA PELA COMISSÃO

DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS NA
CIDADE DE IPATINGA, EM 6/12/94

Por força de denúncia apresentada pelo Deputado Antônio
Genaro, a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
realizou audiência pública na cidade de Ipatinga.
Segundo essa denúncia, que já foi objeto de requerimento da

Comissão á Mesa, policiais civis daquela cidade metralharam
o veiculo Passat '(5-3529 na BR-381, matando um de seus
ocupantes.
A reunião, realizada na Câmara Municipal da mesma cidade,
foi aberta pelo Presidente da Câmara Municipal, Vereador
João Batista Drnelas, e presidida pela Deputada Maria José
Haueisen. Compuseram a Mesa os Deputados Estaduais Antônio
C.enaro e Ivo José, o Deputado Federal Chico Ferramenta, o
Vereador Robson Ayres. Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara local. Os membros da Câmara Municipal em
sua quase totalidade estavam presentes, bem como o Vereador
Célio Valadares, da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano.
Depois de terem sido prestados os depoimentos, a palavra
foi franqueada ao público, q ue dela fez uso, confirmando os
fatos que ocasionaram a audiência pública e apresentando
outros sobre a violência praticada na região.
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Usaram da palavra as seguintes pessoas: Sra. Eni da Silva
Ganes, vitima e filha do Sr. Wilson da Silva Ganes, morta na
operação policial; Pastar Sérgio Marcelino; Pe. Luiz Carlos
de Castro, que apresentou dossiê sabre a violência policial
na região; João Batista Cardoso, genro do Sr. Wilson; Hélio
Martins, da Comissão Pastoral da Terra - CPT -; O. Maneta,
mãe de desaparecido; Wilma da Silva, filha do Sr. Wilson;
Sr. Luiz. Presidente do PV de Ipatinga; D. Rita, baleada em
ônibus urbano; Alair Nicolau da Silva, diretor da Comunidade
de Vale do Sol; D. Maria do Carmo; além de vários
Vereadores.
Foram apresentados na reunião dossiês oriundos da CPT e da

Comissão de Direitos Humanos da Igreja Católica local, que
foram recebidos por esta Comissão-
0 art. SQ da Constituição Federal declara, sem qualquer
distinção, a inviolabilidade do direito á vida, garantia
oferecida a qualquer cidadão. A norma contida nesse artigo
expressa o direito á personalidade e compreende o direito à
vida, com dignidade, trabalho e justiça, e à integridade
física e mental.
Ao lado desses direitos e garantias constitucionais
explicitamente declarados e assegurados, existem aqueles
que, apesar de não aparentes, nem por isso deixam de estar
presentes na ordem constitucional, como aqueles referentes
às convenções e tratados que o Pais assina.
A Constituição Federal assegura ao indivíduo o direito
fundamental à vida, sem o qual desaparecem todos os outros.
A violência que se constatou na região, através dos
depoimentos, infringe não só norma constitucional mas também
atenta contra o primeiro e mais fundamental dos direitos, o
de continuar vivo, que é de reparação impossível.
A vista dos acontecimentos, esta Comissão solicita as
seguintes providências, a serem tomadas pela Mesa da
Assembléia:
1) Oficio à Corregedoria Geral da Policia Civil solicitando

cópia da sindicância e inquérito sobre o caso; caso não
tenham sido abertos, solicitando exposição dos motivos que
levaram a essa decisão.
2) Oficio ao Procurador-Geral da Justiça solicitando o
acompanhamento, junto aos órgãos competentes, das medidas
cabíveis, bem como a comunicação à Comissão da conclusão do
Procurador competente.
3) Oficio à Comissão de Direitos Humanos da 046, com a

exposição dos fatos.
4) Recomendação a esta Comissão de que, na próxima
legislatura, instaure CPI sobre violência policial no Vale
do Aço.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994-
Maria José Haueisen - Márcio Miranda - Hely Tarquínio -

Geraldo Rezende.
(- Ciente. Publique-se.)

Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, regimentalmente, requerimento dos Deputados
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Gilmar Machado - que solicita a tramitação em regime de
urgência para o Requerimento nQ Tarcisio Henriques
- que solicita regime de urgência para a tramitação do
Projeto de Lei nQ 2.093/94; e Reinaldo Lima - que requer, na
forma regimental, seja dirigida aos Presidente da República,
Ministro da Educação, Ministro da Cultura e Ministro das
Comunicações solicitação para garantir, nas emissoras de
televisão, uma hora de programação, das 19 ás 20 horas, das
segundas ás sextas-feiras, comprometida com a veiculação de
matérias educativas e culturais, com vistas a permitir ás
crianças, aos jovens e á sociedade o exercicio do direito à
educação e á cultura, que, por força do dever constitucional
contido no art. 221 da Constituição, cabe ao poder público
garantir.

Eleição da Comissão Representativa
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar á eleição dos
componentes da Comissão Representativa da AssemDléia
Legislativa para o recesso de janeiro de 1995. em
cumprimento ao disposto no § 7Q do art. 53 da Constitução
Estadual e nos arts. 15 e 17 do Regimento Interno. Os
Deputados receberão dos escrutinadores os envelopes
devidamente rubricados e, em seguida, na cabine, marcarão os
nomes dos Deputados que comporão a Comissão Representativa
da Assembléia. A Presidência esclarece que os Deputados
deverão assinalar com um "x" tantos nomes quantos forem as
vagas por partido, conforme o indicado nas cédulas, num
total de 15 nomes. Convido para atuarem como escrutinadores
os Deputados Cõssimo Freitas e Sebastião Costa. Com a
Palavra, o Sr. Secretário, para proceder á chamada dos
Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
José Ferraz - Elmiro Nascimento - José Militão - Rêmolo

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio -
Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela -
Ambrósio Pinto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto -
Antônio Júlio - Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão - Cêlio de Oliveira -
Côssimo Freitas - Eduardo Brás - Elisa Alves - Ermano
Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - £brahim Jacob - Jaime Martins - João
Batista - João Marques - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Roberto Amaral - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Costa - Tarcísio Henriques - Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que

procedam á abertura da urna e à verificação da coincidência
do número de sobrecartas com o de votantes.
Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 51 Deputados; foram encontradas
na urna 51 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência
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solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos
votos.
- Os escrutinadores procedem á apuração dos votos.
O Sr. Presidente - A Presidência vai anunciar o resultado
da votação para a eleição da Comissão Representativa da
Assembléia para o recesso de janeiro de 1995. Pelo BRD -
efetivos: Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Anderson Adauto - António Júlio - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Clêuber Carneiro -
Côssimo Freitas - Dilzon Melo - Emano Batista - Geraldo da
Costa Pereira - Geraldo Santanna - João batista - Jorge
Hannas - José Laviola - Marcelo Cecé - Mauri Torres - Mauro
Lobo - Romeu Queiroz - Sebastião Costa; pelo PP - efetivos:
Hely Tarquinio - Wilson Pires; suplentes: Paulo Pettersen e
João Marques; pelo PT - efetivos: Maria José Haueisen e
Gilmar Machado; suplentes: António Carlos Pereira e Roberto
Carvalho. A Presidência declara eleitos os membros da
Comissão Representativa da Assembléia para o recesso de
janeiro de 1995.

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

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta
da presente reunião os Projetos de Lei nQs 668/92, 2.000,
2.056, 2.088, 2.155 e 2.263/94, em virtude de sua aprovação
na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, bem
corno o Projeto de Lei nQ 2.154/94, que não se encontra em
condição de ser apreciado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 2Q turno, do Projeto de Lei
Complementar nQ 22/92. do Tribunal de Justiça, que contém a
organização e a divisão judiciárias do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela
aprovação do projeto na forma do vencido em lQ turno com as
Emendas ns 1 a 19. Emendado em Plenário, voltou o projeto á
Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação
das Emendas ns 35, 46, 49, 50, 52, 53, 56, 58 e 59 e da
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 26, pela rejeição das Emendas ns
25, 27, 28 a 30. 33, 34, 37 a 39. 41, 43 a 45, 47, 48, 55 e
57, e pela prejudicialidade das Emendas ns 20 a 24, 31, 32,
36, 40, 42, 51 e 54. Vêm ã Mesa requerimentos dos Deputados
Bonifácio Mourão, solicitando a votação destacada das
Emendas ns 17, 18, 58 e 59. e Roberto Amaral, solicitando a
votação destacada da Emenda nç 53. A Presidência defere os
requerimentos, em conformidade com o inciso XVII do art. 244
do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e
destaques.

Questões de Ordem
O Deputado José Bonifácio - Data venia", Sr Presidente,
isso está um pouco confuso. Para que é o destaque?
o Sr. Presidente - Os destaques deferidos foram os pedidos
pelos Deputados Sonifácio Mourão e Roberto Amaral.

r -"1
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O Deputado José Bonifácio - V. Exa. podia mandar ler a
emenda que foi destacada pelo Deputado Bonifácio Mourão e
pelo Deputado Roberto Amaral?
O Sr. Presidente - Esta Presidência, no momento oportuno da
votação, fará a leitura das emendas. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo processo nominal, na
conformidade do art. 263, inciso 1, do Regimento Interno. Os
Deputados que desejarem aprová-la responderão "sim", e os
que desejarem rejeitá-la responderão "não". Antes, a
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 200
do Regimento Interno, o projeto de lei complementar será
aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Com  a palavra, o
IQ-Secretário, para proceder á chamada de votação nominal
dos Deputados. Repetindo, os Deputados que desejarem aprovar
o Projeto de Lei Complementar flQ 22/92 deverão votar "sim",
e os que desejarem rejeitá-lo deverão votar "não" Com a
palavra, o Sr-Secretário, para proceder á Chamada.
O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes

Deputados;
José Militão - Rémolo Aloise- Elmo Braz - Roberto Carvalho

- Sebastião Helvécio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela
- Alvaro Antônio - Ambrõsio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - Antônio Júlio - António Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João
Marques - Jorge Eduardo - José Bonifácio - José Braga - José
Laviola - José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Sebastião Costa - Tarcísio Henriques -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente - Responderam "sim" 48 Deputados. Está,
portanto, aprovado o Projeto de Lei Complementar ng 22/92,
salvo emendas e destaques.
O Sr. Presidente (Deputado José Bonifácio) - Em votação, as
Emendas ns 1 a 16, 19, 35, 46, 49, 50. 52 e 56 e a
Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 26, que receberam parecer pela
aprovação. Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder á
chamada dos Deputados.
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
José Militão - Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho
- Sebastião Helvõcio - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela
- Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Antônio Carlos Pereira -
Antônio Fuzatto - António Júlio - Antônio Pinheiro - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger -
Bonifácio Mourão - Célio de Oliveira - Elisa Alves - Ermano
Batista - Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira -
Geraldo Rezende - Geraido Santanna - Gilmar Machado - Hely
Tarquinio - Ibrahim JacOb - Ivo José - Jaime Martins - João
Marques - Jorge Eduardo - José Bonifácio - José Braga - José
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Laviola - José Leandro - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio
Miranda - Marcos E-1elênio - Maria José Haueisen - Maria
Olivia - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira -
Roberto Amaral - Sebastião Costa - Tarcisio Henriques -
Wilson Pires.
O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) - Responderam "sim"

48 Deputados- Estão, portanto, aprovadas as Emendas nos 1 a
16, 19, 35, 46, 49, 50. 52. 56 e a Subemenda nQ 1 á Emenda
no 26, com parecer pela aprovação. Em votação, as Emendas
ns 25, 27 a 30. 33, 34, 37 a 39, 41, 43 a 45, 47, 48. 55 e
57, Que receberam parecer pela rejeição. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo processo nominal, nos
termos do artigo que regula a espécie. Os Deputados que
desejarem aprová-las responderão 'sim", e os Que desejarem
rejeitá-las responderão "não". A Presidência esclarece.
ainda, que as emendas que estão sendo votadas receberam
parecer pela rejeição. Com a palavra, pela ordem, o Deputado
José Bonifácio.

Questões de Ordem
O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente, o que está
sendo votado?
O Sr. Presidente - Estamos votando as emendas que receberam
parecer pela rejeição. A Presidência indaga do Plenário se
ainda existe alguma dúvida com relação ao processo de
votação.
O Deputado Emano Batista - As emendas tiveram parecer pela
rejeição. A orientação da Presidência é que, se desejarmos
mantê-las rejeitadas, deveremos votar 'não". Não é isso?
Então, o nosso voto será" não".
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder à chamada nominal dos Deputados-
0 Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram 31 Deputados, portanto, não há
"quorum" para a votação. Esta Presidência torna-a sem efeito
e solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados, para a recomposição do "quorum".
O Sr. Secretário - (- Faz a chamada,)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 26 Deputados.
Portanto, não há' quorum" para votação, mas o há para
continuação dos nossos trabalhos.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 2.209/94,
do Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as
des pesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do
orçamento de investimentos das empresas controladas pelo
Estado para o exercicio de 1995. Em discussão, o projeto.
Para discutir, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Guinar Machado- - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, é lamentável que tenhamos que fazer o debate
sobre o orçamento para 1995 com o Plenário praticamente
vazio, com a presença de apenas cinco Deputados. O orçamento
do Estado vai definir seus investimentos e gastos, e
estaremos fazendo um debate precário. A critica que queremos
fazer é sobre a maneira como estamos discutindo esse
projeto. Ela faz com que o orçamento pareça uma obra de
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ficção. Precisamos fazer um debate sério e não assim, com
esse pouco caso.

Abriram-se partes do orçamento para atender a alguns
Deputados, teoricamente, mas não foram discutidos os pontos
principais do projeto. Existem pontos importantes,
fundamentais mesmo, como a questão da suplenentaçao
orçamentária. Não é possivel q ue Minas Gerais tenha uma das
suplementações orçamentárias mais altas do Pais. Não podemos
concordar com isso. Quando Prefeita da cidade de São Paulo,
terceiro orçamento do Pais, a companheira Erundina
administrou com 5% de crédito suplementar. Hoje, em São
Paulo, discute-se o aumento para 15%, porque, agora. o
Partido dos Trabalhadores não está mais na Prefeitura. No
entanto, entendemos que é correto, por isso apresentamos
Proposta de redução de 25% para 15%.

Ao mesmo tempo, é necessário definir melhor os critérios de
investimentos para as várias regiões do Estado. Não adianta
ficarmos na Casa fazendo discursos, dizendo que gostamos do
vale do Jequitinhonha, do rio Doce, do Sul e do Triângulo,
se não temos critérios claros para os investimentos e as
Prioridades que foram definidas nas audiências públicas das
várias regiões do Estado.
Também não é possivel, durante a campanha, assistirmos ao
Governador fazer discurso de que é preciso assegurar
recursos para a saúde, na ordem de 10%, e depois vermos isso
ser recusado. Uma coisa é o palanque; outra coisa é o
orçamento concreto. Não podemos concordar com isso, como
também não podemos concordar com os aumentos excessivos
feitos para as transferências em especial, os da subvenção
especial, que é repassada, ou seja, retirada da reserva de
contingência e acrescida ás várias emendas que foram aqui
incluidas. Esses são temas que voltaremos a discutir e
questionar durante o encaminhamento da votação.
Lamentamos, mais uma vez, a forma como se dá este debate do

orçamento. Espero que seja o último que realizemos Cesta
maneira, Espero que, na próxima legislatura, possamos ter
debates mais sérios, mais concretos, com maior participação,
Para que, de fato, o povo mineiro possa ter um orçamento,
fruto do debate, fruto de suas prioridades e. acima de tudo,
com condições de atender aos investimentos q ue cada região
de fato precisa. Que não precisemos de trabalhar mais com
algumas ficções, que são essas janelas, como lamentavelmente
será o orçamento de 1995, mas que possamos trabalhar, sim,
com algo concreto, com um orçamento real.
* - Sem revisão do orador,

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos -
Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.460/93, do
Deputado Antônio Carlos Pereira. que dispõe sobre o controle
e a fiscalização da execução orçamentária do Estado. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação
na forma do vencido em 1 Q turno, Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão,

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão,
persistindo a inexistência de "quorum" para a votação e não
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia
29, ás 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a ordinária, também de amanhã, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição
anterior,). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.268/94

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Resolução nQ 2.268/94, da Mesa da Assembléia,
dispõe sobre a remuneração dos membros da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Governador, do
Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário
Adjunto de Estado.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/12/94. o projeto
ficou sobre a mesa pelo prazo de três dias, para recebimento
de emendas, nos termos do art. 227 do Regimento Interno.
Findo o prazo regimental sem apresentação de emendas, vem a
proposição à Mesa, a fim de receber parecer para turno
único.

Fundamentação
A matéria de que trata o Projeto de Resolução nQ 2.268/94
insere-se na área de competência privativa da Assembléia
Legislativa, "ex vi" do disposto no art. 62, VII e VIII, da
Constituição do Estado, sendo reservada á iniciativa
privativa da Mesa da Assembléia, formalizada por meio de
projeto de resolução, nos termos do art. 66, 1, "b" e 'c", e

g lg, da mesma Constituição.
A competência privativa da Mesa para apresentar projeto de
resolução sobre a matéria, bem como para emitir parecer
sobre ela, é prevista, ainda, no art. 80, VII, "b" e "c", do
Regimento Interno.
Trata-se de matéria de natureza periódica, cuja tramitação

obedece ás regras estabelecidas nos arts. 224 a 227 do mesmo
Regimento.
No que se refere aos membros da Assembléia Legislativa, é

proposta, para a legislatura a iniciar-se em lQ de fevereiro
de 1995, remuneração correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do que perceberem os Deputados Federais e ajuda
de custo correspondente ao valor do subsidio, devida no
inicio e no final de cada sessão legislativa.
Outrossim, é facultado ao Deputado optar pela remuneração

simbólica correspondente a 1 (um) salário minimo.
O projeto dispõe, ainda, sobre o pagamento da parcela
referente á representação e o desconto decorrente de falta
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injustificada de Deputado a reunião ordinária e limita a 8
(oito) por mês as reuniões extraordinárias remuneradas.
No que se refere ao Governador, ao Vice-Governador, a
Secretário de Estado e a Secretário Adjunto, o projeto
prevê, para o exercício de 1995, remuneração mensal cujos
valores correspondem ao da remuneração do Deputado Estadual,
observados, respectivamente, os fatores de ajustamento de
1,4 (um virgula quatro); 1.2 (um virgula dois); 1,0 (um
virgula zero) e 0.8 (zero virgula oito).
Constam, ainda, do projeto, normas sobre o reajustamento
desses valores, as parcelas que compõem a remuneração
mensal, o limite da remuneração de Secretário de Estado e a
remuneração de Deputado licenciado para exercer o cargo de
Secretário de Estado.

Para aprimoramento do texto da proposição e sua adequação á
Proposta apresentada, no nível federal, para a próxima
legislatura, observadas as normas constitucionais e a
tradição de se seguirem, no Poder Legislativo do Estado, os
padrões adotados pelo Congresso Nacional, entendemos
conveniente e oportuna a apresentação de seis emendas ao
projeto, passando a formalizá-las a pós a conclusão deste
parecer.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Resolução nQ 2.268/94 com as seguintes emendas:
EMENDA NQ 1

Substitua-se, no parágrafo único do art. lQ, o termo
"subsidio" por "remuneração".

EMENDA No 2
Dê-se ao art. 3g a seguinte redação-
"Art. 3g - A parcela referente á representação variável

será paga ao Deputado que, no inicio do mandato, a
requerer.

EMENDA No 3
Dê-se ao "caput" do art. 4g a seguinte redação, mantido o

seu parágrafo único:
"Art. 4g - O Deputado que, injustificadamente, não

comparecer a reunião deliberativa deixará de perceber a
remuneração correspondente, considerada a proporcionalidade
em relação ao valor da representação variável,".

EMENDA No 4
Os incisos 1 e II do art. Sg passam a ter a seguinte
redação:
"Art. SQ - . . ...........................
- 2.0 (dois virgula zero);

II - 1,5 (um virgula cinco):".
EMENDA No 5

Inclua-se o seguinte art. 10, renumerando-se os demais:
"Art. 10 - A matéria tratada nesta resolução aplicam-se, no

que couber, as regras sobre remuneração dos membros do
Congresso Nacional para a SOa Legislatura.".

EMENDA NO 6
Dê-se ao parágrafo único do art. 9Q a seguinte redação:
"Art. 9g - ...............................................
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Parágrafo único - Na hipôtese da licença a que se refere
este artigo, não se aplica o disposto no inciso II do f lg
do art. 4g da Resolução ng 5100, de 29 de julho de 1991,
observado o limite a que se refere a Decisão da Mesa de 25
de agosto de 1994 e o disposto em regulamentação da Mesa."-
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 26 de dezembro de
1994.
José Ferraz, Presidente - José Militão, relator - Elniiro

Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz.
PARECER PARA O lia TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR No 33/94
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, enviado à Assembléia

Legislativa pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem
nQ 508/94, pretende alterar a redação de dispositivos da Lei
Complementar ng 27, de 18/1/93, que dispõe sobre a
instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Em virtude de requerimentos de autoria do De p utado Romeu

Queiroz, aprovado em Plenário, a proposição, publicada em
9/9/94, tramita em regime de urgência, devendo ser apreciada
em reunião conjunta das Comissões acima citadas, nos termos
do disposto no art. 274, II, do Regimento Interno.
Esta Comissão passa, pois, ao exame dos aspectos jurídico,
constitucional e legal, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, V. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Como um dos instrumentos mais modernos de captação de
recursos, os fundos asseguram ao poder público o necessário
suporte financeiro para a viabilização de muitos de seus
programas governamentais.
Reconhecendo a importância dos fundos para a administração,
a Constituição mineira, em seu art. 159. II, determinou a
elaboração de lei complementar que estabelecesse normas
gerais para a sua instituição e funcionamento, de modo a
assegurar que tais instrumentos tivessem uma gestão
uniformizada e dinâmica.
Em cumprimento do referido imperativo constitucional, foi

editada a Lei Complementar ng 27, de 18/1/93. regulamentando
a instituição, a gestão e a extinção dos fundos estaduais.
Tal ordenamento, sem dúvida alguma, muito contribuiu para
que os diversos fundos existentes no Estado alcançassem
maior eficiência na realização de seus objetivos.
Pretende-se, agora, introduzir algumas alterações na dita
lei complementar, a fim de aprimorá-la e adaptá-la às novas
perspectivas surgidas no decorrer de sua aplicação.
A matéria, relacionada com o direito financeiro e
orçamentário, insere-se no rol daquelas de competência
legislativa estadual, segundo dispõe o art. 24. 1 e II, da
Magna Carta.
Quanto à iniciativa, é legitimo ao Chefe do Poder Executivo
desencadear o presente processo legislativo, visto que a
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Constituição Estadual não arrolou a elaboração desta lei
complementar como sendo de competência privativa de qualquer
dos Poderes. Sendo assim, no tocante à competência e
iniciativa, a proposição não encontra óbices de qualquer
natureza.
Todavia, alguns ajustes tornam-se necessários para coadunar

o projeto em apreço com os rigores da técnica legislativa e,
ainda, conferir adequado tratamento juridico a algumas de
suas disposições. Por esse motivo, apresentaremos, ao final
deste parecer, o Substitutivo ng 1, que, acreditamos,
contribuirá ainda mais para o aperfeiçoamento dessa
importante proposição.

Conclusão
Concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei Complementar no 33/94 na
forma do Substitutivo ng 1, abaixo apresentado.

SUBSTITUTIVO Nog 1
Altera e acrescenta dispositivos á Lei Complementar nQ 27,

de 18 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a instituição, a
gestão e a extinção de fundo,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os dispositivos da Lei Complementar no 27, de 18
de janeiro de 1993, adiante indicados, passam a ter a
seguinte redação:
'Art. 3g - ........................
IV - o prazo de duração do fundo ou o prazo para a

concessão de financiamentos com recursos do fundo;
VII - as condições para a concessão de financiamento ou
para outra forma de liberação de recursos;
Art. 4g - . -
1- ......................................................
c - responsabilizar-se pela execução do cronograma fisico-
financeiro do projeto ou atividade orçamentária, em
articulação com o agente financeiro.
II- .......................
b - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de

caixa, observado o disposto no art. 6g.
Art. 9g - ................................
Parágrafo único - O património apurado na extinção do
fundo, bem como as receitas decorrentes de seus direitos
creditórios, serão absorvidos pelo Estado, na forma da lei
ou da decisão judicial, se for o caso.'
Art. 20 - Ficam acrescentados à Lei Complementar no 27. de
18 de janeiro de 1993, os seguintes arts. lo e 11,
renumerando-se os demais:
'Art. 10 - As regras previstas no inciso VI do art. 30, nos

arts Sg e 7g e no parágrafo único do art. 9g desta lei não
se aplicam aos fundos que recebem recursos da União, quando
forem contrárias a exigência de norma federal-
Art. 11 - O agente financeiro poderá caucionar os direitos
creditórios dos fundos para garantir empréstimos a serem
contratados com instituições nacionais e internacionais,
desde que observadas as seguintes condições:

- autorização prévia do grupo coordenador do fundo;
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II - destinação dos recursos dos empréstimos à
implementação de programas e projetos que sejam de interesse
para o desenvolvimento do Estado."
Art. 3g - Ficam extintos os fundos existentes anteriormente
a 18 de janeiro de 1993 para os quais não foi tomada, pelo
Poder Executivo, até 18 de novembro de 1993, a providência
de enviar à Assembléia Legislativa os respectivos projetos
de lei de adaptação às regras da Lei Complementar flQ 27. de
18/1/93.
Art. 4g - O Poder Executivo republicará a Lei Complementar
ng 27, de 18/1/93. com as alterações estabelecidas nesta
Lei-
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. Sg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, relator -
Jorge Hannas - Sebastião Costa - Ajalmar Silva.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado. o Projeto de Lei
Complementar nQ 33/94 altera a redação de dispositivo da Lei
Complementar ng 27, de 18/1/93, que dispõe sobre a
instituição, a gestão e a extinção de fundo.
Publicada em 9/9/94, foi a proposição enviada à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma do Substitutivo
nQ 1. Vem agora o projeto a esta Comissão, para que seja
elaborado o parecer, nos limites de sua competência.

Fundamentação
O Projeto de Lei Complementar ng 33/94 visa a alterar a Lei
Complementar no 27/93 em dois aspectos, fundamentalmente. De
um lado, pretende modificar o art. 3g, que estipula algumas
exigências para lei que venha a criar novos fundos. De
outro, a proposição visa a sanar impropriedade da aludida
lei complementar ao estabelecer regras de aplicação para os
recursos dos fundos. Ambos os aspectos, em nosso entender,
são meritórios. As modificações efetuadas no art. 3Q
originam-se da percepção do Governo estadual de que mudanças
em alguns aspectos da lei complementar anterior
viabilizariam melhorias no funcionamento dos fundos.
Em relação ao segundo aspecto, entendemos ser a modificação

extremamente necessária, uma vez q ue as transferências da
União podem vir a representar importante fonte de recursos
para o Estado, o qual, por isso mesmo, não deve ter
legislação que as inviabilize.
NO que se refere ao Substitutivo ng 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça, entendemos que mantém 05
pontos essenciais do projeto. Destacamos a inclusão de
dispositivo que permite aos fundos oferecer, em caução,
direitos creditórios como garantia de financiamentos que
venham a obter. Tal dispositivo, em nosso entender,
representa mais um instrumento de atuação para que o agente
financeiro de cada um dos diversos fundos estaduais consiga
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obter maior volume de recursos, não possuindo outras
conseqüências desde que os fundos venham a honrar suas
obr i gações -

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei Complementar no 33/94 no primeiro turno, na forma do
Substitutivo nQ 1. apresentado pela Comissão de Constituição
e Justiça.
Sala das Comissões. 21 de dezembro de 1994.
António Júlio, Presidente - Ajalmar Silva, relator -
Sebastião Costa - Jaime Martins.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 816/92

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

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em
epígrafe declara de utilidade pública a Loja Maçônica
Obreiros da Paz nQ 2.165, com sede no Município de
Buritizeiro.
Publicada, a matéria foi submetida á apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Agora, o projeto vem a esta Comissão para o lQ turno de

deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

Entidade sem fins lucrativos, a Loja Maçônica Obreiros da
Paz ng 2.165 tem por finalidades precipuas pugnar pelo
aperfeiçoamento moral, social e intelectual do homem.
promover, criar e incentivar empreendimentos voltados para a
área educacional e cultural, além de manter o seu caráter
essencialmente maçônico, simbólico e federado ao Grande
Oriente do Brasil.
Pelo êxito que a entidade vem alcançando no desempenho das

suas atividades estatutárias, justa e meritória se mostra a
sua pretensão de ser declarada de utilidade pública.
Todavia, tendo em vista o teor da certidão passada no
cartório pertinente e que atesta a existência da entidade
como pessoa jurídica, necessária se torna a apresentação da
Emenda nQ 1, que retifica a sua denominação.

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

816/92 com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada.
EMENDA NO 1

Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e

Respeitável Loja Simbólica Obreiros da Paz, com sede no
Município de Buritizeiro.".
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.082194

Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer
Relatório
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O Projeto de Lei nQ 2.082/94, do Deputado Geraldo Rezende,

visa a declarar de utilidade pública a Guarda-Mirim de Ponte
Nova, com sede no Município de Ponte Nova.
Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe-nos,
agora, deliberar conclusivamente sobre a proposição no 1Q
turno.

Fundamentação
A Guarda-Mirim de Ponte Nova é uma entidade filantrópica,
sem fins lucrativos. Tem por objetivo congregar meninos de
11 a 16 anos de idade, com a finalidade de lhes dar formação
intelectual e de prepará-los para prestar serviços no
comércio, na indústria, nos Bancos, nas casas de diversão,
nas casas de saúde e nos hospitais, em praças públicas e
jardins, na estação rodoviária, em escolas, hotéis, etc.
Pelos relevantes serviços Que a instituição vem prestando á

sociedade ponte-novense, consideramos justa a declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto

de Lei nQ 2.082/94, no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.257/94

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça.
de Agropecuária e Política Rural e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatõrio
De iniciativa da Comissão de Agropecuária e Política Rural.

o projeto de resolução em epígrafe aprova a alienação das
terras devolutas q ue especifica.
Publicada no 'Diário do Legislativo" de 10/12/94, foi a
proposição distribuída a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 202. c/c O art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.
Em virtude de requerimento do Deputado Roberto Amara],
aprovado em Plenário do dia 20/12/94, o projeto tramita em
regime de urgência, devendo ser apreciado em reunião
conjunta das Comissões supracitadas, em conformidade com 05
preceitos do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em tela tem por objetivo aprovar, em
conformidade com o disposto no art. 62. XXXIV, da
Constituição do Estado, as 112 alienações de terras
devolutas rurais Que especifica em seu anexo, observada a
enumeração dos respectivos beneficiários.
A proposição trata de matéria que se insere no ãmbito da

competência do Estado membro, já que versa sobre um de seus
bens de domínio público, nos termos do art. 26, IV, da
Constituição da República.



702

Nos termos do supramencionado dispositivo da Constituição
Estadual, compete privativamente ao Poder Legislativo
aprovar, previamente, tais alienações, com a ressalva do
disposto em seu art. 247, 6 3Q, que dispensa a aprovação da
Assembléia no caso de terras alcançadas pelo plano de
reforma agrária e nos casos de concessão gratuita de
dominio.

Conc 1 usão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de
Resolução nQ 2.257/94.
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Antônio Júlio, relator -

Geraldo Rezende - Antônio Carlos Pereira. -
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

No 2.257194
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
O Projeto de Resolução ng 2.257/94, de iniciativa da

Comissão de Agropecuária e Política Rural, aprova alienações
de terras devolutas rurais.
Publicado no "Diário do Legislativo, por requerimento do

Deputado Jaime Martins, a proposição será objeto de reunião
conjunta das comissões competentes e tramita em regime de
urgência, por iniciativa do Deputado Roberto Amaral. Tendo
sido distribuido na forma regimental a Comissão de
Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e a Comissão de
Agropecuária e Política Rural opinou pela sua aprovação, com
a Emenda flQ 1.

Nos termos do Regimento Interno, vem, agora, o projeto a
esta Comissão para ser objeto de parecer.

Fundamentação
As terras devolutas situadas no território de Minas Gerais
passaram á propriedade do Estado em 1891, por meio de
dispositivo constitucional. Anteriormente, todas as terras
eram públicas, pertencentes à Coroa portuguesa, ao Império
e, posteriormente, à República. Hoje, quando não utilizadas
pelo poder público, nem destinadas a fins administrativos
específicos, constituem terras devolutas. São, portanto,
bens patrimoniais, dominiais. A legitimação de sua posse,
ora objeto de proposição, é a forma justa e excepcional de
transferência de seu domínio para o particular que nelas se
instalou e as explorou. Trata-se, assim, de procedimento do
mais alto sentido social e sua concretização significa o
cumprimento do preceito constitucional da função social da
propriedade. Por outro lado, a legalização de situações
concretas de ocupação previne a explosão de tensões, pela
definição legal da ocupação por particulares que a ela
fizeram jus.
Sob o aspecto econômico, ao longo dos anos, essa ocupação
significou a exploração e incorporação de amplo espaço
potencialmente produtivo, de propriedade do Estado,
impotente para ocupá-lo, explorá-lo e administrã-lo. Dai
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certamente decorreram impostos, receitas, investimentos e
todo um processo de multiplicação de rendas.
A RURALMINAS tem como objetivo importante a regularização

das terras devolutas do Estado- Os recursos aplicados a esse
processo têm origem em suas propostas orçamentárias, que
incluem receitas em razão de pagamentos recebidos pela
alienação das terras e serviços prestados. Desde sua
criação, em 21/11/66. a RURALMINAS expediu 70.620 títulos,
abrangendo 4.8258061ha. A preço de hoje, estima-se urna
receita correspondente de R$43.612.793,00 (quarenta e três
milhões, seiscentos e doze mil, setecentos e noventa e três
reais). Trata-se, portanto, de atividade independente, do
ponto de vista financeiro, não implicando prejuízos para o
erário.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução ng 2.257/94, com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Agropecuária e Política Rural.
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Jaime Martins, relator -
Roberto Amaral - Agostinho Patrus.

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em
análise aprova, em conformidade com o disposto no art. 62.
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras
devolutas que menciona.
As alienações em questão decorrem de processos de
legitimação de terras devolutas instruidos pela RIJRALMINAS e
foram consideradas regulares por esse órgão colegiado.
A proposição está sujeita a tramitação em regime de
urgência e a apreciação em reunião conjunta de comissões,
tendo em vista requerimentos formulados pelo Deputado
Roberto Amaral e aprovados em Plenário em 20/12/94
Nos termos do art. 202, c/c o art. 103, V, "a', do

Regimento Interno, e em conformidade com o disposto no item
V da Decisão Normativa da Presidência nQ 18, de 17/6/93, foi
a matéria examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Compete-nos, agora, apreciar o mérito da proposição,
conforme estabelece o art. 103, II, 'b", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A prévia autorização deste Legislativo para a alienação ou
concessão, a qualquer titulo, de terras públicas, sejam
dominicais ou devolutas, até o limite de 250ha, salvo quando
incluídas no plano de reforma agrária ou quando se tratar de
doação de área de até SOha, constitui importante instrumento
de controle de natureza política.
Na verdade, essa prerrogativa consagra a norma do inciso XV
do aru 76 da Constituição mineira, que atribui à
Assembléia, com o auxílio do Tribunal de Contas, a
competência de 'apreciar a legalidade, legitimidade,
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economicidade e razoabilidade de contrato, convênio, ajuste
ou instrumento congênere que envolvam concessão, cessão,
doação ou permissão de qualquer natureza, a titulo oneroso
ou gratuito, de responsabilidade do Estado, por qualquer de
seus órgãos ou entidade de administração indireta'.
Considerando o art. 2Q, VI. da Constituição Estadual, que,
ao enunciar os objetivos prioritários do Estado, insere a
promoção das condições necessárias para a fixação do homem
no campo, torna-se evidente que a destinação de terras
públicas rurais merece planejamento governamental, com o fim
de fomentar o desenvolvimento econômico.
De fato, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,
previsto no art. 231 da Constituição do Estado, é o
instrumento governamental que trata, entre outros assuntos,
do aproveitamento e destinação de terra pública e devoluta.
Há que se notar, ainda, o caráter social de que se reveste
a titulação das terras devolutas, cujos beneficios, em sua
maioria, alcançam pequenos produtores rurais que,
exclusivamente da terra, obtêm os recursos necessários á sua
sobrevivência.
Apresentadas as observações sobre o mérito da matéria, este
relator resolve apresentar a Emenda flQ 1, transcrita ao
final deste parecer, que faz incluir, no anexo da resolução,
oito processos de legitimação - os primeiros, oriundos da
Mensagem flQ 460/94, e o último, da Mensagem nQ 505194 -
Cujas diligências já foram devidamente realizadas pela
RURALMINAS. A iniciativa da emenda, como é evidente, tem por
objetivo não retardar ainda mais o início de sua tramitação.

Conclusão
Em face das razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no lQ
turno, do Projeto de Resolução nQ 2.257/94 com a Emenda n
1. a seguir apresentada.

EMENDA No 1'
Inclua-se, no anexo a que se refere o art. 10, a alienação

das terras devolutas abaixo especificadas, observando-se a
ordem alfabética dos beneficiários,
* - A matéria incluída foi publicada no "Diário do

Legislativo" de 31/12/94.
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Ronaldo Vasconcellos,
relator - Jaime Martins - Péricles Ferreira.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.264/94

Mesa da Assembléia
Relatório

O Projeto de Lei no 2.264/94, da Mesa da Assembléia,
disciplina a realização de audiências públicas regionais
para subsidiar a elaboração da lei orçamentária anual e para
prestação de informações pelos poderes públicos, nos termos
do art. 157, SQ e seguintes, da Constituição do Estado.
Publicada no "Diário do Legisativo" de 14/12/94, a
proposição vem á Mesa a fim de receber parecer para o l
turno, nos termos do art. 195, c/c o parágrafo único do art.
80. do Regimento Interno.
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Fundamentação
Nos termos do art. 60. 6 2o, III. da Constituição do
Estado, cabe ás comissões, em razão de matéria de sua
competência, realizar audiência pública em regiões do Estado
para subsidiar o processo legislativo, observada a
disponibilidade orçamentária.
A norma constitucional foi reproduzida no art. 101, VI, da
Resolução nQ 5065, de 31/5/90, que contêm o Regimento
Interno da Assembléia Legislativa.
Pela Resolução nQ 5.117, de 14/7/92, oriunda de projeto de
iniciativa da Mesa, foram estabelecidas normas
complementares ao Regimento Interno para a realização de
audiências públicas regionais de comissão permanente da
Assembléia Legislativa.
Por se tratar de matéria regimental, sua iniciativa compete

á Mesa da Assembléia, q ue, por força do disposto no art. 80,
VIII, 'b', do Regimento Interno, é também incumbida de
emitir parecer sobre ela.
Em decorrência da promulgação da Emenda à Constituição ng
12, foram acrescentados ao art. 157 da Carta Estadual os §
5g e seguintes, que alteram a sistemática das audiências
públicas regionais.
A proposição apresentada visa a dar à matéria tratamento

adequado às novas disposições constitucionais, q ue prevêem a
realização de audiências públicas regionais pelos Poderes do
Estado, com a participação do Tribunal de Contas..
De acordo com os novos e mais amplos objetivos traçados,
essas audiências, a par de oferecerem subsidios para a
elaboração da lei orçamentária e o planejamento
governamental, estabelecerão contato direto com a sociedade
para a prestação de informações e para a coleta de dados
sobre a atuação dos poderes públicos estaduais.
Segundo prevê o projeto, a realização das referidas
audiências será regida, ainda, pelo regulamento conjunto
firmado pelos titulares dos Poderes do Estado.
Consta, mais, da proposição que serão sistematizadas e
priorizadas as propostas encaminhadas à Assembléia
Legislativa até 30 de abril de cada ano, as quais resultarão
de audiências públicas municipais realizadas pelos poderes
públicos locais,
A Assembléia Legislativa, cujas comissões têm competência

constitucional para realizar audiências públicas regionais,
é conferida a atribuição de, por meio de sua Mesa, definir o
cronograma destas, elaborar o regulamento já mencionado para
ser submetido aos titulares dos demais Poderes do Estado, e
indicar as cidades que servirão de sede ás audiências,
observados os critérios de infra-estrutura necessária,
representatividade regional e alternância.
Além dos órgãos indicados pelos Poderes do Estado, as
comissões permanentes da Assembléia Legislativa e a
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral terão
representação nessas audiências.
A proposição ê conveniente e oportuna, prevendo medidas que

atendem à necessidade de ampliação do alcance das audiências
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públicas regionais
 

bem como de sua maior divulgação e
democratização.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do

Projeto de Lei ng 2.264/94.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de dezembro de
1994:
José Ferraz, Presidente - Sebastião Helvécio, relator -
José Militão - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo
Braz.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.271/94

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

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nQ 554/94, o Governador do Estado
encaminhou à Assembléia Legislativa o projeto de lei em
epígrafe. que dispõe sobre pensão especial a ser concedida
aos cidadãos Joaquim Moreira Júnior, José Gomes Pimenta,
Clodesmidt Riani, Sinval de Oliveira Sambirra e Abel
Evaristo Sessa.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/12/94, foi a
matéria distribuida às Comissões acima referidas para
apreciação, em regime de urgência e reunião conjunta de
comissões, nos termos do art. 222, c/c 05 arts., 195 e 103,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto ora apreciado visa a conceder pensão especial
mensal, aos ex-Deputados Sinval de Oliveira Bambirra, José
Gomes Pimenta, Clodesmidt Riani e Joaquim Moreira Júnior e
ao ex-Prefeito Abel Evaristo Bessa.
Ao enunciar os motivos que ensejaram a medida proposta, o
Chefe do Executivo ressaltou o movimento revolucionário de
1964. que atingiu os Deputados supracitados, e a
contribuição que esses homens públicos deram à vida politica
mineira e à coletividade sem, contudo, terem amealhado
riqueza.

A iniciativa tem fulcro na esfera discricionária que
assiste ao Governador do Estado.
Por outro lado, tendo em vista que interfere em questões
financeiras do Estado, a iniciativa exige disciplinamento
juridico, "ex vi" do disposto no art. 61, 1, da Constituição
Estadual

Pelas razões aduzidas, não há, no contexto da proposição,
vicio de ordem constitucional ou infraconstitucional que
impeça a tramitação do projeto.

Conclusão
Concluirnos, portanto, pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
2.271/94.
Sala das Comissões, 26 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira. Presidente - Antõnio Júlio, relator -

Agostinho Patrus - António Carlos Pereira.



Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe
concede pensão especial a Joaquim Moreira Júnior e outros.
Solicitado o regime de urgência, foi o projeto distribuído
á Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora a matéria a esta Comissão, para que esta emita o

seu parecer.
Fundamentação

A proposição em tela versa sobre a concessão de pensão

especial a Joaquim Moreira Júnior, Sinval de Oliveira
8ambirra, Clodesmidt Riani, José Comes Pimenta e Abel

Evar isto Bessa.
Não obstante provocar pequeno aumento nas despesas
públicas, o projeto em pauta merece ser aprovado, porquanto
virá proporcionar alguma compensação financeira àqueles que
dedicaram suas vidas em prol da coletividade. Além do mais,
deve-se considerar que, na atualidade, alguns deles estão
vivendo em condições incompatíveis com a dignidade humana.
Na oportunidade, apresentamos a Emenda nQ 1, que dispõe
sobre a criação de dois cargos de Diretor de Centro, de
recrutamento amplo, no Anexo III a Que se refere o art. 32
da Lei ng 11.539. de 22/7/94, destinados aos Centros de
Psicologia Aplicada e de Desenvolvimento de Recursos Humanos
para a Educação, unidades su p lementares da estrutura da
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG.
Também apresentamos a Emenda ng 2, que acrescenta ao

projeto de lei em discussão o Anexo 1, propondo nova redação
para o Anexo IV a que se refere o art. 33 da Lei n
11.539, de 1994.
Desde a vigência da lei que instituiu a UEMG, notaram-se

algumas incorreções nos Anexos III e IV, que enumeram cargos
de provimento em comissão e efetivo do Quadro de Pessoal da

Universidade.
A primeira delas é a inexistência de cargos de chefia nos

dois Centros de Psicologia Aplicada e de Desenvolvimento de
Recursos Humanos para a Educação, criados na estrutura da
UEMG, consoante o disposto nas alíneas a, e "b do inciso
VI do art. 40 da Lei no 11.539, de 1994. Os dois cargos de
Diretor de Centro estão sendo criados para suprir essa
lacuna.
A segunda incorreção notada diz respeito aos cargos
existentes na Fundação Escola Guignard cujos ocupantes,
quando posicionados no Quadro de Pessoal da Universidade,
não encontrariam o número de cargos destinados aos seus
posicionamentos, pois tais cargos não existem no Quadro de
Pessoal da Universidade E necessária, portanto, a criação

desses cargos.
Torna-se necessário, ainda, adequar o Quadro de Pessoal da
UEMG às normas estabelecidas pela Lei no 10.961, também no
tocante à denominação técnica.
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Assim, com as emendas ora propostas, pretende-se corrigir
as distorções apresentadas nos Anexos III e IV do Quadro de
Pessoal da Universidade, adaptando-o à legislação vigente.

Conclusão -
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovaçao do
Projeto de Lei no 2.271/94, no lo turno, com as Emendas ns
1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA NQ 1
Acrescente-se onde convier:
"Art .....- Ficam criados no Anexo III a que se refere o

art. 32 da Lei nQ 11.539, de 22 de julho de 1994, 2 (dois)
cargos de Diretor de Centro, de recrutamento amplo, código
UM-14, destinados aos Centros de Psicologia Aplicada e de
Desenvolvimento de Recursos Humanos para Educação, unidades
suplementares, da estrutura da UEMG.
Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos criados neste

artigo serão calculados de acordo com o disposto no art. 3,
da Lei nQ 10.632, de 16 de janeiro de 1992, com base no
fator de ajustamento 1.2000.".

EMENDA No 2
Acrescente-se onde convier:

"Art . .... - O Anexo IV a que se refere o art. 33 da Lei n
11.539, de 22 de julho de 1994. fica substituido pelo Anexo
1 desta lei.".
Sala das Comissões. 26 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrus. relator -
Jaime Martins - Roberto Amaral - Antônio Carlos Pereira-

ANEXO I
(a que se refere o art. da Lei no de de
1994).

ANEXO IV
(a que se refere o art. 30 da Lei nç 11.539, de

de 1994.)
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
a) Magistério de Ensino Superior

DENOMINAÇÃO NQ DE CARGOS NÍVEL GRAUS
DA CLASSE
Professor 1-Auxiliar 174 1 A a C
Professor 11-Assistente 54 II A a C
Professor 111-Adjunto 4 III A a C
Professor 1V-Titular 2 IV -

b) Pessoal Administrativo
DENOMINAÇÃO DE CLASSE No CARGOS NÍVEL GRAUS
Ajudante de Serviços
1 e II
 

42 IaIIAaF
Oficial de Serviços
Gerais 1 e II
 

05 IaIIAaF
Agente de Administração
1 e II
 

19 IaIIAaF
Motorista 1 e II
 

13 IaIIAaF
Telefonista 1 e II
 

3 IaIIAaF
Auxiliar Administrativo
1, II e III
 

91 1 a IIIA a F

22 de julho

UEMG
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o

E

o,

Analista de Administra-
ção 1 a VI 72 1 a VIA a F
Agente de Oficina 1 e II 03 1 a lIA a F
Téc. de Oficina 1 e II 01 1 a TIA a F

PARECER PARA O 2o TURNO 00 PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No 33/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei
Complementar no 33/94 altera dispositivos da Lei
Complementar nQ 27. de 18/1/93.
Aprovado no lQ turno, na forma do Substitutivo nQ 1,
retorna agora a proposição a esta Comissão para que seja
elaborado o parecer para o 2Q turno e a redação do vencido,
que o integra.

Fundamentação
O projeto de lei em exame visa a escoimar da mencionada lei
complementar aspectos cuja manutenção se perceberam obstar o
funcionamento eficaz dos fundos estaduais. De um lado,
pretende modificar o arU 3Q da lei Complementar nQ 18 e
estabelecer critérios necessariamente presentes em lei que
institua novos fundos. De outro lado, pretende eliminar
quaisquer restrições ao recebimento de transferências de
origem federal, que podem vir a ser uma das principais
fontes de recursos para alguns dos fundos estaduais.
Tais modificações, em nosso entender, mostram-se
extremamente necessárias e possibilitarão a retirada de uma
série de restrições que impedem a atuação eficiente dos
fundos públicos estaduais.

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

Lei Complementar nQ 33/94, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1994
Célio de Oliveira. Presidente - José Renato, relator -

Jaime Martins - Roberto Amaral.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 33194
Altera e acrescenta dispositivos á Lei Complementar 

no 
27.

de 18 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a instituição, a
gestão e a extinção de fundo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Os dispositivos da Lei Complementar nQ 27, de 18
de janeiro de 1993, adiante indicados, passam a ter a
seguinte redação:

"Art. 3Q - --
IV - o prazo de duração do fundo ou o prazo para a

concessão de financiamentos com recursos do fundo;
VII - as condições para a concessão de financiamento ou
para outra forma de liberação de recursos;
Art.4 - . - .............................................

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

caixa, observado o disposto no art. GQ.

Art. 9Q - .
Parágrafo único - O patrimônio apurado na extinção do
fundo, bem como as receitas decorrentes de seus direitos
creditôrios, serão absorvidos pelo Estado, na forma da lei
ou da decisão judicial, se for o caso.'.
Art. 2o - Ficam acrescentados na Lei Complementar nQ 27. de
18 de janeiro de 1993, os seguintes arts. 10 e 11,
renumerando-se os demais:
"Art. 10 - As regras previstas no inciso VI do art. 3Q, nos

arts. 6Q e 7Q e no parágrafo único do art. 9Q desta lei não
se aplicam aos fundos que recebem recursos da União, quando
forem contrárias a exigência de norma federal.
Art. 11 - O agente financeiro poderá caucionar os direitos
creditórios dos fundos para garantir empréstimos a serem
contratados com instituições nacionais e internacionais,
desde que observadas as seguintes condições:

- autorização prévia do grupo coordenador do fundo;
II - destinação dos recursos dos empréstimos á
implementação de programas e projetos que sejam de interesse
para o desenvolvimento do Estado.".
Art. 3g - Ficam extintos os fundos existentes anteriormente
a 18 de janeiro de 1993 para os quais não foi tomada, pelo
Poder Executivo, até 18 de novembro de 1993, a providência
de enviar à Assembléia Legislativa os respectivos projetos
de lei de adaptação ás regras da Lei Complementar nQ 27, de
18 de janeiro de 1993.
Art. 4g - O Poder Executivo republicará a Lei Complementar
nQ 27, de 18/1/93, com as alterações estabelecidas nesta
lei.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.216/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Clêuber
Carneiro, tem por objetivo alterar a Lei nQ 7.373. de
3/10/78, que dispõe sobre legitimação e doação de terras
devolutas do Estado em zona urbana ou de expansão urbana.
Tendo sido o projeto aprovado no lQ turno, compete agora a
esta Comissão o exame da matéria, no 2g turno, quanto aos
as pectos orçamentários.

Fundamentação
Como foi relatado no lg turno, a proposição dispõe tão-
somente sobre o processo operacional da legitimação de
terras devolutas e sobre as condições para a sua aprovação.
Não há, portanto, impedimento de natureza financeira para
sua aprovação.

Conclusão
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Em face do exposta, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 2.216 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - Jaime Martins. relator

Roberto Amaral - José Renato - Marcos Helénio.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.224/94
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

análise cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FIJNDERUR.
Aprovado no lQ turno na forma apresentada, retorna o
projeto a esta Comissão para Que seja elaborado o parecer
para o 2o turno.

Fundament ação
O Fundo visa a proporcionar ao setor agropecuário estadual
uma nova opção de financiamento a taxas e prazos mais
favoráveis do que os normalmente encontrados,
O FUNDERUR se destaca, também, ao incluir os pequenos
produtores no rol de beneficiários. Tal medida é de extrema
relevância, pois esses produtores se encontram absolutamente
alijados de quaisquer financiamentos, destinados sempre aos

que possam dar maiores garantias.
Financeira e orçamentariamente, entendemos que o Fundo
possa vir a conferir maior efetividade e transparência aos
gastos públicos, uma vez que será constituida uma estrutura
especialmente destinada à administração desses recursos,
composta por diversos órgãos envolvidos no processo de
desenvolvimento do setor agropecuário mineiro.

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

Lei nQ 2.224/94, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1994.
Célio de Oliveira, Presidente - José Renato, relator -
Jaime Martins - Roberto Amaral - Marcos Helénio.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.257/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Resolução no 2.257/94, da Comissão de
Agropecuária e Politica Rural, que aprova alienações de
terras devolutas rurais, foi aprovado no 1Q turno, com a

o Emenda ng 1-
Na forma regimental, vem agora o projeto a esta Comissão
para ser objeto de apreciação. Segue anexa a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A aprovação do projeto de resolução em tela tem o alto
significado social de fazer justiça a quem ocupou o
patrimônio inexplorado do Estado. Cumpre-se, assim, o
preceito constitucional que dispõe sobre a função social da
propriedade. E de ressaltar, ainda, que a atividade desses
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posseiros incorporou à economia grandes áreas, até então,
improdutivas-
Não  existem despesas liquidas decorrentes da aprovação da
proposição. Conforme conclusão da análise realizada no lg
turno, a atividade estatal no processo de legitimação dessas
posses gerou uma receita substancialmente maior Que a
correspondente despesa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução ng 2.257/94 na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994.
Roberto Amara], Presidente e relator - Errnano Batista -

José Renato.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 2.257/94
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV,
da Constituição do Estado, as alienações das terras
devolutas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Ficam aprovadas, em conformidade com o disposto
no art. 62. XXXIV. da Constituição do Estado, as alienações
das terras devolutas especificadas nos termos do anexo desta
resolução, observada a enumeração dos respectivos
beneficiários.

Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Anexo'

* - O anexo do Projeto de Resolução no 2.257/98 é o
publicado no parecer de redação final do referido projeto,
nesta edição.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 2.264/94

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Lei nQ
2.264/94 disciplina a realização de audiências públicas
regionais para subsidiar a elaboração da lei orçamentária
anual e para prestação de informações pelos poderes
Públicos, nos termos do art. 157, 5g e seguintes, da
Constituição do Estado.
Aprovada no lQ turno com a Emenda ng 1, vem a proposição
novamente à Mesa a fim de receber parecer para o 2g turno.
Apresentamos anexa a redação do vencido, consoante o
disposto no art. 196. lg, do Regimento Interno.

Fundamentação
A competência da Mesa da Assembléia para emitir parecer

sobre o projeto em tela advém do disposto no art. 80, VIII.
"b", do Regimento Interno, uma vez que a matéria relativa às
audiências públicas regionais é de natureza regimental.
Em consonância com os 5 sg e seguintes do art. 157 da
Constituição do Estado, introduzidos pela Emenda à
Constituição no 12, a proposição dá maior amplitude às
audiências públicas regionais, estendendo aos Poderes
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Executivo e Judiciário a atribuição de realizá-las e
prevendo a participação do Tribunal de Contas.
Assim, aos objetivos iniciais da audiência pública regional
- oferecer subsídios para a elaboração da lei orçamentária e
o planejamento governamental - somam-se os de estabelecer
contato direto com a sociedade para a prestação de
informações e para a coleta de dados sobre a atuação dos
poderes públicos estaduais.
Justifica-se a atribuição à Assembléia Legislativa de, por
meio de sua Mesa, definir o cronograma de realização das
audiências, elaborar o regulamento que as regerá, para
submetê-lo aos titulares dos demais Poderes do Estado, e
indicar as cidades que as sediarão.
Nos termos da Constituição do Estado, a matéria está afeta
às comissões da Assembléia, e os procedimentos a ela
relativos estão previstos no Regimento Interno.
Trata-se de proposição necessária ao atendimento das novas

e mais abrangentes diretrizes Que norteiam a realização das
audiências públicas, bem como ao cumprimento, pelos Poderes
do Estado, do seu papel institucional.
Igualmente importante é a medida estabelecida no artigo

acrescentado ao projeto pela Emenda ng 1, por permitir a
apresentação, nas audiências regionais, de propostas
condizentes com

 

 a realidade sócio-econômica, dados os
critérios de definição das prioridades de investimento.

Conclusão
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovação, no 2g turno,
do Projeto de Lei ng 2.264/94 na forma do vencido no 1Q
turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de dezembro de
1994.
José Ferraz, Presidente - Rémolo Aloise, relator - José

Militão - Elmiro Nascimento - Elmo Braz.
Redação do Vencido no 10 Turno

PROJETO DE LEI No 2.264/94
Disciplina a realização de audiências públicas regionais.

para subsidiar a elaboração da lei orçamentária anual e para
prestação de informações pelos poderes públicos, nos termos
do art. 157, õf 5Q e seguintes da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - A realização de audiências públicas regionais
pelos Poderes do Estado, com a participação do Tribunal de
Contas, nos termos dos ff SQ e seguintes do art. 157 da
Constituição do Estado, reger-se-á por esta lei e pelo
regulamento conjunto firmado pelos titulares de cada Poder.
Art. 2o - Nas audiências públicas regionais disciplinadas

por esta lei serão sistematizadas e priorizadas as propostas
encaminhadas à Assembléia Legislativa até 30 de abril de
cada ano.
Parágrafo único - As propostas de que trata este artigo
resultarão de audiências públicas municipais realizadas
pelos poderes públicos locais.
Art. 3 - Constituem objetivos das audiências públicas
regionais:
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- subsidiar a elaboração da lei orçamentária e o

planejamento governamental
II - estabelecer contato direto com a sociedade para a

prestação de informações e a coleta de dados sobre a atuação
dos poderes públicos estaduais.
Art. 4g - Garantida a representação igualitaria,
participarão das audiências públicas regionais e da
priorização a que se refere o art. 2Q os representantes de
cada município, escolhidos nas audiências públicas
municipais.
Aru s - Compete á Assembléia Legislativa, por meio de sua
Mesa, definir o cronograma de realização das audiências
públicas regionais, elaborar o regulamento a que se refere o
art. lQ desta lei, para ser submetido aos titulares dos
demais Poderes do Estado, e indicar as cidades que sediarão
as audiências, observados os seguintes critérios:
1 - infra-estrutura necessária:
II - representatividade regional;
III - alternância.
Art. G - As prioridades de investimento deverão ser
definidas nas audiências regionais, conforme o montante de
recursos disponíveis para cada região, o qual será fixado
pelo Poder Executivo, nos termos de lei própria, segundo
critérios proporcionais à população e á renda de cada
região.
Art. 7 - Previamente à realização das audiências públicas
regionais, os Poderes do Estado procederão á divulgação do
evento com alcance de todos os municípios do Estado, e
utilizando-se de dotação orçamentária própria.
Art. S - Além dos órgãos indicados pelos Poderes do
Estado, terão representação nas audiências públicas
regionais as comissões permanentes da Assembléia Legislativa
e a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral.
Art. 9Q - Para a realização das audiências públicas
regionais será observada a disponibilidade orçamentária, nos
termos do disposto no art. 60, 2 , 1H, da Constituição do
Estado.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NO 2.271/94

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela
concede pensão especial a Joaquim Moreira Júnior e outros.
No lg turno, foi o projeto aprovado com as Emendas ns 1 e
2, apresentadas por esta Comissão, que deverá, agora,
proceder a nova apreciação da matéria.
Nos termos regimentais, coube-nos elaborar a redação do

vencido, que é parte deste parecer-
Fundamentação
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Como foi exposto anteriormente, o projeto em epigrafe não

encontra nenhum impedimento de ordem orçamentária, porquanto
o custo financeiro que o Estado terá com a referida
proposição é irrelevante tendo em vista a finalidade
colimada, que consiste em compensar esses homens públicos
Que dedicaram suas vidas á coletividade.
Além disso, o projeto estabelece medidas administrativas
que visam corrigir as distorções apresentadas nos Anexos III
e IV do Quadro de Pessoal da - UEMG.

Conclusão
Em face do exposto, o p ínamos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 2.271/94 na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994-
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Júlio, relator -

Emano Batista - José Renato.
Redação do Vencido no lQ Turno

PROJETO DE LEI Nç 2.271/94
Concede pensão especial a Joaquim Moreira Júnior e outros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica concedida pensão especial, mensal, a Joaquim
Moreira Júnior, Sinvai de Oliveira Bambirra, Clodesmidt
Riani, José Gomes Pimenta e Abel Evaristo Bessa, no valor
correspondente à remuneração atribuída ao Símbolo 5-01, da
sistemática da administração direta do Poder Executivo.
Art. 2g - A pensão especial a que se refere o artigo

anterior é intransferivel e inacumulével com qualquer outro
beneficio previdenciário estadual.
Art. 3Q - Ficam criados no Anexo III, a que se refere o
art. 32 da Lei nQ 11.539, de 22 de julho de 1994. 2 (dois)
cargos de Diretor de Centro, de recrutamento amplo, código
UM-14, destinados aos Centros de Psicologia Aplicada e de
Desenvolvimento de Recursos Humanos para Educação, unidades
suplementares da estrutura da UEMG.
Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos criados neste

artigo serão calculados de acordo com o disposto no art. 3g
da Lei nQ 1.632, de 16 de janeiro de 1992, com base no fator
de ajustamento de 1,2000.
Art. 4 - O Anexo IV a que se refere o art. 33 da Lei no
11.539, de 22 de julho de 1994, fica substituido pelo anexo
desta lei.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrário.

Anexo
* - O anexo do Projeto de Lei no 2.271/94 é o publicado no

parecer de redação final do referido projeto nesta edição.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 2.273194
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em

epigrafe autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel
situado no Município de Congonhas ao domínio dos antigos
proprietários.
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Aprovado no lQ turno, com a Emenda flQ 1, retorna o projeto
a esta Comissão, para receber parecer para o 2Q turno,
cabendo-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que segue
anexa e é parte deste parecer. -

Fundamentação
Conforme esta Comissão manifestou-se anteriormente, a
proposição em apreço não encontra óbice, do ponto de vista
financeiro-orçamentário, a sua aprovação, não representando
acréscimo de despesas na lei orçamentária anual
Trata-se de devolver ao domínio dos irmãos Freitas o imóvel

constituído de um terreno com área aproximada de 2.000m2.
O referido imóvel foi doado ao Estado em 1929, para a
construção de um grupo escolar. Ocorre que a administração
estadual construiu a escola em área vizinha àquela que lhe
fora doada, também de propriedade dos doadores, e
regularizou a situação do terreno ocupado equivocadamente
por via de ação de usucapião.
Portanto, ao patrocinar a devolução do imóvel, o Estado
nada mais faz do que ratificar uma permuta que de fato
existiu

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno,

do Projeto de Lei nQ 2.273/94 na forma do vencido no lQ
turno.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Roberto Amaral, Presidente - António Júlio, relator -

Ermano Batista - José Renato.
Redação do Vencido no lo Turno

PROJETO DE LEI No 2.273/94
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel situado

no Municipio de Congonhas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter, mediante contrato de doação, ao domínio de Antônio
Andrade Freitas, Maria Nazareth de Freitas Costa. Alfredo
Andrade Freitas, José Lunardi de Freitas, João Donato
Andrade Freitas, Lindaura de Freitas Oliveira, Djalma
Andrade Freitas e ao espólio de Fortunata de Freitas
Junqueira o imóvel urbano. constituído de um terreno com
área aproximada de 2.000m2 (dois mil metros quadrados),
situado na Av. Presidente Vargas - ex-rua da antiga estação,
em Congonhas -, havido por doação, conforme escritura
pública registrada sob o nQ 339, no livro 3, a fls. 288. do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro
Lafaiete.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR No 33/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar ng 33/94, de autoria do
Governador do Estado, que altera a redação de dispositivos
da Lei Complementar no 27, de 18/1/93, que dispõe sobre a
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instituição, a gestão e a extinção de fundo, 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, 5 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 COMPLEMENTAR No 33/94
Altera a redação de dispositivos da Lei Complementar nQ 27,
de 18 de janeiro de 1993, que dispõe sobre a instituição, a
gestão e a extinção de fundo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os dispositivos da Lei Complementar ng 27, de 18
de janeiro de 1993, adiante indicados, passam a vigorar com

a seguinte redação:
"Art. 3g - .. ............
IV - o prazo de duração do fundo ou de concessão de

financiamento com seus recursos;

VII - as condições de concessão de financiamentos ou de
liberação de recursos;
Art. 4g - . . ..................

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

caixa, observado o disposto no art. 6g.

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

Art. 9Q - . .
- O patrimônio apurado na extinção do fundo e as

receitas futuras, decorrentes de financiamentos concedidos,
serão absorvidos pelo Estado, na forma da lei ou de decisão
judicial
à 2o - Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior os

fundos criados ou regulamentados por normas federais que já
especifiquem, previamente, a destinação do patrimônio e da
receita, no caso de extinção do fundo,".
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação-
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
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Maria Olivia. Presidente - Péricles Ferreira, relator -
Sebastião costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Np 710/92

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 710/92, de autoria do Deputado José
Braga, que dá a denominação de Escola Estadual Artur José
dos Passos à Escola Estadual Capão Grosso, situada no
Município de Urucuia, foi aprovado no 2o turno na forma do
vencido no IQ 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, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação fina], que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Np 710/92
Dá a denominação de Escola Estadual Artur José dos Passos

á Escola Estadual Capão Grosso, situada no Município de
Urucu ia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominada Escola Estadual Artur José dos

Passos a Escola Estadual Capão Grosso, situada no Município
de Urucuia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

José Braga.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.276/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 1.276/93, de autoria do Deputado Elmiro
Nascimento, que dá a denominação de Escola Estadual
Professora Carmem Celina Nogueira de Castilho á Escola
Estadual do Bairro Planalto, situada no Município de
Presidente Olegário, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte

redação final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI Hp 1.276193

Dá a denominação de Escola Estadual Professora Carmem
Celina Nogueira de Castilho á escola estadual do Bairro
Planalto, situada no Município de Presidente Olegário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica denominada Escola Estadual Professora Carmem

Celina Nogueira de Castilho a Escola Estadual do Bairro
Planalto, situada no Município de Presidente Olegário.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.539193
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 1.539/93, de autoria do Deputado
Reinaldo Lima, que declara de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Sumaré, 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 á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1.539/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Bairro Sumaré, com sede no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores do Bairro Sumaré, 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, 29 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 1.720193

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.720/93, de autoria do

Wanderley Ávila, que declara de utilidade pública
e Respeitável Loja Simbólica Pioneiros do Nordeste,
no Município de Guanhães, foi aprovado no 2g turno,
do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
nos termos do art. 270, § lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.720/93
Declara de utilidade pública a Augusta e Respeitável Loja
Simbólica Pioneiros do Nordeste, com sede no Município de
Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Augusta e
Respeitável Loja Simbólica Pioneiros do Nordeste, 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 contrário.
Sala das Comissões. 29 de dezembro de 1994.
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Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

P49 1.721/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 1.721/93, de autoria do Deputado
António Carlos Pereira, que declara de utilidade publica a
Caixa Escolar da Escola Municipal de Ensino Especial, 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 á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 5 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.1.721193
Declara de utilidade pública a Caixa Escolar da Escola

Municipal de Ensino Especial, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Caixa

Escolar da Escola Municipal de Ensino Especial, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.812/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.812/93, de autoria do Deputado José

Braga, que dá a denominação de Escola Estadual Iene Silveira
Mendes à escola estadual do 2g grau situada no Município de
Mato Verde, 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, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, Que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.812/93
Dá a denominação de Escola Estadual Ione Silveira Mendes à

escola estadual do 2o grau situada no Município de Mato
Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Escola Estadual Ione Silveira

Mendes a escola estadual do 2Q grau situada no Municipio de
Mato Verde.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994,
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Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.823/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.823/93, de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública a
Associação dos Congados Terno Azul Claro, com sede no
Município de Monte Alegre de Minas, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 1.823/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados

Terno Azul Claro, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Azul Claro, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Álvaro Antônio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.826/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.826/93, de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública a
Associação dos Congados Terno Verde, com sede no Município
de Monte Alegre de Minas, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 1.825/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados

Terno Verde, com sede no Município de Monte Alegre de Minas

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Verde, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário
Sala das Comissões. 29 de dezembro de 1994.
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Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho. relator -
Bonifácio Mourão. -

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.829/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1829/93, de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública a
Associação dos Congados Terno Cor-de-Rosa, com sede no
Município de Monte Alegre de Minas, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

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

PROJETO DE LEI No 1.829/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados

Terno Cor-de-Rosa, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Cor-de-Rosa, com sede no Município de
Monte Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Bg - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 29 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 1.830/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.830/93. de autoria do Deputado
Geraldo Rezende, que declara de utilidade pública a
Associação dos Congados Terno Amarelo, com sede no Município
de Monte Alegre de Minas, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 N9 1.830/93
Declara de utilidade pública a Associação dos Congados

Terno Amarelo, com sede no Município de Monte Alegre de
Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 19 - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Congados Terno Amarelo, com sede no Município de Monte
Alegre de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.



Maria Olivia. Presidente - Sebastião Costa, relator -
Alvaro Antônio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.836/93

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.836/93, de autoria da Deputada Maria
Olivia, que dá a denominação de Escola Estadual Lívio
Beneduzzi á Escola Estadual do Cafundô, situada no Municipio
de Bueno Erandão, 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 á proposição a seguinte
redação final que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.836/93
Dá a denominação de Escola Estadual Livio Beneduzzi á
Escola Estadual do Cafundó, situada no Municipio de Sueno
Brandão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. l Q - Fica denominada Escola Estadual Livio Seneduzzi a
Escola Estadual do Cafundó, situada no Municipio de Bueno
Brandão.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Francisco Ramalho, Presidente - Bonifácio Mourão, relator -

Maria Olivia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 1.841/93
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 1.841/93. de autoria do Deputado Simão
Pedro Toledo, que declara de utilidade pública a Corporação
Musical Santa Terezinha, com sede no Municipio de Cambui,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo como aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.841/93
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Santa
Terezinha, com sede no Municipio de Cambui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Corporação
Musical Santa Terezinha, com sede no Municipio de Cambui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Alvaro Antõnio, relator -

Sebastião Costa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.927/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 1.927/94, de autoria do Deputado
Antõnio Fuzatto, que declara de utilidade pública o
Instituto Histórico e Geográfico da Cidade de Tiradentes.
com sede no Município de Tiradentes, 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, 1. 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 1.927/94
Declara de utilidade pública o Instituto Histórico e

Geográfico da Cidade de Tiradentes, com sede no Município de
Ti radent es.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o Instituto

Histórico e Geográfico da Cidade de Tiradentes, com sede no
Município de Tiradentes.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. Og - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Álvaro António, relator -
Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 1.968/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 1.968/94. de autoria do Deputado Jaime
Martins. que declara de utilidade pública a Creche Menino
Jesus, com sede no Município de Dores do Indaiá, foi
aprovado no 2Q turno com a Emenda no 1.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270. lQ. do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 1.988/94
Declara de utilidade pública a Creche Menino Jesus, com

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

Menino Jesus, com sede no Municipio de Dores do Indaià.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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NO 1.985/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.985/94, de autoria do Deputado
Antônio Júlio, que dá a denominação de Escola Estadual
Prefeito José Porfirio de Oliveira á escola estadual da Vila
Nossa Senhora Aparecida 1,2.0.A, situada no Municipio de
Pará de Minas, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido
no lQ turno.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 1,985194
Dá a denominação de Escola Estadual Prefeito José Porfirio
de Oliveira à escola estadual da Vila Nossa Senhora
Aparecida 1.2.0.A. situada no Municipio de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica denominada Escola Estadual Prefeito José
Porfirio de Oliveira a escola estadual da Vila Nossa Senhora
Aparecida 1.2.0.A, situada no Município de Pará de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994-
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
José Braga.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.059/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 2.059/94. do Deputado Ronaldo
Vasconcel los, que declara de utilidade pública a Associação
Serra Esporte Clube Social, 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 á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.059/94
Declara de utilidade pública a Associação Serra Esporte

Clube Social, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Serra Esporte Clube Social, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho. relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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Hp 2.085/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 2.085/94, de autoria do Deputado
Anderson Adauto, Que declara de utilidade pública a Escola
Profissional São Vicente de Paulo, com sede no Municipio de
Sacramento, 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, 5 l, do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.085/94
Declara de utilidade pública a Escola Profissional São

Vicente de Paulo, com sede no Municipio de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. i - Fica declarada de utilidade pública a Escola
Profissional São Vicente de Paulo. com sede no Municipio de
Sacramento.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994.

Maria Olivia, Presidente - Alvaro Antônio. relator -
Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.090/94

Comissão de Redação
D Projeto de Lei flQ 2.090/94, de autoria do Deputado
Roberto Luiz Soares, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Visconde do Rio Branco -, com sede no Município de Visconde
do Rio Branco, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda-

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 2.090/94
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Visconde do Rio Branco -, com
sede no Municipio de Visconde do Rio Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. i - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Visconde do Rio
Branco -, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário -
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.

Maria Olivia. Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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NO 2.103/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 2.103/94, de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Montsalvat, com sede no Municipio de Belo
Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma

adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.103/94
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Montsalvat,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Montsalvat, com sede no Município de Belo
Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Alvaro Antônio, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.106/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei 
no 

2.106/94, de autoria do Deputado Ailton
Vilela, que declara de utilidade pública o Colégio
Providência, com sede no Município de Mariana, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que.
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.106/94
Declara de utilidade pública o Colégio Providência, com
sede no Município de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lo - Fica declarado de utilidade pública o Colégio
Providência, com sede no Município de Mariana.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Alvaro Antônio, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NO 2.129194
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei no 2.129/94, de autoria do Deputado
Sebastião Costa, que declara de utilidade pública a Fundação
de Desenvolvimento Regional - FUNDER -, com sede no
Município de Juiz de Fora, 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. d 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 2.129/94
Declara de utilidade pública a Fundação de Desenvolvimento

Regional - FUNDER -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de
Desenvolvimento Regional - FUNDER -, com sede no Municipio
de Juiz de Fora.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994.
Maria Olivia. Presidente - Alvaro Antônio, relator -

Sebastião Costa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.140/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.140/94, de autoria do Deputado
Bernardo Rubinger, que declara de utilidade pública a
Fundação Casa da Cultura de Campo Belo, com sede no
Munici p io 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, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.140/94
Declara de utilidade pública a Fundação Casa da Cultura de

Campo Selo, com sede no Municipio de Campo Belo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Fundação
Casa da Cultura de Campo Belo, com sede no Municipio de
Campo Belo.

Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.142/94

Comissão de Redação
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 1
O Projeto de Lei ng 2142/94, do Deoutado Ambrõsio Pinto,

que declara de utilidade pública a Associação dos Advogados
de itajubã, com sede no Municipio de Itajubá, 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 2.142/94
Declara de utilidade pública a Associação dos Advogados de
Itajubá, com sede no Municipio de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Advogados de Itajubã, com sede no Municipio de Itajubá.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publ icação.
ArU 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 29 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

Bonifácio Mourão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.216194
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2216/94, de autoria do Deputado
Cléuber Carneiro, que altera dispositivos da 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,
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, i lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final . que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.216194
Altera dispositivos da Lei nQ 7.373, de 3 de outubro de
1978, que dispõe sobre legitimação e doação de terras
devolutas do Estado em zona urbana ou de expansão urbana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Os arts 3g e 19 da Lei no 7.373. de 3 de outubro
de 1978, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3g - Pode obter a legitimação aquele que, na data do

pedido à RURALMINAS, venha possuindo, sem oposição, em zona

urbana:
- há no minimo 1 (um) ano, terreno devoluto edificado;

II - há no mínimo 2 (dois) anos, terreno devoluto sem
edificação, obrigando-se o requerente a nele efetuar
construção. em prazo não superior a 4 (quatro) anos,
observada a legislação municipal.
Parágrafo único - Na hipótese prevista no inciso II, é

vedada a legitimação de mais de 1 (um) terreno em nome da
mesma pessoa ou de seus dependentes.
Art. 19 - O titulo de legitimação e doação. observado o
disposto no art. 62. XXXIV. da Constituição do Estado, será
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assinado pelo Governador, após a publicação de edital
elaborado pela RURALMINAS, e afixado em lugares públicos, no
qual constarão:

- os nomes dos beneficiários;
II - as áreas e os endereços dos imóveis a serem
legitimados ou doados;
iii - o valor dos imóveis, para efeito de cobrança de

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

do ocupante requerente da legitimação.
Parágrafo único - Decorrido o prazo previsto no inciso IV.

a RURALMINAS expedirá os títulos de legitimação ou de doação
dos terrenos não contestados e decidirá sobre as
contestações apresentadas..
Art. 2Q - Fica revogado o parágrafo único do art. 15 da Lei

nQ 7.373, de 3 de outubro de 1978.
Art. 3 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 27 de dezembro de 1994-
Maria Olivia. Presidente - Péricles Ferreira, relator -

Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 2.224194

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2.224/94. de autoria do Governador do

Estado, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR - e dá outras providências, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, § 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 No 2.224/94
Cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUMDERUR -

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento

Rural - FUNDERUR -, como instrumento da politica estadual de
desenvolvimento agrícola e de apoio ás comunidades rurais.
Art. 2 - O FUNDERUR tem como objetivo dar suporte

financeiro:
- à execução de programas aprovados pelo Conselho

Estadual de Política Acricola - CEPA;
II - á participação do Estado em programas de reforma

agrária, assentamento e colonização;
itt - á execução de programas destinados a promover a

melhoria das condições de vida das comunidades rurais.
inclusive aqueles de caráter emergencial.
Art. 3g - Poderão ser beneficiários de operações com
recursos do Fundo:

- os produtores rurais;
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II - as associações de pequenos produtores rurais

devidamente legalizadas;
III - as associações de produtores rurais, devidamente

legalizadas, Que participem de programas aprovados pelo CEPA
e executados pelas entidades condutoras da política agrícola

do Estado
Art 4g - São recursos do FUNDERUR:

- os orçamentários a ele destinados;
II - os de transferência de fundos federais, inclusive os

orçamentários da União;
III - os resultantes de suas aplicações financeiras;
IV - os provenientes de doações, contribuições ou legados

de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas;
V - os externos, oriundos de contratos com organismos
internacionais;
VI - os retornos dos financiamentos concedidos com recursos

do Fundo;
VII - outros.
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual
recursos para pagamento de serviço e amortização de dividas
contraídas pelo Estado em operações de crédito destinadas ao
Fundo, na forma e nas condições regulamentadas pelo Poder
Executivo.
Art. Sg - O FUNDERUR terá natureza e individuação
contábeis, será rotativo, observado o disposto no parágrafo
único do artigo anterior, e seus recursos serão aplicados:

- sob a forma de financiamento reembolsável:
II - excepcionalmente, sob a forma de liberação de recursos

a pequenos produtores rurais, e a associações de pequenos
produtores rurais devidamente legalizadas, no ãmóito de
programas especiais definidos pelo Grupo Coordenador, após
consulta ao CEPA, desde que se utilize, exclusivamente, a
fonte de recursos prevista no inciso IV do art. 4g desta
lei.
Parágrafo único - O prazo para concessão de financiamento

ou para liberação de recursos do FUNDERUR será de 10 (dez)
anos a contar da data da vigência desta lei, podendo o Poder
Executivo propor a sua prorrogação, observada a avaliação de
desempenho do Fundo.
Art. 5g - O Poder Executivo enviará, com a antecedência de,
no mínimo, 6 (seis) meses do término do prazo de que trata o
artigo anterior, projeto de lei propondo a prorrogação da
vigência do Fundo ou a sua extinção.
Parágrafo único - Na hipótese de extinção, o projeto de lei

especificará a forma de absorção do património do Fundo pelo
Estado e a destinação das parcelas venciveis dos

financiamentos concedidos, por recomendação do Grupo

Coordenador.
Art. 7g - Os financiamentos a serem concedidos pelo

FUNDERUR obedecerão ás seguintes condições:
- valor do financiamento limitado a:

a) 80% (oitenta por cento) do valor total dos investimentos
fixos e semifixos;
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b) 70% (setenta por cento) do custeio do primeiro e do
segundo ano;
c) 30% (trinta por cento) do capital circulante do tomador,

no caso de pessoas jurídicas.

II - financiamentos para investimentos fixos e semifixos
com prazo máximo de 10 (dez) anos, incluída a carência que
será de, no máximo, 5 (cinco) anos;

III - financiamentos para custeio agrcola e para capital
de giro das pessoas jurídicas com prazo máximo de 5 (cinco)
anos, incluída a carência que será de, no máximo, 2 (dois)
anos;

rv - reajuste monetário na forma definida pelo Poder
Executivo;

V - taxas de juros incidentes sobre o saldo devedor
reajustado monetariamente e capitalizadas durante os
Períodos de carência e amortização, devendo ser pagas
juntamente com as parcelas do principal, obedecidos os
limites definidos pela autoridade monetária para o crédito
rural e garantida a concessão de faixas diferenciadas que
beneficiem os pequenos produtores;
VI - financiamentos concedidos mediante as garantias usuais

do crédito rural, as quais não podem ser inferiores ao valorfinanciado;
VII - procedimentos e penalidades a serem aplicados nos

casos de inadimplemento e de sonegação fiscal, definidos em
regulamento
Art. 8 - O FUNDERUR terá como gestora a Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e. como
agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais - BDMG.

1 Q - O agente financeiro fará jus a comissão de 3'!. a.a.
(três por cento ao ano), a titulo de remuneração pela
Prestação do serviço, incluída na taxa de juros e incidente
sobre o saldo devedor reajustado dos financiamentos.

- O agente financeiro poderá celebrar convénios com
outros bancos oficiais do Estado para a operacionalização
dos financiamentos e das liberações de recursos do Fundo,
desde que a remuneração do banco conveniado esteja incluída
na remuneração citada no parágrafo anterior.
Art. 9 - Compete à gestora do Fundo:

- providenciar a inclusão, no orçamento do Fundo, antes
da sua aplicação, dos recursos previstos no art. 4Q desta
lei;

II - organizar o cronograma financeiro da receita e da
despesa, acompanhar a sua execução, bem como a aplicação das
disponibilidades transitórias de caixa do Fundo;
III - responsab il izar-se pelo acompanhamento do cronograma
físico do programa ou projeto, podendo, para este fim,
designar órgão ou empresa pública a ela vinculada;
rv - ser a interlocutora do Fundo junto ao CEPA, dele

recebendo programas e projetos para análise e a ele
prestando informações sobre O desenvolvimento das atividades
e a posição das carteiras.
Art. 10 - Compete ao agente financeiro do Fundo:
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- analisar os pleitos de financiamento, enquadrados no

Fundo pelo Grupo Coordenador;
II - aplicar os recursos do Fundo obedecendo ao disposto

nos arts. s, 6Q e 'YQ desta lei;
III - decidir sobre a aprovação dos pleitos de

financiamento e contratar as operações aprovadas;
IV - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de
caixa, conforme definições da Secretaria de Estado da
Fazenda;
V - promover a cobrança dos créditos concedidos em todas as
instâncias, inclusive na esfera judicial;
VI - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos
colocados á sua disposição, encaminhando-os á gestora do
Fundo.
Art. 11 - Compõem o Grupo Coordenador:
- o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que será seu

Presidente;
II - o Diretor da Superintendência de Planejamento e

Coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento;
III - o Diretor da Superintendência de Finanças da

Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e

Abastecimento;
TV - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da

Fazenda
V - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral
VI - 1 (um) representante do BDMG;
VII - 1 (um) membro do CEPA, eleito por sua plenária.
Parágrafo único - Em caso de impedimento, os membros do
Grupo Coordenador referidos nos incisos 1 a III indicarão
representante.
ArU 12 - Compete ao Grupo Coordenador, além das
atribuições definidas no arU 4Q, III, da Lei Complementar
nQ 27, de 18 de janeiro de 1993:

- analisar, do ponto de vista da viabilidade técnica e
económica, os programas e ações aprovados pelo CEPA e
decidir sobre o enquadramento no Fundo;
II - sugerir adaptações aos programas e ações em tramitação
no CEPA, de modoa adequá-los ás normas e condições de
financiamentos e à disponibilidade de recursos do Fundo;
III - decidir sobre o enquadramento dos pleitos de
financiamento no âmbito dos programas e ações sustentados
pelo Fundo, podendo, para tanto, consultar o CEPA e as
entidades condutorasda política agrícola do Estado.
Art. 13 - Compete à Secretaria de Estado da Fazenda:

- a supervisão financeira da gestora e do agente
financeiro do Fundo, especialmente no que se refere á
elaboração da proposta orçamentária anual do Fundo e á
elaboração do cronogrania financeiro da receita e da despesa;
II - a definição sobre a aplicação das disponibilidades

transitórias de caixa, nos termos do art. 4. 1, 'b", e do
art. Øg da Lei Complementar no 27. de 18 de janeiro de 1993;
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III - a análise da prestação de contas e dos demonstrativos
financeiros do Fundo, sem prejuizo do exame pelo Tribunal de
Contas do Estado.

Art. 14 - Os demonstrativos financeiros do FUNDERUR
obedecerão ao disposto na Lei Federal ng 4.320, de 17 de
março de 1964, e às normas gerais e especificas do Tribunal
de Contas do Estado.

Parágrafo único - A gestora e o agente financeiro obrigam-
se a apresentar relatórios especificos na forma solicitada
pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Art. 15 - O Poder Executivo baixará as normas para a gestão
do FIJNDERUR.
Art 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário, em
especial os incisos iri, rx e X do lg do art. 87 da Lei ng
11.405. de 28 de janeiro de 1994.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1994
Maria Olivia, Presidente - Péricles Ferreira relator -Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.257/94

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução ng 2.257/94, de autoria da Comissão

de Agropecuária e Politica Rural, que aprova as alienações
das terras devolutas que especifica, foi aprovado, no 2g
turno, na forma do vencido no ]o turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Np 2.257/94*
Aprova as alienações das terras devolutas que especifica,
A Assembléia Legislativa do Estado de Mimas 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 desta
resolução, observada a enumeração dos respectivosbeneficiarias -

Art. 2g - Esta resolução entra em vigor na data de sua
Publicação.

Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994.
Péricles Ferreira, Presidente - Francisco Ramalho, relator

- José Braga.

- O anexo mencionado na edição do 'Diário do Legislativo"
de 31/12/94.

ANEXO
(a que se refere o art. lo da Resolução no

de , de de

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
Plç 2.260194

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei no 2.260/94, de autoria do Deputado

Cõssimo Freitas, que declara de utilidade pública o Conselho
de Desenvolvimento Comunitário da Palméia, com sede no
Município de Muzambinho, 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 2.260194
Declara de utilidade pública o conselho de Desenvolvimento
Comunitário da Palméia, com sede no Município de Muzambinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica declarado de utilidade pública o conselho de
Desenvolvimento comunitário da Palméia, com sede no
Município de Muzambinho.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 3g - Revogara-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 29 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -
Bonifácio Mourão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NO 2.264/94

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nQ 2264/94, de autoria da Mesa da
Assembléia, que disciplina a realização de audiências
públicas regionais no Estado, foi aprovado no 2g turno, na
forma do vencido do 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, 1Q, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 2.264/94
Disciplina a realização de audiências públicas regionais,

nos termos do Sg e seguintes do art. 157 da Constituição
do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - A realização de audiência pública regional pelos
Poderes do Estado, com a participação do Tribunal de contas,
nos termos do § Sg e seguintes do art. 157 da Constituição
do Estado, reger-se-á por esta lei e pelo regulamento
conjunto firmado pelos titulares de cada Poder.
Art. 2Q - Nas audiências públicas regionais disciplinadas
por esta lei, serão sistematizadas e priorizadas as
propostas encaminhadas à Assembléia Legislativa até 30 de
abril de cada ano.
Parágrafo único - As propostas de que trata o artigo
resultarão de audiências públicas municipais realizadas
pelos poderes públicos locais.
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Art. 3 - Constituem objetivos das audiências públicas
regionais: -

- subsidiar a elaboração da lei orçamentaria e o
planejamento governamental

II - estabelecer contato direto com a sociedade para a
prestação de informações e para a coleta de dados sobre a
atuação dos poderes públicos estaduais.
Art. 4 - Garantida a representação igualitária,
Participarão das audiências públicas regionais e da
priorização a que se refere o art. 2Q os representantes de
cada municipio. escolhidos nas audiências públicas
municipais.

Art. sg - Compete à Assembléia Legislativa, por meio de sua
Mesa:

- definir o cronograma de realização das audiências
públicas regionais;
II - elaborar o regulamento a q ue se refere o art. l Q desta

lei, para ser submetido aos titulares dos demais Poderes do
Estado;

111 - indicar as cidades que sediarão as audiências,
observados os seguintes critérios:
a) infra-estrutura necessária.
b) re presentatividade regional:
C) alternãncia
Art. 6g - As prioridades de investimento serão definidas,
nas audiências públicas regionais, conforme o montante de
recursos disponiveis para cada região, o qual será fixado
Pelo Poder Executivo, nos termos da lei própria, segundo
critérios proporcionais à população e à renda de cada
região.

Art. 7g - Previamente á realização das audiências públicas
regionais, os Poderes do Estado procederão à sua divulgação,
que deverá alcançar todos os municí

p
ios do Estado e será

feita por meio de dotação orçamentária própria.
Art. S - Além dos órgãos indicados pelos Poderes do
Estado, terão representação nas audiências públicas
regionais as comissões permanentes da Assembléia Legislativa
e a Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral

Art. 9g - Para a realização das audiências públicas

regionais, será observada a disponibilidade orçamentária,
nos termos do disposto no art. 60. 2g, III, da
Constituição do Estado.

Art. lO - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 27 de dezembro de 994
Maria Olivia. Presidente - Pêricles Ferreira relator -

Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 2.268194

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução nQ 2.268/94, de autoria da Mesa da
Assembléia. Que dispõe sobre a remuneração dos membros da



;;fl
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, do
Governador, do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de
Secretário Adjunto de Estado, foi aprovado em turno único
com as Emendas ns 1 a 6.
vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, l, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESO LUÇÃO No 2.266/94
Dispõe sobre a remuneração dos membros da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, do Governador, do
Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário
Adjunto de Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. lg - Os membros da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais perceberão, na legislatura a iniciar-se em IQ
de fevereiro de 1995, como remuneração, 75% (setenta e cinco
por cento) do que perceberem os Deputados Federais.
Parágrafo único - E devida aos membros da Assembléia
Legislativa, no início e no final de cada sessão
legislativa, ajuda de custo correspondente ao valor da
remuneração.
Art. 2o - E facultado ao Deputado optar pela remuneração
simbólica correspondente a 1 (um) salário mínimo.
Art. 3Q - A parcela referente à representação variável será
paga ao De putado que, no inicio do mandato, a requerer.
Art. 4Q - O Deputado que, injustificadamente, não
comparecer a reunião deliberativa, deixará de perceber a
remuneração correspondente, considerada a proporcionalidade
em relação ao valor da representação variável.
Parágrafo único - São limitadas a 8 (oito) por mês as
reuniões extraordinárias remuneradas a que o Deputado
comparecer.
Art. Sg - Os valores da remuneração mensal do Governador,
do Vice-Governador, de Secretário de Estado e de Secretário

a Adjunto, na data desta resolução, para vigorarem no
exercício de 1995, correspondem ao da remuneração do
Deputado Estadual, observados, respectivamente, os seguintes
fatores de ajustamento:
1 - 2.0 (dois virgula zero);
II - 1,5 (um vírgula cinco);
III- 1,0 (um virgula zero);
IV - 0.8 (zero vírgula oito).

o Art. 6g - Os valores previstos no artigo anterior serão
reajustados, uniformemente, na mesma data e no mesmo
percentual, sempre que se modificar a remuneração dos
servidores do Estado, aplicando-se-lhes os percentuais
estabelecidos a partir de janeiro de 1995.
Art. 7 - A remuneração mensal de que trata o art. Sç é

ft constituída de subsidio e representação.
Parágrafo único - Integram, também, a remuneração de que
trata este artigo as vantagens de caráter pessoal.
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Art. Bg - A remuneração de Secretário de Estado não será
superior á de Deputado Estadual
Art. 9g - O Deputado licenciado para exercer o cargo de
Secretário de Estado poderá optar pela remuneração do cargo
em que estiver investido.
Parágrafo único - Na hipótese da licença a que se refere

este artigo, não se aplica o disposto no inciso II do
do art. 4g da Resolução no 5100, de 29 de junho de 1991,
observados o limite a que se refere a Decisão da Mesa de 25
de agosto de 1994 e o disposto em regulamentação da Mesa.
Art. 10 - A matéria tratada nesta resolução aplicam-se, no
que couber, as regras sobre remuneração dos membros do
Congresso Nacional para a 5O Legislatura.
Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito
suplementar, até o limite das despesas resultantes da
aplicação desta resolução.
Art. 12 - Esta resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de dezembro de 1994.
Maria Olivia, Presidente - Francisco Ramalho, relator -

José Braga. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 2.271/94
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 2.271/94. de autoria do Governador do
Estado, que concede pensão especial a Joaquim Moreira Júnior
e outros e dá outras providências, foi aprovado no 2g turno,
na forma do vencido no lo turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 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 2.271194
Concede pensão especial a Joaquim Moreira Júnior e outros e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica concedida pensão especial, mensal, a Joaquim
Moreira Júnior, Sinval de Oliveira Bambirra, Clodesmidt
Riani, José Comes Pimenta e Abel Evaristo Bessa, no valor
correspondente à remuneração atribuida ao símbolo 5-01 da
sistemática da administração direta do Poder Executivo.
Art. 2o - A pensão especial a Que se refere o artigo

anterior é intransferível e inacumulável com outro beneficio
previdenciário estadual.
Art. 3o - Ficam criados, no quadro constante no Anexo III

da Lei ng 11.539, de 22 de julho de 1994, 2 (dois) cargos de
Diretor de Centro, de recrutamento amplo, código UM-14,
destinados aos Centros de Psicologia Aplicada e de
Desenvolvimento de Recursos Humanos para Educação, unidades
suplementares da estrutura da Universidade do Estado de
Minas Gerais - !JEMG.
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Parágrafo único - Os vencimentos dos cargos criados neste
artigo serão calculados de acordo como disposto no art. 3Q
da Lei no 10.632, de 16 de janeiro de 1992, com base no
fator de ajustamento 1,2000.
Art. 4o - O Anexo IV a que se refere o art. 33 da Lei no
11.539. de 22 de julho de 1994, passa a vigorar na forma do
anexo desta lei.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação-
Art. 6 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 1994
Péricles Ferreira. Presidente - Francisco Ramalho, relator
- José Braga.

ANEXO
(a que se refere o art ....da Lei no de de

1994)_

ANEXO IV
(Lei ng 11.539, de 22 de julho de 1994)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

a) Magistério de Ensino Superior
* - O anexo mencionado foi publicado no 'Diário do
Legislativo" de 31/12/94.

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 1 AO PROJETO DE LEI
No 2.264/94

Mesa da Assembléia
Relatório

A Emenda nQ 1, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão,
foi apresentada ao Projeto de Lei ng 2.264/94 no decorrer da
discussão em lg turno.
Nos termos do 6 2g do art. 195, c/c o parágrafo único do
art 80. do Regimento Interno, cabe à Mesa emitir parecer
sobre ela.

Fundamentação
E objetivo da emenda o acréscimo de artigo ao Projeto de
Lei ng 2.264/94, com a seguinte redação: 'As prioridades de
investimentos deverão ser definidas, nas audiências
regionais, conforme o montante de recursos disponível para
cada região, o qual será fixado pelo Poder Executivo, nos
termos de lei própria, segundo critérios proporcionais à
população e à renda de cada região".
O dispositivo cujo acréscimo é proposto se afigura
conveniente e oportuno, pois, a par de aprimorar o projeto,
estabelece medida racional, qual seja a de condicionar a
definição das prioridades de investimento, nas audiências
regionais, ao montante de recursos disponivel para cada
região, de forma a orientar o processo de apresentação de
proposta, que, assim, se tornarão mais consentâneas com a
realidade econômico-social

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Emenda ng 1,

apresentada no lo turno ao Projeto de Lei ng 2,264/94.
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