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Belo Horizonte. terça-feira. 1Q de junho de 1993 

ATAS 

ATA DA 388ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, EM 28 DE MAIO DE 1993 

Presidência dos Deputados Sebastião Helvécio e 
Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 1ª 
Fase: Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do 
nQ 1.437 ao 1.440/93 Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Assuntos Municipais, de Administração Pública. 
de Saúde e Ação Social e de Agropecuária e dos Deputados 
Agostinho Patrus (5), Mauri Torres, José Militão, Milton 
Salles, Amílcar Padovani e Romeu Queiroz Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Sebastião Helvécio, 
Tarcísio Henriques e Maria Elvira - 2ª Fase: Leitura de 
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Sebastião Helvécio -Amilcar Padovani -Agostinho Patrus-

Aílton Vilela Ambrósio Pinto Antônio Pinheiro 
Baldonedo Napoleão -Célio de Oliveira - Ermano Batista-
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Pinto 
- José Renato- Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia- Miguel Barbosa- Paulo Pettersen- Sebastião Costa 
- Tarcisio Henriques- Wel lington de Castro- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mine i r o, 1 n 1 c 1 amos os nossos t r aba 1 h os. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
O Deputado Baldonedo Napoleão, 2Q-Secretário "ad hoc", 

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 
sem restrições. 

O Sr. Presidente (Deputado lbrahim Jacob) - 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 

Autoriza o 
Mercês . 

PROJETO DE LEI NO 1.437/93 
Poder Executivo a dÕar imóvel ao Município de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. lQ - Fica o Poder Executivo autorizado a 

Município de Mercês imóvel com área de 10.000m2 
metros quadrados) de terreno urbano, situado 

decreta: 
doar ao 
(dez mi 1 
na Rua 

É~------------------------------------------------------~ 
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Governador Juscelino, no Município de Mercês, com os 
seguintes 1 imites e confrontações: pela frente. numa 
extensão de 99,70m (noventa e nove metros e setenta 
centimetros), com a Rua Governador Juscelino; pela direita, 
numa extensão de 106,00m (cento e seis metros), com a Rua 
José Marques; pelos fundos. numa extensão de 99,70m (noventa 
e nove metros e setenta centímetros) , com a Rua Ge.ra 1 do 
Silveira: e, pela esquerda, numa extensão de 106,00m (cento 
e seis metros). com a Rua Geraldo Silveira, conforme o 
registro de escritura pública de doação. sob o nQ 7.070, a 
fls. 113 do livro 3-I, do Cartório do Registro de Imóveis de 
Mercês. 

Art. 2Q Destina-se o imóvel ao funcionamento da 
administração municipal. 

Art. 3Q- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no 
prazo max1mo de 3 (três) anos. o município não cumprir o 
disposto no artigo anterior. 

Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. SQ- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de maio de 1993. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: O imóvel ora pleiteado pelo Município de 

Mercês encontra-se abandonado, não se observando a 
utilização de suas dependências para nenhum fim social. 

A administração municipal pretende, com a doação. instalar 
no prédio repartições da própria Prefeitura Municipal. 
Pretende-se, também, utilizar o imóvel para a realização de 
cursos profissionalizantes, com o objetivo de atender 
àqueles que, por força da necessidade de trabalhar, viram-se 
obrigados a abandonar a escola precocemente. 

Assim sendo, solicito o apoio dos nobres pares para a 
aprovação do presente projeto. 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.438/93 
Declara de utilidade pública a Aliança Nacional da 

Juventude MG, com sede no Município de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Aliança 

Nacional da Juventude MG, com sede em Pouso Alegre. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 28 de maio de 1993. 
Homero Duarte 
Justificação: A Aliança Nacional da Juventude, com sede em 

Pouso Alegre, é uma entidade beneficente voltada para o 
desenvolvimento da comunidade, notadamente no que diz 
respeito à promoção humana, cultural e religiosa dos 
habitantes daquele município. Seus estátutos estão 
registrados no Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Jurídicas da referida comarca; a entidade funciona há anos, 

~L-------------------------------------------------------~ 
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e atestado do Juiz de Direito comprova o atendimento das 
demais exigências legais para a declaração de sua utilidade 
pública. 

Sendo o 
importante 
Estado em 
ajudará os 
cidadania. 

respeito aos direitos humanos instrumento 
para o engrandecimento do homem, o empenho do 
apoiar e incentivar a solidariedade ao pr_óximo 

indivíduos a alcançar o pleno exercício da 

Por se evidenciar o caráter de utilidade pública da 
referida entidade, é justa a aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.439/93 
Declara de utilidade pública a Fundação Assistencial e 

Educacional de Dores do Indaiá, com sede no Municipio de 
Dores do Indaiá. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ - Fica declarada de uti 1 idade pública a Fundação 

Assistencial e Educacional de Dores do Indaiá, com sede no 
Município de Dores do Indaiá. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de maio de 1993. 
Jaime Martins 
Justificação: A Fundação Assistencial e Educacional de 

Dores do Indaiá é uma entidade sem fins lucrativos. que 
visa. precipuamente. a prestar assistência social a todos 
que a procurem, mantendo, ainda, serviços de natureza 
cultural, educacional e espiritual. 

A entidade já se encontra em pleno funcionamento e, desde 
que foi criada, vem prestando inestimáveis serviços aos mais 
necessitados, atendendo a todos, sem distinção de idade, 
credo ou raça, trabalhando em benefício dos interesses 
legítimos dos carentes, contribuindo sempre para o bem-estar 
geral e cumprindo plenamente, dessa forma, os fins para os 
quais foi criada. 

O processo encontra-se instruído com a documentação exigida 
por lei, comprovando-se que a entidade existe há mais de 
dois anos e que sua diretoria, composta por pessoas idôneas, 
não percebe nenhuma remuneração pelo exercício de suas 
atividades. 

É, portanto, questão de absoluta justiça a declaração da 
utilidade pública da Fundação Assistencial e Educacional de 
Dores do Indaiá para que ela possa beneficiar-se das 
regalias que a legislação vigente concede a entidades 
congêneres. 
-Publicado, vai o 

exame preliminar, e 
termos do art. 195. 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça. para 
de Educação, para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 

PROJETO DE LEI NQ 1.440/93 
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Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Espírita 
Maria da Cruz, com sede no Município de Ipatinga. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Núcleo 

Assistencial Espírita Maria da Cruz, com sede no Município 
de Ipatinga. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 28 de maio de 1993. 
Ivo José 
Justificação: O Núcleo Assistencial Espírita Maria da Cruz 

foi fundado em 10/3/91. Trata-se de entidade que presta 
assistência material e espiritual gratuita à sua comunidade, 
por meio da manutenção de uma unidade assistencial 
denominada Casa da Esperança. Esta, com sede no Município de 
Ipatinga, tem a missão de prestar assistência e abrigar 
pessoas com seqüelas de paralisia cerebral de diversas 
etiologias as quais sejam totalmente dependentes no que 
concerne às atividades diárias, encontrem-se abandonadas e 
sejam social e economicamente carentes. 

Por se evidenciar o caráter de utilidade pública da 
entidade, contamos com o apoio dos nossos pares à aprovação 
deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame ore 1 i mina r, e de Saúde e Ação Soe i a 1 . para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

COMUNICAÇÕES 
Encaminham comunicações à Mesa, neste instante, as 

Comissões de Assuntos Municipais, de Administração Pública, 
de Saúde e Ação Social e de Agropecuária e os Deputados 
Agostinho Patrus (5), Mauri Torres, José Militão, Milton 
Salles. Amilcar Padovani e Romeu Queiroz. 

Oradores Inscritos 
- os Deputados Sebastião Helvécio, Tarcisto Henrtques e 

Maria Elvira proferem discursos, que serão publicados em 
edição futura. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) Não 

havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2a 
fase da la parte da reunião, destinada à leitura de 
comunicações e Líderes inscritos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Assuntos Municipais -aprovação do Requerimento nQ 4.259/93, 
do Deputado Roberto Amaral; pela Comissão de Administração 
Pública- aprovação do Projeto de Lei nQ 712/92, do Deputado 
Homero Duarte, dos Requerimentos nQs 3.752/92, do Deputado 
Roberto Carvalho, 4.220 e 4.223/93, do Deputado Edward 
Abreu, 4.309/93, do Deputado Antônio Pinheiro, e 4.301/93, 
do Deputado Roberto Luiz Soares; pela Comissão de Saúde -
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aprovação dos Projetos de Lei nos 603/91, do Deputado 
Sebastião H e 1 vécio, 1 . 064/92, do Deputa do Bené Guedes, 
1.172, 1.174 e 1.175/92, da Deputada Elisa Alves, 1.176/92, 
do Deputado Anderson Adauto, 1.178/92, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, 1.185/92, do Deputado Bernardo Rubinger. e 
1.199/92, do Deputado José Mil i tão; pela Comissão de 
Agropecuária- aprovação do Projeto de Lei nQ 1.148/92, do 
Deputado João Batista, e dos Requerimentos nQs 4.285/93, da 
Deputada Maria Elvira, 4.299/93, do Deputado Wilson Pires. e 
4.306/93, do Deputado Elmiro Nascimento(- Ciente. Publique-
se.); pelo Deputado Agostinho Patrus, Líder do PRO (5), 
dando ciência: que o Deputado Geraldo Santanna passa a atuar 
como membro suplente da Comissão Especial para emitir pare-
cer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 32/92, em 
substituição ao Deputado Sebastião Helvécio; que o Deputado 
Geraldo Rezende passa a atuar como membro suplente da 
Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 17/91, em substituição ao Deputado 
Sebastião Helvécio; que a Deputada Maria Elvira passa a 
atuar como membro efetivo da Comissão Especial para emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 11/91, 
em substituição ao Deputado Sebastião Helvécio; que o 
Deputado António Júlio passa a atuar como membro suplente da 
Comissão Especial para emitir parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição nQ 31/92, em substituição ao Deputado 
Rêmolo Aloise; que o Deputado Geraldo da Costa Pereira passa 
a atuar como membro efetivo da Comissão Especial para emitir 
parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 26/92, 
em substituição ao Deputado Sebastião Helvécio (-Ciente. 
Cópia às Lideranças. Designo. Ao Departamento de 
Comissões.); pelos Deputados Mauri Torres- falecimento da 
Sra. Juracy Viegas, em João Monlevade, em 26/5/93; José 
Militão falecimento da Sra. Francinete Sabiá, em 
Turvolândia, em 24/5/93; Mílton Salles- falecimento da Sra. 
Maria Miranda Chaves, em Rio Casca, em 25/5/93; Amilcar 
Padovani - falecimento do Sr. João Batista Mostaro, ex-
Prefeito e ex-Vice-Prefeito de Chácara, ocorrido naquela 
cidade; Romeu Queiroz - falecimento da Sra. Alaíde Teixeira 
Alves, em 25/5/93, em Patrocínio (-Ciente. Oficie-se.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem 

feitas nem oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reun1ao e convoca os Deputados para a 
ordinária de debates de segunda-feira, dia 31, às 20 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 261 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CI~NCIA E 
TECNOLOGIA 
Às nove horas e quinze minutos do dia treze de maio de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ibrahim Jacob, Gilmar Machado e 
Edward Abreu, membros da comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ibrahim Jacob, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Edward 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Abreu que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em 
seguida. o Presidente esclarece que esta reunião se destina 
a apreciar os Requerimentos nQs 4.240 e 4.241/93. do 
Deputado Anderson Adauto. nos quais requer sejam realizadas 
pesquisas tecnológicas sobre a utilização de energia solar e 
sobre o uso do gás combustível, respectivamente. para a 
secagem de grãos. Prosseguindo, o Presidente dá ciência aos 
parlamentares de ofício recebido do Dr. Octávio Elísio Alves 
de Brito, Secretário de Estado de Ciência. Tecnologia e Meio 
Ambiente, no qual solicita a cessão do Plenarinho r e da 
galeria para a realização da I Mostra Estadual de Ciência e 
Tecnologia, no periodo de 13 a 17 de setembro próximo, 
promovida pela referida Secretaria, em conjunto com a 
Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembléia, UFMG, 
EPAMIG. FUNED e órgãos vinculados àquela Pasta, informa que 
já tomou as providências para a reserva do Auditório para o 
evento, e indaga dos parlamentares se há proposições a serem 
apresentadas. Com a palavra. o Deputado Edward Abreu 
justifica-se pela ausência na reunião anterior, e solicita 
informações sobre a reivindicação de reajuste de 18% dos 
servidores da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -
CETEC. O Presidente passa a palavra ao Deputado Gilmar 
Machado. que faz esclarecimentos sobre o referido percentual 
e sobre outras questões abordadas na reunião anterior, de 
interesse dos servidores. Logo após, o Presidente comunica 
aos Deputados que acaba de receber da Assessoria expediente 
enviado pelo Sr. Léo Soares Viana, Chefe de Gabinete do 
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, 
que encaminha var1as correspondências que tratam da 
reposição de 18%, referentes à incorporação do abono da Lei 
nQ 10.480, de 1991, e determina à Assessoria que providencie 
cópias do mencionado expediente para os Deputados. Com a 
palavra, o Deputado Gilmar Machado propõe que seja convidado 
um representante da Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Meio Ambiente para comparecer à próxima reunião 
ordinária, com a finalidade de fornecer subsídios para esta 
comissão participar efetivamente da I Mostra Estadual de 
Ciência e Tecnologia. A comissão aprova a proposta e decide 
convidar o Secretário Adjunto de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente. Dr. Ronaldo de Azevedo Carvalho, para comparecer 
à reunião ordinária desta comissão. a se realizar no próximo 
dia 20, destinada a colher subsídios para a mencionada mos-
tra. Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado, de 
conformidade com requerimento de sua autoria, aprovado na 
reunião de 18/3/93, sugere uma visita à CETEC, no próximo 
dia 20, ·quinta-feira, ás 11 horas. A proposta é aprovada. e 
o Presidente determina à Assessoria que faça os contatos 
junto à CETEC para viabilizar a visita. Logo após, o 
Presidente passa à 2a parte da reunião, com a discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia, e indaga do Deputado Edward Abreu se 
está em condições de oferecer parecer sobre o Requerimento 
nQ 4.241/93. O Relator responde afirmativamente e profere 
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parecer oral, mediante o qual conclui pela aprovação do 
requerimento supracitado. Submetido a votação, é o parecer 
aprovado. Em seguida, na ausência do Relator do Requerimento 
no 4.240/93. o Presidente redistribui este ao Deputado 
Gilmar Machado e indaga do referido Deputado se tem 
condições de apresentar parecer sobre a matéria. O Deputado 
Gi lmar Machado faz considerações sobre a· importância das 
pesquisas tecnológicas e emite parecer oral. mediante o qual 
conclui pela aprovação do requerimento mencionado. Colocado 
em votação. é o parecer aprovado. Nada mais havendo a ser 
tratado, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca-os para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra .os trabalhos. 
Sala das Comissões, 20 de maio de 1993. 
Ibrahim Jacob. Presidente - Edward Abreu - João Marques. 

ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia dezenove de maio de mil novecentos e 
noventa e três, comparecem no auditório do Hospital Júlia 
Kubitschek os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão. 
Wilson Pires e Jorge Eduardo, membros da comissão 
supracitada. Estão presentes. também, os Deputados Rêmolo 
Aloise. Bonifácio Mourão, José Braga, Hely Tarquínio e Célio 
de Oliveira. 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 
reunião se destina a receber em audiência pública as 
entidades da sociedade civil ligadas à área de saúde, com o 
objetivo de levantar sugestões para o aperfeiçoamento do 
anteprojeto da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG 
-. com a participação das seguintes autoridades: Dr. 
Matheus Cotta de Carvalho, Superintendente Central de 
Orçamento da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral, 
representando o Prof. Paulo de Tarso de Almeida Paiva, 
Secretário do Planejamento e Coordenação Geral. e Dr. José 
Maria Ribeiro Bastos Filho, Diretor do Hospital Júlia 
Kubitschek, que discorrerão sobre a proposta que reorganiza 
a FHEMIG. A seguir, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, 
passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, que, em 
nome do Deputado Roberto Carvalho, autor do requerimento que 
deu origem a essa reunião, tece considerações sobre o 
motivo que levou a Comissão de Saúde e Ação Social a 
realizar essa audiência pública. Logo após, o Presidente 
anuncia a presença dos seguintes convidados: Or. Cézar Cam-
pos, Secretário Municipal de Saúde; Dr. Carlos Eduardo 
Ferreira, Presidente da Associação dos Hospitais de Minas 
Gerais; ora. Maria Elisa Pereira dos Santos, Secretária-
Geral da Associação Médica de Minas Gerais; Dr. Adilson 
Savi, Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas 
Gerais; Sr. Geraldo Magela de Andrade, Presidente do 
Sindicato dos Servidores do Instituto dos Servidores doEs-
tado de Minas Gerais - SISIPSEMG -; Dr. Oswaldo Délton R. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Reis, Administrador Regional do Barreiro-PBH; Dr. José 
Ribeiro de Paiva Filho, Auditor de ~tica da FHEMIG; Dr. 
Jorge Nahas, representando o Or. Maurílio Malaguth Mendonça, 
Diretor do Hospital João XXIII; Or. José Orleans da Costa. 
Diretor da Maternidade Odete Valadares; Dr. José Agenor da 
Silva, Superintendente da FUNED; Dr. Paulo Roberto de Souza. 
em substituição ao Chefe de Recursos Humanos da Escola de 
Saúde de Minas Gerais; Sr. Boaventura Mendes da Cruz, 
Presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
de Saúde- SINDEESS -; Sr. Carlos Campos. Diretor da Central 
Única dos Trabalhadores- CUT; Dr. Ricardo Deusdará, Vice-
Presidente do Sindicato dos Médicos; Sr. Saulo Nunes, 
representante do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde em 
Minas Gerais; Sra. Geromira Martins Abreu, Presidente do 
Sindicato das Enfermeiras; e Sr. Paulo Tanure, Assessor 
Jurídico da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de 
Minas Gerais- HEMOMINAS. A seguir, a Presidência lê corres-
pondência enviada pelo Dr. Francisco de Assis Machado, 
Superintende-Geral da FHEMIG, em que justifica a sua 
impossibilidade de estar presente a esta reunião. O 
Presidente passa a palavra ao Dr. Matheus, que, em sua 
exposição, se coloca à disposição para ouvir as sugestões 
apresentadas e levá-las ao conheclmento do Secretário de 
Planejamento e Coordenação Geral, Prof. Paulo Paiva. Na 
fase dos debates, inscrevem-se para fazer uso da palavra as 
Sras. Maria das Graças Pinto Ferreira, Assistente Social; 
Maria Auxiliadora de Moura, Coordenadora do Serviço de 
Enfermagem do Hospital Júlia Kubitschek; Maria do Rosário 
Resende, Conselheira do Conselho Comunitário do Hospital 
Júlia Kubitschek: Flávia Lúcia de Barros Barzani, enfermeira 
da Maternidade Odete Valadares; e o Sr. Ubiratan Laranjeiras 
Barros, Assessor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde 
de Betim. Participam dos debates todas as autoridades 
presentes, quando é abordada a maneira pela qual está sendo 
tratada a proposta de reorganização da estrutura da FHEMIG. 
Transcorridas as exposições, o Deputado Wilson Pires 
apresenta requerimento em que solicita que a Comissão de 
Saúde e Ação Social elabore um anteprojeto. com a 
participação de entidades interessadas na área de saúde. a 
fim de que seja encaminhado ao Governador do Estado, como 
subsídio para elaboração do projeto de reestruturação da 
FHEMIG. Submetido a votação, é este requerimento aprovado. 
Ato contínuo. a Presidência tece considerações finais, passa 
a palavra a todos os parlamentares presentes. agradece o 
comparecimento dos convidados, convoca os membros desta 
comissão para a próxima reun1ao ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos . 
Sala das Comissões, 26 de maio de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente - Jorge Eduardo - José Leandro-

Márcio Miranda - Adelmo Carneiro Leão - Hely Tarquínio-
Raul Messias- Maria Olivia. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL 
(EX-PROJETO LEI NQ 1.213/93, 

COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.855 
DO GOVERNADOR DD ESTADO), QUE 

L-------------------------------------------------~ 
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DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO E O REAJUSTAMENTO DOS SÍMBOLOS 
E NIVEIS DE VENCIMENTOS E DOS PROVENTOS DO PESSOAL CIVIL E 
MILITAR DO PODER EXECUTIVO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezenove de maio 
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho 
I os Deputados Ambrósio Pinto, Edward Abreu e Marcos Helênio 
(substituindo este ao Deputado Antônio Fuzatto, por 
indicação da Liderança do PT), membros da comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Ambrósio Pinto, declara abertos os trabalhos 
e informa que·a reunião se destina a eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente e a designar o Relator. A seguir, o 
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Marcos Helênio 
para atuar como Escrutinador. Recolhidas as cédulas, 
verifica-se que foram eleitos. para Presidente e Vice-
Presidente. os Deputados Ambrósio Pinto e António Fuzatto, 
respectivamente, ambos com três ·votos. O Deputado Ambrósio 
Pinto agradece a escolha de seu nome e. na oportunidade, 
designa o Deputado Edward Abreu como Relator da matéria. 
Nada mais havendo a ser tratado. o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 27 de maio de 1993. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Edward Abreu - Jorge Eduardo. 

ATA DA 72ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e um 
de maio de mil novecentos e noventa e três, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira. Baldonedo 
Napoleão. Anderson Adauto e Jorge Eduardo (substituindo os 
dois últimos aos Deputados Paulo Pettersen e José Renato, 
respectivamente, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da comissão supracitada. Registra-se também a 
presença do Deputado Geraldo Rezende. Havendo número 
regimental e estando ausente o Presidente, assume os 
trabalhos o Deputado Roberto Amaral, que declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Anderson Adauto que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, 1 ida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, informa que 
esta reunião se destina a apreciar os pareceres dos Projetos 
de Lei nQs 1.407 e 1.408/93 e designa, para relatar essas 
matérias, respectivamente, os Deputados Jorge Eduardo e 
Anderson Adauto. Neste momento, registra-se a presença do 
Presidente. Deputado Célio de Oliveira, a quem o Deputado 
Roberto Amaral passa a direção dos trabalhos. Passa-se à 2ª 
parte da reunião, com discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia . 
Os Deputados Jorge Eduardo e Anderson Adauto, Relatores dos 
Projetos de Lei nQs 1.407 e 1.408/93, respectivamente, 
emitem seus pareceres mediante os quais concluem pela 
aprovação dos projetos, no 2Q turno. na forma do vencido no 
1Q turno. Submetidas a discussão e votação, cada uma por sua 
vez, são as matérias aprovadas por unanimidade. Cumprida a 

~L-------------------------------------------------------~ 
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final idade da reun1ao e nada mais havendo a ser tratado. a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de maio de 1993. 
Célio de Oliveira. Presidente -Raul Messias Cóssimo 

Freitas - José Renato - Sebastião Costa. 

TRAMITAÇÃO OE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 808/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Paulo Pettersen, 
dispõe sobre a obrigatoriedade da vacinação anti-rubéola em 
meninas de até 10 anos, residentes no Estado de Minas 
Gerais. 

Após ser examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, apresentando-lhe a Emenda nQ 1, vem a matéria a 
esta comissão, para receber parecer. nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Os efeitos teratogênicos da rubéola são bastante 

conhecidos. Entre os mais freqüentes. podemos citar a 
natimortalidade. anomalias diversas do recém-nascido, 
anomalias congênitas de aparecimento tardio, o retardo 
generalizado do crescimento, a microcefalia, lesões oculares 
diversas e severas, lesões de ouvido interno, malformações 
do sistema cardiovascular. lesões pulmonares e hepáticas e 
lesões do sistema hematopoético, da pele, dos ossos e dos 
dentes. Podem ocorrer ainda como conseqUência da rubéola o 
aborto espont~neo, a infecção placentária, a redução do 
volume da placenta, etc. 

A propagação da doença pode se dar por meio de crianças 
contaminadas. assintomáticas, que podem infectar mulheres em 
gestação e a transmissão ao feto se dá. principalmente. em 
caso de infecção materna primária, especialmente nas 
primeiras oito semanas de gravidez. 

A virose acomete pessoas de todas as idades. especialmente 
escolares, adolescentes e jovens. Os adultos são, na 
proporção de 70% a 80%. imunes ao vírus da rubéola. e a 
doença é rara no primeiro ano de vida devido, sobretudo, à 
presença de anticorpos maternos na criança. 

Em Minas Gerais, a notificação da rubéola começou a ser 
implantada em 1991. quando foram registrados 1.931 casos. 
Podemos afirmar que esse número está bem abaixo do real. 
devido á subnotificação. 

Não há preocupação médica com a notificação, e o sistema de 
vigilância epidemiológica não avalia a rubéola com a mesma 
eficácia com que avalia outras doenças transmissíveis. 

É imperioso, por conseguinte, que se faça uma mobilização 
adequada da comunidade médica e do sistema de saúde para se 
combater a doença. Um aspecto importante a ser salientado é 
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o da dificuldade de se fazer corretamente o diagnóstico da 
moléstia, cujos sintomas são confundidos com os de outras 
doenças exantemãticas. Tal fato deveria motivar o 
treinamento adequado dos profissionais responsáveis pelo 
diagnóstico. 

A proposição em apreço constitui, diante do que foi dito, 
uma iniciativa importante no trabalho de combate aos males 
provocados pela rubéola. 

A importância da matéria é tal que motivou uma consulta ã 
Sociedade Mineira de Pediatria e foi objeto de análise pelo 
seu Comitê de Infectologia. Nosso parecer se apóia. em 
muitos pontos. em dados e sugestões a nós enviados por 
aquela entidade. 

Veja-se. por exemplo, que, nos Estados Unidos, a estratégia 
de vacinação em massa conseguiu reduzir a incidência da 
rubéola congênita. Para cada dólar de despesa, houve uma 
economia de US$7,70. 

Na Europa. há também uma clara tendência a se adotar esse 
procedimento, o que já tem sido feito na Inglaterra. A 
medida visa a interromper a disseminação da rubéola mediante 
a imunização de todas as crianças. Cinco países adotaram uma 
estratégia combinada, isto é, a vacinação de crianças 
pequenas e a vacinação seletiva de adolescentes do sexo 
feminino. São eles a Iugoslávia, a Espanha, a França, a Ale-
manha e a Bélgica. 

A vacina tríplice v1ral, por outro lado. seria, sem dúvida, 
a apresentação ideal. sobretudo no grupo etário entre 15 
meses e 12 anos, constituindo a fração sarampo um reforço e 
as frações rubéola e caxumba, uma primovacinação. Tais 
vacinas seriam usadas em campanhas regulares, para ambos os 
sexos. Deve-se levar em conta a gravidade da incidência do 
sarampo nas nossas crianças e a expressiva incidência da 
meningite causada pelo vírus da caxumba. 

Meninas com mais de 12 anos receberiam a vacina anti-
rubéola, vacinando-se também as mulheres em idade de 
procriação, verificadas as condições de exigência e as 
condições de aplicabilidade da vacina. 

Do ponto de vista da saúde pública, a vacina tríplice viral 
traria uma série de vantagens sobre a vacina anti-rubéola, 
dos pontos de vista médico e económico, conforme mencionado. 
Seria extremamente importante informar a população sobre as 

conseqüências da rubéola, por meio de campanhas, 
enfatizando-se o fato de que grande parte da população 
infantil comporta-se como transm1ssora da doença ao se 
tornar infectada. Campanhas da mesma natureza poderiam ser 
feitas em relação à caxumba, considerando-se as complicações 
que ela traz ao sistema nervoso e ao sistema genital do 
homem. 

O projeto de lei em tela foi objeto, também, de avaliação 
do Secretário de Estado da Saúde, que sobre ele se 
manifestou favoravelmente. porém com algumas ressalvas, 
sugerindo a inclusão da vacina triplice viral para meninas 
na faixa etária de 1 a 5 anos; a inclusão da vacina, nas 
campanhas, para todas as crianças não vacinadas com idade 



z o 

-~ 
1 :. 
o 
~ 

~ • E 
! • • o o 
o • • 
~ • • 

12 

entre 15 meses a 10 anos; e a dilatação do prazo para a 
entrada em vigor da lei, com a finalidade de se realizar um 
plano físico-financeiro, como também para que a indústria 
possa preparar seus estoques. 
Feitas essas considerações, verificamos, enfim, que o 

projeto pode ser aprimorado, substituindo-se a 
obrigatoriedade da vacinação anti-rubéola pela aplicação da 
vacina tríplice viral, de acordo com as mais recentes 
orientações no seotido de seu uso em epidemiologia, expostas 
nos pareceres supracitados. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela aprovação, no 1Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 808/92, com a Emenda ng 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça, e com as Emendas ngs 2 e 3. desta 
comissão, a seguir transcritas. 

EMENDA NQ 2 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q -É obrigatória a aplicação da vacina tríplice 

viral - MMR - em crianças não vacinadas que contem mais de 
15 meses e menos de 12 anos completos de idade. 
Parágrafo único -A vacina a que se refere o hcaput'' deste 

artigo será aplicada no âmbito de programas de rotina e de 
campanhas de vacinação.". 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se onde convier: 
''Art ..... -A prevenção contra a rubéola, sem preJU1ZO do 

disposto no art. 1Q desta lei, atenderá às seguintes 
diretrizes: 

I - realização de campanhas periódicas de esclarecimento 
sobre os efeitos teratogênicos da doença, sobre seu modo de 
transmissão e sobre a necessidade da imunização; 

II - introdução rotineira de métodos sorológicos para 
confirmação do diagnóstico; 

III - realização d~ estudos epidemiológicos baseados em 
métodos sorológicos; 

IV - promoção do aperfeiçoamento médico, tendo em vista a 
necessidade de capacitação para realização de diagnóstico 
correto da doença; 
V- manutenção de programa regular de vacinação anti-

rubéola para mulheres em idade de procriação. observadas as 
condições individuais de apl icabi 1 idade.". 
Sala das Comissões, 11 de maio de 1993. 
Jorge Hannas. Presidente- Wilson Pires, Relator -Jorge 

Eduardo - Ivo José. 
PARECER PARA D 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.107/92 
Comissão de SaUde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o Projeto de Lei 

nQ 1.107/92 propõe seja declarada de utilidade pública a 
Obra Social e Beneficente da Igreja Missionária Cristo 
Voltará, com sede no Município de Contagem . 

Ao examinar, preliminarmente, a matéria, a Comissão de 
Constituição e Justiça nada encontrou que pudesse obstar sua 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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tramitação. Na forma regimental, a propos1çao vem, agora, a 
esta comissão, para o 1Q turno de del lberação conclusiva. 

Fundamentação 
O fim precípuo dessa entidade é assistir as pessoas 

carentes, tentando minimizar seu sofrimento e suas 
dificuldades, o que a torna, portanto, merecedor.a do 
reconhecimento de sua utilidáde pública. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.107/92, no 1Q turno, conforme proposto. 
Sala das Comissões. 28 de maio de 1993. 
José Leandro. Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 
NQ 1. 229/93 

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

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Elvira, tem 
por objetivo declarar de utilidade pübl ica a Associação 
Comercial de Minas, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 19/2/93, a proposição foi encaminhada, para 
exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não identificou impedimento à sua tramitação. 

Vem agora a matéria a esta comissão, para 
deliberação conclusiva, em obediência ao que 
art. 104, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 

o 1Q turno de 
prescreve o 

A entidade em questão tem por finalidade sustentar e 
defender os direitos e reivindicações de seus sócios; 
propugnar pelo desenvolvimento de uma ação empresarial, 
visando ao fortalecimento da livre empresa; sugerir medidas 
em favor do desenvolvimento econômico e social, da produção, 
da indústria, do setor de prestação de serviços e dos demais 
segmentos relacionados com as atividades empresariais; 
promover a união entre seus soc1os; promover seminários, 
simpósios, conferências, cursos e outros eventos, para o 
debate de assuntos de interesse dos sócios e da comunidade; 
intervir, quando solicitada, na solução de divergências 
entre diretores de empresas ou entre empresas; dar 
assessoria técnico-consultiva aos sócios que a solicitarem; 
criar, quando possível, uma fundação com o objetivo de 
realizar estudos e pesquisas nos campos econômico. jurídico. 
social e da ciência política. 

A presença dessa entidade na vida da comunidade é 
caracter1zada pelos serviços relevantes que presta, o que a 
torna merecedora da declaração de utilidade pública . 

Julgamos oportuno, para ajustar a proposição a exigências 
técnicas de linguagem, apresentar a Emenda no 1, que abaixo 
transcrevemos . 

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

1.229/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, abaixo transcrita . 
EMENDA NQ 1 

Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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''Art. lQ- Fica declarada de utilidade pública a Associaç~o 
Comercial de Minas. com sede no Município de Belo 
Horizonte.". 
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993. 
Elisa Alves, Relatora. 

PARECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 
NQ 1.299/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.299/93, do Deputado Roberto Amaral, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Cândido Gonçalves da Cruz. com sede no Distrito 
de São Pedro do Jequitinhonha, Município de Jequitinhonha. 

O projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que emitiu parecer preliminar por sua 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. 
apresentando-lhe a Emenda nQ 1. Vem, agora, a esta comissão 
para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Visando promover o desenvolvimento comunitário e pro-

porcionar aos associados atividades culturais e desportivas, 
a entidade cumpre um importante papel social e merece. 
portanto, ser declarada de utilidade pUblica. 

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

Lei no 1.299/93. no 1Q turno. com a Emenda no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.331/93 

Comissão de SaUde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.331/93, da Deputada Maria Olívia, 
visa a declarar de utilidade pUblica o Lar da Criança Allan 
Kardec, com sede no Município de Monte Santo de Minas. 

Nos termos regimentais, vem o projeto a esta comissão, para 
o 1Q turno de deliberação conclusiva, após exame da Comissão 
de Constituição e Justiça. que não encontrou impedimento a 
que prosseguisse sua tramitação. 

Fundamentação 
A associação em epigrafe desenvolve um importante trabalho 

social, acolhendo menores órfãos ou abandonados e 
oferecendo-lhes abrigo. educação e formação profissional. 

Iniciativas como essa merecem a admiração da comunidade e o 
apoio dos órgãos governamentais. 

Conclusão 
Pelo e~posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.331/93, no 1Q turno. na forma proposta . 
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O 

Comissão 

1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.340/93 

de Saúde e Ação Social 

É L-------------------------------------------------------------~ 



z 
5 

. 
< 
" ~ 

• ~ . . 
~ 
• • ~ 
o 
~ 

" ~ 

15 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Agostinho 

Patrus, visa a declarar de utilidade Pública a entidade 
denominada Planejamento Familiar, Assistência e Combate ao 
Câncer - PLANFAC -, com sede no Município de Rio Piracicaba. 
Publicado, o projeto recebeu parecer da Comissão de 

Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua 
normal tramitação, apresentando-lhe a Emenda nQ 1. 

Vem, agora, a proposição a esta comissão, para o 1Q turno 
de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade tem como finalidade a assistência aos doentes 

cancerosos, encaminhando-os para tratamento adequado. Assim, 
tendo em vista os relevantes serviços prestados por ela, 
julgamos oportuno que seja declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, quanto ao mérito, somos pela aprovação 

do Projeto de Lei nQ 1.340/93, com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NO 1.343/93 

Comissão de-Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.343/93, do Deputado Cóssimo Freitas, 
objetiva declarar de utilidade pública a Santa Casa de 
Misericórdia de Guapé, com sede naquele município. 

Publicado, o projeto recebeu parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbices à sua 
normal tramitação. 

Vem, agora, a proposição 
de deliberação conclusiva. 

a esta comissão, para o 1Q turno 

Fundamentação 
A entidade em exame tem por finalidade a prática médico-

hospitalar voltada para a assistência à maternidade e à 
infânc1a. 
Dessa forma, julgamos oportuno 

Guapé seja declarada 
que a Santa Casa de 
de utilidade pública. Misericórdia de 

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

1.343/93, no lQ turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 28 de maio de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
Ng 1.398/93 

Reun1ão Conjunta das Comissões de-Constituição e Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 348/93, o Governador do Estado 

encaminhou para exame e deliberação desta Casa o Projeto de 
Lei ng 1.398/93, que dispõe sobre a reorganização da 

E L-------------------------------------------------------~ 
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Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG 
níveis de vencimentos e dá outras 

Com fulcro no art. 69 da Constituição Estadual, o Chefe do 
Executivo solicitou urgência para a apreciação da matéria, 
que, nos termos regimentais, receberá parecer em reunião 
conjunta das comissões às quais foi distribuída. 

Com a incumbência de nos pronunciarmos preliminarmente 
sobre os aspectos jurídico-constitucionais pertinentes ao 
projeto, passamos a fazê-lo nos termos abaixo. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem por escopo a reorganização da 

ADEMG. autarquia criada pela Lei ng 3.410, de 8/7/65, 
vinculada à Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo. 
Analisando os aspectos constitucionais relativos à matéria, 

não vislumbramos óbices à sua normal tramitação. 
Com efeito. conforme dispõe o art. 66, III, "e", da 

Constituição Estadual, são matéria de iniciativa privativa 
do Governador do Estado a criação, a estruturacão e a 
extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade 
da administracão indireta. (Grifas nossos). 

Como se vê, nao há dúvida de que apenas o titular do Poder 
Executivo é o detentor da faculdade para a inauguração do 
processo legislativo em matéria relacionada com a 
reestruturação ou a reorganização de entidade de sua 
administração indireta. 
Inexiste, portanto, vício de natureza formal que macule o 

projeto em questão e que comprometa sua normal tramitação 
nesta Casa. 

Conclusão 
"Ex positis", opinamos pela 

constitucionalidade e pela legal idade 
1.398/93, na forma proposta. 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 27 de maio de 1993. 
Tarcísio Henriques, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator 

-Célio de Oliveira- Antônio Júlio- Jorge Hannas. 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
o projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do 

Estado, "dispõe sobre a reorganização da Administração de 
Estádios do Estado de Minas Gerais - AOEMG -, estabelece 
níveis de vencimentos e dá outras providências. 
Publicada em 18/5/93. a proposição, com tramitação em 

regime de urgência, foi distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para, em reunião 
conjunta dessas comissões, nos termos do art. 220, c/c os 
arts. 195 e 103, do Regimento Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
O lazer é reconhecidamente uma das formas de promoção 

social, nos termos do art. 220 da Constituição Estadual. 
Cabe ao poder público incentivar as ações na área, com 
especial atenção para aquelas que alcancem um maior universo 
de usuários e que beneficiem camadas de baixa renda . 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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institucionais, 
gerenciamento do 
Capital mineira, 

A adequada estruturação da autarquia aparece. dessa forma. 
como um requisito indispensável para o bom atendimento ao 
público que procura os estádios por ela administrados. 
O projeto de lei em exame promove a estruturação da 

autarquia e, mediante a criação de 106 cargos de provimento 
efetivo, acessíveis somente por meio de aprovação em 
concurso público. provê a adequada composição de seu quadro 
de pessoa 1. 

Apresentamos as Emendas nos 1 e 2, na conclusão deste 
parecer: a Emenda nQ 1 tem como finalidade evitar 
ambigüidade na interpretação do § 1Q do art. 6Q. que trata 
da recondução de membro do conselho de administração da 
autarquia; a Emenda ng 2, apresentada por sugestão da 
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral, modifica a 
denominação de cargos já existentes, medida necessária para 
que seja mantida a coerência interna do projeto. 

Em face do exposto. 
do Projeto de Lei nQ 
abaixo transcritas. 

Conclusão 
opinamos pela aprovação, no 1Q turno, 
1.398/93, com as Emendas nQs 1 e 2 

EMENDA NQ 1 
Dê-se 
"Art. 
• 1Q 

ao f 
6Q -
- o 

lQ do art. 6Q a seguinte redação: 

artigo 
mandato de membro do conselho de que trata este 

será de 1 (um) ano. permitida uma única recondução.". 
EMENDA NQ 2 

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 12: 
"Art. 12- ................................... . 
Parágrafo único - Ficam transformados os cargos de Diretor 

de Operações, c6digo DR-AE82. em cargo de Diretor de Infra-
Estrutura, e de Assessor-Chefe da Assessoria de Promoções, 
código AH-AE36. em cargo de Assessor-Chefe da Assessoria de 
Imprensa e Relações Públicas. de lotação na ADEMG, com os 
mesmos códigos.". 
Sala das Comissões, 27 de maio de 1993. 
Tarcisio Henriques, Presidente- Dílzon Melo, Relator 

José Renato- Ermano Batista. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 

epígrafe, encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem no 
438/93, dispõe sobre a reorganização da Administração de 
Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -. estabelece 
níveis de vencimento e dá outras providências . 

Cumpridas as formalidades regimentais e tendo sido 
atribuído ao projeto regime de urgência, foi ele distribuído 
às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para 
ser apreciado em reunião conjunta. 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
legalidade, pela juridicidade e pela constitucionalidade da 
proposição. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública 
emitiu parecer favorável ao projeto, com as Emendas ngs 1 e 
2. Cabe, agora. a esta comissão manifestar-se sobre a 
matéria. 

Fundamentação 
No que diz respeito à repercussão financeira e orçamen-

tária. o projeto em tela atende perfeitamente aos ditames do 
art. 46 da Lei nQ 4.320, de 17/3/64, definindo. em seu art. 
16, os valores necessários à cobertura das despesas 
decorrentes de sua execução por meio de abertura de crédito 
especial. 

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

Projeto de Lei nQ 1.398/93, no 1Q turno. com as Emendas nQs 
1 e 2, apresentadas pela Comissão de Administração Pública. 
Sala das Comissões, 27 de maio de 1993. 
Tarcísio Henriques, Presidente Baldonedo Napoleão, 

Relator- AntOnio Júlio- Célio de Oliveira. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 951/92 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório · 
De autoria do Deputado Bernardo Rubinger, o projeto de lei 

em epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação dos Moradores do Bairro Novo Horizonte - ANH -. 
com sede no Município de vazante. 

Aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, o projeto retorna 
a esta comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 
Anexa, a redação do vencido, que é parte integrante deste 
parecer. 

Fundamentação 
A entidade em exame desenvolve um importante trabalho para 

a coletividade, sobretudo no âmbito social, educacional e 
cultural, visando à melhoria de vida da população. 

Dessa forma, j u 1 gamos oportuno que a Assoe i ação dos 
Moradores do Bairro Novo Horizonte seja declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

951/92, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

Declara de 
Bairro Novo 
Vazante. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI NQ 951/92 

utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Horizonte - ANH -. com sede no Município de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Morador·es do Bairro Novo Horizonte - ANH -, com sede no 
Município de Vazante. 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.169/92 

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

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Agostinho Patrus, 
propõe seja alterada a denominação da Escola Estadual de 
Santa Maria de Itabira para Escola Estadual Agenor Guerra. 

Aprovada no 1Q turno sem emendas. retorna a proposição a 
esta comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva, 
cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
Filho ilustre de Santa Maria de Itabira, foi Agenor Guerra 

um homem culto e dedicado ao estudo, comprometido com as 
necessidades de sua cidade, à qual serviu com dedicação e 
desprendimento, merecendo. por isso. que seu nome seja 
perpetuado na memória de seus conterrâneos. 

A homenagem que se lhe pretende prestar, atribuindo seu 
nome à Escola Estadual de Santa Maria de Itabira. é 
iniciativa justa e oportuna. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. somos pela aprovação do Projeto de 

Lei ng 1.169/92, no 2Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993. 
Elisa Alves, Relatora. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.177/92 

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

De autoria do Deputado Jorge Hannas, a proposição em 
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Sociedade de Educação Integral e de Assistência Social 
SElAS -. com sede no Município de Belo Horizonte. 

Aprovado no 1Q turno, sem emendas, retornao projeto a esta 
comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva. nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A Sociedade de Educação Integral e de Assistência Social -

SElAS é uma entidade civil de caráter educacional, 
filantrópico. beneficente e cultural, de assistência social 
e religiosa e sem fins lucrativos, que luta para ampliar, 
aprofundar e consolidar o seu campo de atuação na Cap1tal 
mineir_a. É, portanto, merecedora do titulo declaratório de 
utilidade pública que a proposição pretende outorgar-lhe . 

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

Lei nQ 1.177/92, no 2Q turno, na sua forma original. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993 . 
Ambrósio Pinto, Relator . 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ1.181/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 

~L-~----------------------------------------------------~ 
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Relatório 
O Projeto de Lei nQ 1.181/92, da Deputada Maria 01 ívia. 

visa a declarar de utilidade pública o Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de São José dos Rosas, com sede 
no Município de Santo Antônio do Monte. 

Aprovado no 1Q turno, o projeto retorna a esta comissão 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, conforme 
disposição regimental. 

Fundamentação 
É meritório o objetivo do Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de São José dos Rosas, que busca o 
desenvolvimento daquela local idade, fazendo jus ao 
reconhecimento de sua utilidade pública. 
Ratificamos, portanto, o parecer favorável emitido no lQ 

turno. 
Conclusão 

Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
1.181/92, no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 
NQ 1.191/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 

De autoria do Deputado 
1.191/92 visa a declarar 
Infantil Belo Horizonte-
nesta Capital. 

Relatório 
Jaime Martins, o Projeto 

de utilidade pública 
CIBEL - FUNDAMIGO -. 

de Lei nQ 
o Centro 
com sede 

Aprovada no 1Q turno em 11/5/93, retorna a matéria a esta 
comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva, na 
forma regimental. 

Fundamentação 
Entidade de caráter beneficente, o Centro Infantil Belo 

Horizonte presta um relevante serviço ao menor carente, 
oferecendo-lhe assistência médica e material, além de 
orientação profissional. 

Dessa forma, ratificamos o nosso parecer anterior, julgando 
a entidade merecedora da declaração de utilidade pública .. 

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

1.191/92, no 2Q turno, na forma proposta . 
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 193/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Cóssimo Freitas, 
visa a declarar de utilidade pública a Casa de Assistência 
ao Menor de Nossa Senhora da Penha - CAMPE -. com sede no 
Município de Passos. 

Aprovado no lQ turno em 11/5/93, vem agora o projeto a esta 
comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos 
termos regimentais . 

É L-------------------------------------------------------------~ 
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Fundamentação 
O objetivo maior da entidade em apreço é a promoção e a 

integração de menores carentes: para tanto, desenvolve 
atividades visando a prestar a eles assistência material, 
moral e intelectual". 

Pelos bons serviços prestados pela CAMPE 
oportuna e conveniente a declaração de 
pública. 

Conclusão 

à comunidade. é 
sua ut i 1 idade 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.193/92, no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 28 de maio de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

~~------------------------------------------------------~ 
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Belo Horizonte, quarta~feira, 2 de junho de 1993 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 31 DE MAIO DE 1993 

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

COMPARECIMENTO 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 

22 

Elmiro Nascimento - Sebastião Helvécio - Ambrósio P nto -
Antônio Pinheiro - Bonifácio Mourão - Clêuber Carne ro 
Geraldo Santanna - Ibrah1m Jacob - Ivo José - João Bat sta -
João Marques - Péricles Ferreira. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Elmlro Nascimento) - A 1 ista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por 
falta de "Quorum", e convoca os Deputados para a ordinária 
de amanhã, dia lQ, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 
(Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DESTINADA 
A COMEMORAR OS 30 ANOS DO "CADERNO AGROPECUÁRIO" DO JORNAL 

"ESTADO DE MINAS", 
EM 15 DE ABRIL DE 1993 

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento 
SUMÁRIO: ABERTURA - Ata - Nomeação de comissão - Composição 

da Mesa - Destinação da reunião - Registro de presença -
Pronunciamentos - Palavras do Sr. Presidente- ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Elmiro Nascimento -José Militão- Roberto Carvalho- Bené 

Guedes - Sebastião Helvécio -Amilcar Padovani Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Ailton Vilela - Ajalmar 
Silva- Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto- Anderson Adauto-
Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto- Arnaldo Canarinho 
- Bonifácio Mourão- Dílzon Melo - Edward Abreu - Ermano 
Batista Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo 
José - Jaime Martins - João Marques - Jorge Eduardo - José 
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo Cecé -
Márcio Miranda -Maria José Haueisen- Maria Olívia- Paulo 
Pettersen - Raul Messias - Roberto Luiz Soares - Ronaldo 
Vasconcellos- Sebastião Costa Simão Pedro Toledo 
Tarcísio Henriques- Wellington de Castro. 

O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos . 

Ata 

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

Nomeação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência vai nomear os Deputados 

Tarcísio Henriques. Agostinho Patrus, Adelmo Carneiro Leão e 
Ajalmar Silva para, em comissão, introduzirem no Plenário as 
autoridades convidadas para esta· reunião. que ora se 
encontram no Salão Nobre. 

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

à mesa o Dr. Alysson Paulinelli, DO. Secretário de Estado de 
Agricultura, representando o Exmo. Sr. Governador do Estado, 
Dr. Hélio Garcia; o ilustre jornalista Roberto Elísio Castro 
e Silva, DO. Diretor de Redação dos jornais "Estado de 
MinasH e ''Diário da Tarde''; o Prof. Antônio Homem de Mello, 
ilustre conferencista desta noite; o Exmo. Sr. Ten.-Cel. 
Laércio Paulo de 01 1veira, DO. Comandante da Policia Mi-
litar; e o Exmo. Sr. Deputado Roberto Carvalho, DO. 2Q-
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se a presente reun1ao especial a 

homenagear o "Caderno Agropecuário" do jornal "Estado de 
Minas". por ocasião do transcurso do seu 30Q aniversário. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença. em 

Plenário, do Or. Francelino Pereira dos Santos, ex-
Governador do Estado. 

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

Carvalho, 2Q-Secretário da Assembléia Legislativa e autor do 
requerimento que suscitou a realização desta reunião. 
O Deputado Roberto Carvalho - Caro Presidente, Deputado 

Elmiro Nascimento; meu caro xará, representante do "Estado 
de Minas"; Dr. Alysson Paulinelli; Professor Fernando; Ten.-
Cel. Laércio; Sebastião, da FETAEMG; autoridades patronais 
representadas aqui e todas as demais autoridades presentes. 
a homenagem ao "Caderno Agropecuário" do "Estado de Minas" é 
urna homenagem a quem se confunde com a própria história 
recente da agropecuária mineira. Todos sabemos que a 
agropecuária tem um papel fundamental na vida econômica de 
nosso Estado, respondendo por 1/3 de nossa economia, gerando 
cerca de 2 milhões de empregos. além de rendas e divisas 
para o nosso País. A tradição agrícola de Minas é uma de 
suas marcas; é a própria imagem de nossa gente, para o 
Brasil e para o mundo. O nosso queijo, o nosso café e todas 
as nossas riquezas que provêm do campo são o testemunho 
dessa afirmativa. 

Hoje, a alegria de estarmos comemorando os 30 anos do 
"Caderno Agropecuário" do "Estado de Minas" redobra, na 
medida em que também o nosso projeto, nesta Assembléia, o 
Pró-Cachaça, foi regulamentado. Esse projeto visa resgatar e 
valorizar a agricultura tradicional. feita com arte. com 

É~------------------------------------------------------------~ 
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sabedoria e com amor em nossa Minas Gerais, e diz respeito 
especificamente à cachaça ·artesanal que aqui fazemos e que, 
sem dúvida, é a melhor. Isso já era lei, mas hoje está 
regulamentado. 

Nesta homenagem que fazemos ao "Caderno Agropecuário", 
falamos no passado e pensamos no futuro; pensamos ·numa 
agricultura moderna e dinâmica, que combine, acima de tudo, 
produtividade, justiça social e proteçâo ambiental. 
Entendemos que isso se dá com a combinação da produção de 
alimentos e da produção de energia, limpa e renovável. Por 
isso, contamos aqui com a presença do Prof. Fernando Homem 
de Mello. 
Gostaríamos, ainda, de homenagear, na pessoa do editor 

Alberto Sena, todos os editores e jornalistas que fizeram do 
"Caderno Agropecuário" uma página viva, um orgulho para 
todos nós. mineiros. na história do jornalismo nacional. 

E por último dizer que. após a nossa sessão. a AMPATE está 
oferecendo um coquetel genuinamente mineiro, com as melhores 
cachaças brasileiras e tira-gostos muito bons. 

Parabéns ao "Caderno Agropecuário". A festa hoje é sua e do 
''Estado de Minas". 
O Sr. Presidente Com a palavra, o jornalista Cyro 

Siqueira, que falará em nome do Jornal "Estado de Minas". 
O jornalista Cyro Siqueira- Srs. representantes do povo, 

Deputados à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, Srs. 
representantes das autoridades constituídas, Srs. 
ruralistas, meus caros companheiros da labuta diária, que é 
a tarefa de fazer um jornal-diário, meus amigos, permitam-me 
a ousadia de fugir a um protocolo, que parece ser agora 
desnecessário. Tanto mais, porque quero contar, para inicio 
de conversa, um episódio muito especial que ocorreu quando, 
no 1n1c10 dos meus vinte anos. começava a ensaiar meus 
primeiros passos dentro do jornal "Estado de Minas", o qual 
tenho a honra. neste instante, de representar. Designado 
para cobrir a inauguração de uma creche montada, por empenho 
do jornal, se não me engano, no Bairro da Graça, nesta 
cidade, para lá fui. A cerimônia atrasou, estando todo mundo 
presente: Prefeito, o Arcebispo, autoridades. Atrasada, 
porque lhe faltava a personagem principal, que tão atrasado 
chegou que a fita de inauguração já tinha sido cortada. Ele 
chegou, com seu físico pícnico. Começou a falar e dominou a 
reunião. Mandou que se montasse nova fita de inauguração. Em 
resumo: a cerimônia se repetiu. Fez um pequeno discurso, que 
começava de forma muito engraçada, no qual ele dizia que 
fitas de inauguração, assim como tratados e mulheres. foram 
feitos para serem violados. 

No verdor do início de meus vinte anos, fiquei estarrecido 
e encantado. Tão estarrecido e encantado que ele me 
descobriu: 

-Meu filho, você trabalha no "Estado de Minas"? 
- Sim, senhor. Estou começando agora. 
-Então aprenda a primeira lição de sua vida profissional: 

jornal foi feito para servir á comunidade onde ele é 
editado. Não se esqueça disso . 

!L_ ______________________________________________________ ~ 
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Eu sabia quem ele era: Francisco de Assis Chateaubriand 
Bandeira de Melo, dono do jornal no qual eu estava ensaiando 
meus primeiros passos. 

Jamais me esqueci desse seu conselho inaugural. Por isso 
mesmo. é com muita honra que ocupo, neste instante, esta 
tribuna, para agradecer, em nome do j orna 1 "Esta do de 
Minas", a homenagem que lhe estã sendo prestada por motivo 
do trigésimo aniversário de seu "Caderno Agropecuário". 
Honra ainda mais especial, porque a homenagem distingue a 
iniciativa que o ''Estado de Minas" teve e mantém há trinta 
anos, de prestar um serviço específico, voltado para a 
atividade rural de Minas Gerais. 

A prestação de serviço, senhores, é um dos pontos altos do 
exercício da profissão jornalística. Em sua multlfacetada 
forma de variações, o jornalismo caminha da denúncia à 
descoberta, sempre renovada. da sociedade a que tem a 
obrigação de servir. Como falo especialmente para 
representantes do povo, tenho a certeza de que serei 
completamente compreendido ao observar que o jornalismo de 
denúncia. que tanto tem florescido nos últimos tempos neste 
País, é por sua própria natureza um jornalismo transitório. 
Pois não há qualquer tipo de vida comunitária que possa 
suportar viver em permanente clima denunciatório. De 
repente, o ambiente se torna miasmático. inquisitorial, o 
cidadão já não é mais reconhecido por suas qualidades, mas 
por seus defeitos. Mesmo quando o escândalo se auto-
ali menta. cabe à imprensa a reflexão de que sempre existe um 
curso de vida normal ao qual ela deve suas explicações 
diárias. 

É a esse tipo de explicação diária que se dedica não só o 
"Caderno Agropecuário" do "Estado de Minas" como toda sua 
editaria empenhada nesse assunto. No conjunto da imprensa 
brasileira de alto nível, o "Estado de Minas'' pode se 
orgulhar de ser dos poucos jornais que muito se preocupam em 
acompanhar diariamente a atividade do homem do campo. Esse 
caderno foi criado, permitam-me a observação pessoal, quando 
eu ocupava a chefia da redação daquele jornal. Desmembrado 
da editaria de economia, suas páginas faziam, por isso 
mesmo, parte do suplemento semanal dedicado ao assunto. Com 
a evolução de sua orientação editorial, recebeu também seu 
suplemento especifico, que assim permanece até nossos dias, 
em seu trigésimo aniversário que agora é comemorado. 

Por trás de toda essa história que agora procurei resumir. 
é fácil identificar a figura de um homem ímpar, Francisco de 
Assis Chateaubriand Bandeira de Melo. Homem inquieto por 
formação e determinação, ele não se contentou apenas em 
construir a primeira rede de comunicação coletiva do País, 
em criar a maior museu de arte da América Latina, em semear, 
Brasil afora, creches e berçários. colibris e aviões. Partiu 
também para o campo o experimentalismo no qual foi pioneiro 
e do qual ainda é testemunha, o que foi feito aqui, neste 
Estado. por sua iniciativa e risco. Jamais recuou de sua 
convicção de que, sem embargo de seu desenvolvimento 
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industrial, a vocação agropecuária está na rota do futuro 
deste País. 

Vou contar a vocês um episódio, que define a obstinação de 
Chateaubriand, que me foi contado pelo nosso Diretor-Chefe, 
meu amigo Carnilo Teixeira da Costa. 

Chateaubriand, paraplégico, estava viajando com o Camilo, 
num avião teco-teco. Ele pediu ao piloto- ele mal conseguia 
falar - que voasse baixo, sobre aquela região, em torno de 
Manga, pois queria ver como as terras estavam sendo 
irrigadas. Ele mal falava. Andar. nem pensar. Mas, curioso. 
ele queria olhar. para ver o que estava acontecendo lá 
embaixo. Era um homem absolutamente inquieto. Por isso 
mesmo, Minas Gerais sempre ocupou lugar de destaque na sua 
geografia pessoal. Em Minas, Assis Chateaubriand identificou 
-e aqui, meus senhores, me permito citar um dos motivos de 
orgu 1 h o minei r o, João Guimarães Rosa em Minas, 
Chateaubriand identificou o coração branco, difluente, 
multivertente, que desprende e deixa, para tantas direções, 
formadas em caudais, as enormes vias - o São Francisco, o 
Paranaíba e b Grande, que fazem o Paraná, o Jequitinhonha, o 
Doce, os afluentes para o Paraiba, e ainda, e que. desde a 
meninice de seus olhos d'água, da discrição de brejos e 
minadouros. e desses monteses riachinhos com subterfúgios. 
Minas é a doadora plácida. 

Assim a entendeu e assim Assis Chateaubriand compreendeu 
Minas. aprendendo também a amá-la. O que. de resto, esta 
mesma casa reconheceu. ao reverenciar, no ano passado, seu 
centenário de nascimento. Com a menção a Assis 
Chateaubriand, a respeito de quem se poderia dizer aquilo 
que Agripino Grieco disse sobre Castro Alves. Chateaubriand 
não foi um homem, foi uma convulsão da natureza, com a sua 
menção, repito, permito-me encerrar este agradecimento à 
homenagem que neste instante a casa do povo de Minas Gerais 
presta ao jornal "Estado de Minas", através da comemoração 
do trigésimo aniversário de seu suplemento dedicado à vida, 
às lutas e aos desafios enfrentados permanentemente pelo 
homem do campo desta pátria nossa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Prof. Fernando Homem 
de Mello, Professor de Economia Agrícola da USP, que fará 
exposição sobre o tema "Agricultura no Ano 2000". 

O Prof. Fernando Homem de Mello*- Sr. Presidente da Mesa 
dos trabalhos, Srs. Deputados, autoridades, jornalistas do 
"Caderno Agropecuário" do "Estado de Minas", que hoje é 
homenageado, é com muito orgulho que participo, nesta noite, 
desta homenagem ao Caderno Agropecuário. O tema que me 
pediram fosse desenvolvido no dia de hoje relaciona-se à 
agricultura brasileira, perspectiva da agricultura, seu 
posicionamento no ano 2000. Evidentemente, é um tema 
extremamente complexo. Abordaremos, entretanto, este tema em 
três partes. Na primeira parte, gostaria de salientar o 
momento atual de transição econômica do nosso País e, em 
particular, do setor agrícola; em segundo lugar, mencionando 
alguns dados de nossas projeções, caracterizar a 
possibilidade de um novo horizonte de crescimento para o 
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setor agrícola brasileiro; finalmente, em terceiro lugar, 
algumas considerações. algumas variáveis condicionantes de 
uma política agrícola. 

Na primeira parte, a agricultura, no momento de transição 
macroeconómica, entendida como momento de crise econômica e 
momento de crise econômica do problema inflacionário. Ao se 
analisar a relação entre o lado macroeconômico e a setorial 
agrícola nos últimos 40 anos, no Brasil, nós faríamos duas 
considerações básicas. Em primeiro lugar. o setor agrícola 
esteve sempre abaixo de seu potencial de crescimento como 
resultado do tipo de estratégia de desenvolvimento econômico 
-a industrialização por via de substituição de importações 
nos anos 50, 60, 70 e 80 - envolvendo um exagerado, às vezes 
extremado protecionismo a determinados setores industriais. 
Em segundo lugar, a crise agrícola recente, entendida como a 
crise agrícola que se originou no final de 1986 e no 
principio de 1987, após o fracasso do Plano Cruzado, inicio 
do Governo Sarney. Essa crise agrícola é caracterizada por 
uma substancial perda de renda, descapitalização e 
endividamento, agravamento do problema do endividamento 
agrícola do setor agrícola. Essa crise, que chamamos de 
crise agrícola recente, foi, em larga parte, resultado do 
desequil i brio macroeconômico desse período. que. por vezes. 
foi caracterizado pela fortíssima aceleração inflacionária 
no início dos anos 90 e, ainda. até agora. no início de 
1993. Ainda como problema não solucionado. o problema 
inflacionário, com relação ao primeiro desses dois grandes 
problemas agrícolas, caracteriza-se como a estratégia de 
desenvolvimento que foi a industrialização por via da 
substituição de importações. 

É preciso salientar que o mecanismo de discriminação, que 
tanto prejudicou o setor agrícola, deu-se através da 
valorização da moeda, da valorização do cruzeiro, da taxa 
cambial, da elevação do preço dos insumos utilizados na 
produção agropecuária, elevação que ocorreu na área 
agrícola. 

O Brasil iniciou a sua industrialização pelos bens duráveis 
de consumo nos anos 50. Passou, nos anos 60, pelos insumos 
de capital, pela indústria de máquinas agrícolas. pelos 
insumos, nos anos 70. E, finalmente, chegou a reserva de 
informática nos anos 80. A política agrícola teve de se 
ajustar a esse quadro, em que a agricultura não era 
prioritária, e, portanto, a política agrícola assumiu um 
papel secundário a prioridade era o desenvolvimento 
industrial. 
Algumas exceções. entretanto, foram muito importantes. Por 

exemplo, a criação e a expansão do sistema EMBRAPA nos anos 
70, que tanto deve a este extraordinário homem público, Dr. 
Alysson Paulinelli. Foi uma das poucas tentativas de mérito 
duradouro no sentido de permitir que o setor agrícola 
mantivesse uma razoável taxa de crescimento do seu produto 
e, principalmente, da sua produtividade. 

Entretanto, é preciso mencionar que os produtos. produtores 
e regiões não foram igualmente prejudicados; em alguns 
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casos, ganhos foram realizados. Isso se deveu ao crédito 
agrícola subsidiado, a programas espec1a1s (Polocentro, 
Proálcool, Profir, Provárzeas, etc.), a per iodos de bons 
preços internacionais (primeira metade dos anos 70, por 
exemplo, e a proteção ao trigo nacional). Desse modo, a 
política de crédito pode ser interpretada como um 
instrumento compensatório para o setor. pelo viés 
industrializador da estratégia de desenvolvimento (exagerado 
protecionismo). Essa compensação deu-se até o início dos 
anos 80, quando cessou pelas injunções das políticas 
anti inflacionárias. 

Vale notar. entretanto, a relevância da política de crédito 
subsidiado e dos programas especiais, no sentido de 
caracterizar uma economia agrícola bastante dirigida pelo 
Governo e, por isso, dependente do Governo. O mercado valia 
relativamente pouco. Trigo, leite e açUcar-âlcool são bons 
exemplos de mercado administrado pelo Governo naquele 
per iodo. ~ natural, portanto, que. a partir dos anos 80, 
quando essas políticas (crédito e programas especiais) 
perdem recursos e ênfase, o setor agrícola sinta-se 
desamparado. 

A política de crédito é entendida também como incluída nos 
programas especiais. Dessa maneira. pode ser interpretada 
como um instrumento compensatório para o setor agrícola e as 
estratégias do desenvolvimento, o qual muitas vezes. 
envolveu exagerado protecionismo sobre a valorização da taxa 
de câmbio. Essa compensação se deu nos anos 80 e se esgotou. 

Com relação ao segundo dos problemas da crise agrícola 
recente, que caracterizei como um desequilíbrio 
macroeconômico, um problema inflacionário. certamente e 
ainda um problema não resolvido, que se iniciou no final de 
1986. início de 1987. Essa crise tem a sua origem. o seu 
mecanismo, no fato de que os preços agrícolas não 
conseguiram acompanhar o preço dos produtos industriais, 
numa etapa em que a inflação aumentava consideravelmente. 
Num momento de aceleração inflacionária, os preços agrícolas 
ficam para trás. Ocorre novamente uma valorização do 
cruzeiro, da taxa de câmbio, duas moratórias do Brasil com 
respeito a pagamento de juros da dívida externa, periódicas 
tentativas de combate à inflação, que sempre acabavam 
envolvendo momentos de austeridade monetária fiscal, 
recessão econômica, perda do poder aquisitivo da população, 
deprimindo o mercado interno do consumidor dos produtos 
agrícolas. 

Houve, nesse período do Governo Sarney, apesar de tudo. a 
boa intenção de se implementar uma política agrícola, até 
mesmo para compensar a perda do esquema anterior de apoio. 
Houve a tentativa de se introduzirem preços mínimos 
plurianuais, preços de intervenção para venda de estoques, 
política de estoques reguladores, uma política comercial 
mais livre. 

Essas tentativas, 
inviabilizadas pela 
Brasil passou de uma 

entretanto, foram sendo gradualmente 
própria aceleração inflacionária. O 
inflação de 1% ao mês, no auge do 
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período de sucesso do Plano Cruzado, em 1986, para 84%, em 
março de 1990. Hoje ainda estamos numa taxa, dependendo do 
índice, de 25 a 30%. Essa aceleração da inflação e a crise 
fiscal diminuíram a já precária base de recursos para o 
crédito rural, através do sistema de depósito à vista. e 
diminuíram-se os recursos para outros instrumentos, 
particularmente para a própria pesquisa agropecuária. 

E a situação atual? É a pergunta que fazemos. Existem 
sinais de reversão nesse quadro? Infelizmente. no quadro 
inflacionário, não existem sinais. No quadro recessivo da 
economia brasileira não existem sinais duradouros, 
permanentes. de retomada plena, sustentada, do crescimento 
econômico, e nem mesmo acredito que seja possível a retomada 
plena do crescimento econômico, num ambiente de 30% de taxa 
mensal de inflação. Portanto. temos aí, ainda, um problema 
econômico a ser politicamente resolvido nos próximos meses e 
nos próximos anos. Não é um problema para meses. mas sim 
para anos. 

Com relação ao primeiro dos problemas que mencionei, 
existem indícios para maior otimismo, principalmente pelas 
reformas estruturais em andamento. Por exemplo, a abertura 
da economia brasileira. O processo de abertura generalizado 
da economia brasileira inclui, de maneira particular, os 
insumos agrícolas. Mas esse processo é geral, além dos 
insumos agrícolas. Esse processo de abertura é um rompimento 
com o passado de substituição de importações, que tanto 
privilegiou o setor industrial e tanto prejudicou o setor 
agrícola, através da defasagem camb1al. 

A abertura da economia brasileira, numa etapa importante, 
agora se completará. em 1Q de julho, com o cumprimento do 
Ultimo momento de redução das tarifas de importação genérica 
para todos os produtos na economia. 

Então, esse é o primeiro ponto na reforma estrutural. 
extremamente importante, em andamento para a abertura da 
economia, que terá de ser redefinida depois desse primeiro 
estudo, com uma nova etapa que vai aprofundar ainda mais 
essa abertura. 

Segundo ponto. ainda no contexto das reformas estruturais: 
a taxa de câmbio já passou por um ajuste de desvalorização 
bastante acentuado em relação ao final do Governo Sarney e 
hoje tem um posicionamento bem mais favorável ao setor de 
exportação, e, pensando em setor de exportação, falamos de 
setor agrícola. 

Em terceiro lugar, ainda nas reformas estrutura1s, está o 
encaminhamento do Projeto do MERCOSUL, envolvendo o Brasil. 
a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, também muito importante 
nessa tendência mundial de blocos comerciais. 

Em quarto lugar, o projeto de privatização. É extremamente 
importante notar que, a despeito de mudanças na Presidência 
da República. o projeto de privatização contínua em 
andamento e, portanto, a caminho de se redefinir o papel do 
Estado na economia . 

Em quinto lugar, o sistema de mercado. hoje. predomina 
muito ma1s do que há alguns anos. Parece-me muito importante 
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salientar isso também como uma reforma estrutural. 
Praticamente todos os preços na economia hoje são 
determinados pelas forças de mercado em conjunto com a 
abertura da economia, por meio da redução das alíquotas de 
importação. 
Esse sistema de mercado, com um sistema de preços 

livres, será muito importante para o argumento 
desenvolverei em seguida. 

mais 
que 

E, finalmente, o setor privado, ao contrário do setor 
públ i'co que apenas agora inicia seu ajuste. está 
praticamente ajustado a essa nova abertura. Devo dizer até 
que o setor privado está pronto para iniciar a retomada de 
crescimento econômico brasileiro. Incluo o setor privado 
particularmente na agricultura. O setor privado fez. nos 
úl_timos anos, ajustes importantes em termos de eficiência, 
de produtividade. de redução de custos. de enfrentamento da 
competição dos produtos importados. de aumento de sua 
participação no mercado internacional por meio das 
importações e passa a levar a sério o projeto do MERCOSUL. 
que era desacreditado. Importantes mudanças estruturais 
foram feitas dentro do setor privado industrial, dentro do 
setor privado agrícola. 

O setor privado está pronto para a retomada do crescimento. 
Entretanto, fica a seguinte questão: que crescimento? Esse é 
o ponto negativo que, certamente, a nossa sociedade terá de 
enfrentar nos próximos meses, nos próx; mos anos. 
Aproveitando a oportunidade, em 1993, de uma reforma na 
Constituição, a sociedade terá de enfrentar de frente o 
problema inflacionário e lançar as bases. as sementes para a 
retomada do crescimento econômico, o que, por sua vez, 
abrirá um novo espaço, um novo horizonte para o setor 
agrícola. 

Nesta segunda parte, procuraremos dar aos senhores as 
linhas gerais de quatro cenários de crescimento económico 
que elaboramos e utilizamos para o setor agrícola. São 
cenários que variam do pior - cenários de baixo crescimento 
que significariam a não-solução do problema macroeconómico 
inflacionário, pelo menos uma solução definitiva - passando 
por um cenário intermediário de médio crescimento e dois 
cenários melhores de mais alto crescimento. O que mais 
enfatizarei aqui é o cenário que denominei de crescimento 
social, em que a economia se recupera, a inflação é 
retomada, a economia vai, gradualmente. sendo recuperada, 
com uma melhor distribuição da renda. O que isso significa? 
Uma melhor distribuição de renda. Os frutos do processo de 
retomada de crescimento econômico predominantemente são 
apropriados pelas famílias, maioria da população brasileira. 
Os dados do IBGE atestam isso: metade ou 60% da população 
economicamente ativa no Brasil ainda têm rendimentos abaixo 
de dois salários mínimos. 

Esse é o cenário melhor, que denomino de crescimento 
social, e, se retomarmos o crescimento da economia, de 6% a 
7% ao ano, uma larga parte desse crescimento econômico será 
apropriada por esses 50% ou 60% da população, que. hoje, 
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praticamente pouco participam do mercado consumidor de 
produtos agricolas. 
O que ocorreria então nesse cenário? Ocorreria um efeito-

graduação. A população, ao obter uma renda maior, 
gradualmente mudaria seus hábitos de consumo de produtos 
alimentares. Abandonaria os produtos básicos das décadas de 
60, 70 e, mesmo mais recentemente, da década de 80, como ·a 
feijão, a mandioca, a farinha etc., e chegaria aos níveis 
inferiores de consumo da classe média, adotando os hábitos 
da própria classe média. Esta, por sua vez, galgaria níveis 
superiores e mudaria também seus hábitos alimentares. 

Como resultado dessa chamada "graduação", ocorreria, em 
primeiro lugar, um grande aumento no consumo de proteínas 
animais; em segundo lugar, um aumento na produção de grãos -
mesmo porque a produção de grãos está 1 igada ao setor de 
proteínas animais; em terceiro lugar, produção de frutas, 
que se mostraram, nas nossas simulações, muito sensíveis às 
variações de renda. Finalmente, em quarto lugar, com menor 
importância em valor e em área também, está o setor de 
legumes e frutas. 
Vou trazer alguns números nesse melhor cenário e alguns 

números, também, num pior cenar1o. A demanda de arroz, por 
exemplo. ficaria não muito distante de 12.000.000t. no pior 
cenário ou no cenário de baixo crescimento, mas poderia 
chegar a 15.000.000t ou 16.000.000t, no cenário de maior 
crescimento. A demanda de milho ficaria em torno de 
30.000.000t a 35.000.000t. no p1or cenar1o, em comparação 
aos 30.000.000t atuais, mas poderia chegar a 50.000.000t num 
cenário melhor. A produção de soja ficaria em torno de 
26.000.000t a 28.000.000t num pior cenário, incluindo o 
mercado internacional, e, num melhor cenário, incluindo o 
mercado internacional também, menos protecionista e mais 
dinâmico, poderia chegar a 40.000.000t. A produção de grãos, 
num pior cenário, poderia chegar a 80.000.000t ou 
ss.ooo.ooot daqui a 10 anos ou no ano 2000, mas poderia 
chegar a 115.000.000t ou 120.ooo.ooot, num melhor cenário. O 
setor de proteínas, como, por exemplo a carne bovina, 
poderia chegar a uma demanda de 6.000.000t, e a carne de 
frango, a 3.500.000t, podendo chegar a 4.000.000t, enquanto. 
no pior cenário, a carne bovina não iria além de 3.500.000t . 
e a carne de frango não superaria 3.ooo.ooot. 
Gostaria de referir-me, particularmente, à demanda de 

leite, já que, em Minas Gerais, a atividade econômica ligada 
a esse produto é muito importante. Hoje, temos um mercado 
limitado a 14 ou 15 bilhões de litros de leite por ano; 
atingiríamos não mais do que 20 bilhões de litros no pior 
cenário, mas, no melhor, poderíamos chegar a 33 bilhões de 
litros; esse seria um cenário de crescimento econômico, com 
7% para o PIB e com uma melhor distribuição de renda. Em 
conseqüência, teríamos proteínas animais e alguns grãos, em 
grande demanda . 

Eu me esqueci de mencionar que, embora possa parecer um 
paradoxo, a demanda de feijão seria maior no pior cenário: 
no caso de baixo cresclmento da economia, teríamos uma 

~~------------------------------------------------------_J 
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demanda de 3.500.000t, ao passo que, num cenário de grande 
crescimento da economia, aliado ao crescimento social. a 
demanda ficaria em torno de 3.000.000t. Com a mandioca. 
aconteceria a mesma coisa: no pior cenário, a demanda 
ficaria em to"rno de 29 milhões, enquanto, no melhor cenário, 
ficaria em torno de 23 milhões, indicando, exatamente. a 
mudança dos hábitos de consumo da população. Ora, ao deixar 
de ser pobre, a pessoa vai deixar de lado o feijão e a 
mandioca e consumir proteínas, outros grãos. frutas, legumes 
e verduras. 

Portanto, a agricultura, como um todo. tem de adaptar-se a 
esse quadro. Na década de 80, o setor cresceu 3,6% ao ano. 
no Brasil. Foi uma década desfavorável. Em sua totalidade. 
as lavouras cresceram 3, 1%, os produtos animais cresceram 
3,4%, e a agropecuar1a, no total. cresceu 3,2% ao ano, ou 
seja, mais do que o setor industrial. Estou mostrando esses 
números relativos à década de 80 para dizer que se 
conseguirmos solucionar o problema da inflação e retomar o 
crescimento económico. com maior ênfase na distribuição da 
renda, e se ocorrer esse efeito de graduação, ou seja, a 
mudança nos hábitos de consumo, teremos, então, um maior 
crescimento social, o setor de grãos terá uma demanda 
crescendo potencialmente 5% ao ano, a lavoura, no total, 
chegando a 4,2% ao ano. os produtos animais chegando a quase 
7% ao ano, e a agropecuária, no total, chegando a 5,3% ao 
ano, o que é muito bom, comparado aos 3,2% dos anos 80. 
Gostaria de chamar a atenção de vocês exatamente para esse 

ponto, ou seja, para um novo horizonte de crescimento do 
setor agrícola. Esse novo horizonte seria delimitado por 
tudo isso: pela solução do problema da inflação, pela 
retomada do crescimento, com maior ênfase numa melhor 
distribuição de renda, corrigindo-se os desequil i brios nessa 
área e a pobreza. pelo efeito e pela graduação na mudança 
dos hábitos de consumo e pelo desafio de se ajustar a oferta 
agrícola a esse novo padrão de consumo e também ao mercado 
internacional. 
Finalmente, gostaria de tecer algumas considerações sobre 

algumas variáveis da política agrícola. Em nosso trabalho. 
temos uma extensa relação de variáveis. que. evidentemente, 
não poderemos abordar aqui . No ent anta, isso es t ã à 
disposição da Assembléia. Vou alistar apenas as var1aveis 
que foram consideradas: as mudanças tecnológicas e os 
recursos humanos, as taxas de câmbios e tarifas de 
importação de insumo, o crescimento económico interno e 
externo, a distribuição da renda, o problema da tributação 
sobre os insumos e sobre os produtos agrícolas e 
alimentares, a relação de trocas. os custos de 
comercialização, os preços. no exterior. de produtos que são 
exportados pelo Brasil, a política agrícola, os programas 
especiais, o protecionismo externo. ( - Lê:) 

**"Iniciamos a anãl i se com a primeira variável, mudança 
tecnológica (elevação da produtividade e redução de custos 
da produção). No cenário médio crescimento ela poderia ter 
um moderado ritmo de crescimento da produtividade; nos dois 

!~------------------------------------------------------------~ 
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outros melhores cenários, haveria a necessidade de se ter um 
elevado ritmo de crescimento da produtividade. Moderado 
crescimento seria a continuidade. nos anos noventa, da taxa 
anual média observada na última década, de 1,8% ao ano (para 
o conjunto dos produtos da Tabela 1), ou algo próximo a 
isso. Elevado crescimento da produtividade seria uma taxa 
anual média de cerca de 3,0% ao ano. Isso, entretanto, 
exigiria maiores investimentos em pesquisa tecnológica, 
pública e privada. e uma maior taxa de adoção pelos 
agricultores. além de uma ênfase bem maior na melhoria dos 
recursos humanos dos produtores. 

De modo semelhante. desvalorizações reais mais pronunciadas 
da taxa de câmbio e menores tarifas de importação de insumos 
(e matérias-primas e componentes) agrícolas seriam bastante 
importantes para os dois cenários de maior crescimento da 
oferta agrícola. Em parte, isso Ja está ocorrendo com o 
governo Collor. pois uma expressiva desvalorização real já 
ocorreu (até outubro de 1991), conforme indicado no Gráfico 
2. A combinação disso com um menor protecionismo externo e 
um período de maiores preços externos de nossos produtos de 
exportação (nona variável) e menores tarifas para os 
insumos, causaria uma relação de trocas bastante melhorada 
(sétima variável). 

Uma expressiva diminuição dos custos de comercialização, 
nossa oitava variável (despesas de transporte e de portos de 
exportação), aliada à red.ução/el iminação da tributação 
indireta (ICMS e Contribuições Sociais) sobre produtos 
alimentares e insumos no mercado interno (sexta variável), 
também contribuiriam para melhorias na relação de trocas e. 
conseqüentemente, aos aumentos de produtividade (pela matar 
utilização de fertilizantes e defensivos). Adicionalmente, a 
redução dos custos de comercialização contribuiria para 
favorecer o crescimento da área cultivada, em especial na 
região do Brasil-Central. A elevada magnitude desses custos 
está mostrada na Tabela 7, especificamente para o caso de 
Rondonópolis-Mato Grosso. A Tabela 8, por sua vez, mostra a 
elevadíssima tributação indireta sobre alimentos. É 
importante observar que a eliminação/redução desses impostos 
é uma medida que concilia o crescimento da agricultura para 
os mercados interno e externo . 

O crescimento da área, por outro lado, far-se-á necessário 
nos três melhores cenários, visto que os incrementos 
contemplados na produtividade não serão suficientes para 
atender os crescimentos do produto nesses mesmos cenários. A 
nossa estimativa é que a área cultivada precisará crescer 
cerca de 2% ao ano nesses três cenários. Isso corresponderá 
a aumentos anuais da ordem de um milhão de hectares para os 
produtos vegetais e, talvez, a algo como dois milhões de 
hectares para a agropecuária como um todo (incluindo 
pastagens).*** 

A décima variável. a política agrícola 
curto prazo). será importante nos dois 
crescimento (alto e social). Em linhas 
propiciar recursos financeiros para 

(instrumentos de 
cenários de maior 
gerais, ela deverá 

os necessários 
É L_ ______________________________________________________ __ 
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investimentos (produtividade e abertura de novas áreas), 
implementar os instrumentos que levem à estabilização de 
preços (preços mlnimos e preços de intervenção para a venda 
de estoques), assim como adotar uma pol itica de comércio 
exterior, inclusive definindo as eventual idades de 
importações. Algumas medidas nessa direção foram tomadas com 
os pacotes agrícolas do governo Collor. 

Finalmente, vale destacar as variáveis que diferenciam os 
cenários alto crescimento e crescimento social. Elas são: a 
primeira, mudança tecnológica e recursos humanos; a quinta, 
distribuição de renda; a sexta. tributação indireta; a 
décima primeira, programas especiais (Proálcool ). O cenário 
social necessitaria. para sua realização, de uma melhor 
distribuição de renda (o efeito-graduação na demanda de 
alimentos), a redução/eliminação dos impostos indiretos que 
incidem sobre os produtos alimentares no mercado interno, e 
uma ênfase bem menor em programas como o Proálcool (pelo 
menos, sua não-ampliação). 

Considerações finais 
Este estudo mostrou que as possibilidades de crescimento da 

agropecuária brasileira nesta década, nos três melhores 
cenários econômicos analisados, superam o crescimento 
verificado nos anos oitenta. Os três cenar1os indicam 
crescimento no intervalo 3,8% - 5,3% ao ano. enquanto a 
década registrou 3,2% ao ano em média. O cenário pessimista, 
obviamente, nos dá um baixo crescimento da agropecuária 
(2,21. ao ano). 
Ê claro que todos sabem que os anos oitenta foram difíceis 

em termos econômicos. De qualquer modo, parece-nos muito 
importante enfatizar que o potencial de crescimento 
agropecuário chega a 5,3% ao ano, uma taxa bastante 
apreciável, mesmo quando se compara com outros setores na 
economia. 

Esse mais elevado crescimento ocorreria no cenário 
crescimento social, caracterizado por crescimento com 
eqüidade. Nele, como vimos. ocorreria o efeito-graduação e 
mudanças de hábitos de consumo da população na direção de 
proteínas animais, os grãos necessários em suas produções. 
frutas e legumes/verduras, além do crescimento das 
exportações. 

Os cenários crescimento social e alto crescimento 
necessitariam bastante de maiores incrementos na 
produtividade agrícola. Isto é, algo como 3,0% ao ano, em 
comparação aos 1,8% ao ano na década passada. Além de exigir 
maiores investimentos na área de pesquisa agronômica, isso 
exigirá que um número maior de agricultores utilizem essas 
inovações tecnológicas (variedades melhoradas, 
fertilizantes, defensivos, máquinas), assim como sejam 
melhorados seus níveis de recursos humanos. 

Finalmente, cabe lembrar que, nos três melhores cenários 
analisados, haverá a necessidade de um crescimento da área 
cultivada em cerca de 2% ao ano. Em função da ocupação 
agrícola já verificada nas regiões Sul e Sudeste, esse 
crescimento deverá ocorrer na região Brasil-Central. Para 

É L-------------------------------------------------------~ 
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isso, todavia, o País precisará resolver o atual problema 
dós elevados custos de transporte. Sem isso. o potencial 
daquela reg1ao não será adequadamente aproveitado. 
Adicionalmente, isso deverá ser feito respeitando-se os 
aspectos ecológicos relevantes que, por sua vez, muitos 
conflitos têm trazido ao Bras i 1 no exterior." 
("'*- Publ1cado de acordo com o texto original.) 
No lado da agricultura do mercado internacional, é 

necessário um mercado de câmbio realista, com menores 
alíquotas na importação de insumos, matérias-primas e 
componentes que são direta e indiretamente utilizados na 
produção agrícola. Em parte isto já está ocorrendo. através 
da maior abertura da economia brasileira. com a redução 
generalizada das alíquotas de importação. 
Será que é uma utopia o menor protecionismo externo? Alguma 

evidência positiva nesse sentido veio no final do ano 
passado, com o acordo de oleaginosos entre os Estados Unidos 
e o Mercado Comum Europeu. A economia norte-americana já 
está em recuperação. As previsões de entidades 
internacionais indicam o ano de 1994 significativamente 
melhor em termos de crescimento econômico dos países 
industrializados. acarretando mercados mais amplos e 
melhoria da relação de trocas tanto para o mercado interno 
como para o mercado internacional. 

A diminuição dos custos de comercialização é interessante. 
O Pais acabou de dar um passo importante, aprovando uma nova 
legislação portuária, mas ainda .há um longo caminho a 
percorrer, na questão do custo de transportes. 

Termino por aqui, agradecendo, uma vez mais, com muito 
orgulho, a oportunidade que me deram de participar das 
homenagens ao "Caderno Agropecuário" do jornal "Estado de 
Minas". Muito obrigado. 

(* - Sem revisão do orador.) 
(***-As tabelas mencionadas foram publicadas na edição do 

"Diário do Legislativo" de 2/6/93.) 
Palavras do Sr. Presidente 

O Sr. Presidente - Ao encerrar a presente reunião, esta 
Presidência associa-se aos sentimentos da gente mineira, que 
saúda com alegria e reconhecimento os 30 anos de existência 
do "Caderno Agropecuário" do jornal "Estado de Minas". O 
grande jornal dos mineiros, testemunha e ator dos principais 
episódios da história da gente da montanha, tornou-se também 
aliado poderoso para a realização de nossa mais importante 
vocação econômica, fundada no cultivo do solo e no 
aperfeiçoamento dos rebanhos . 

Em coerência com as três décadas de trabalho em prol do 
homem do campo, esse encontro não teve o objetivo meramente 
laudatório, mas ofereceu-nos ocasião privilegiada para 
refletir sobre nossa realidade agrícola e agrária. 

Os dados não nos deixam tranqüilos. O Brasil poderá 
apresentar "deficit'' de produção de alimentos já a partir de 
1995. Segundo estudos da Empresa de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais, no ano de 1995 essa deficiência poderá ser da 
ordem de 10.500.000.000t para produtos básicos como arroz, ,L_ ______________________________________________________ _J 
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milho, feijão e trigo. As projeções para hortigranjeiros não 
são menos assustadoras. 

Esta Casa, há muito, despertou para a questão. Em abril de 
1992. os Deputados, em conjunto com 22 instituições ligadas 
ao setor rural, debruçaram-se sobre o assunto. estudando-o 
em seus vários aspectos, buscando soluções para os var1os 
problemas que ameaçam os que vivem da terra. alimentam o 
Brasil e ainda produzem excedentes exportáveis. Foi o 
sem1nar10 Minas Terra. que, de 6 a 9 de abril do ano 
passado, congregou cinco centenas de participantes. Dos 
debates, quando segmentos sociais historicamente antagônicos 
sentaram-se à mesa do diálogo para conciliar interesses 
divergentes. resultaram 175 ações legislativas tendentes à 
formulação de uma política agrícola e agrária consistente e 
realista. 

As constatações foram da triste condição social do 
trabalhador do campo e do pequeno agricultor á necessidade 
de revisão de nosso sistema de crédito rural, que se mostra 
insuficiente. incapaz de oferecer suporte a uma classe que 
quer apenas o mínimo necessário para trabalhar e produzir. 

Hoje, como principal desdobramento do Minas Terra, tramita 
nesta Casa um projeto de lei de política agrícola, preparado 
por uma comissão especial encarregada de avaliar o encontro 
e estudar suas conclusões. A proposta legislativa contou com 
a colaboração valiosa da Secretaria de Agricultura, da FAEMG 
e da FETAEMG, o que lhe assegura o caráter democrático. 

Por esse pequeno relato. pode-se ver que a Assembléia 
Legislativa deste Estado tem já os olhos voltados para a 
agricultura do ano 2000. Estamos envidando ações concretas 
para exorcizar as ameaças de crise que pairam sobre o setor 
e prepará-lo para novos desafios. 

Realidades que nos esperam num futuro muito próximo exigem 
intensa e urgente mobilização. O MERCOSUL é já um fato 
irreversível e acarretará pesadas conseqüências 
especialmente para a agricultura e a pecuária mineiras. O 
acirramento da concorrência obrigará a ações imediatas em 
busca de qualidade e de produtividade competitivas. 

Neste momento crucial, que pode representar a redenção ou a 
morte de nosso setor rural, é preciso que o homem do campo 
não fique só. É imprescindível que ele possa contar com o 
apoio e com a solidariedade de governantes. de legisladores, 
de técnicos e de profissionais da imprensa. Mas esse apoio 
tem que se fazer concreto e eficaz. 

Por isso, queremos agora saudar o "Caderno Agropecuário" do 
jornal "Estado de Minas", que saiu na frente e. há trinta 
anos. vem sendo guia, parceiro e amigo daqueles que tiram do 
chão de Minas o alimento para matar a fome do Brasil. Muito 
obrigado! 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Esta Presidência agradece às autoridades 

e aos demais convidados pela presença, encerra a reunião e 
convoca os Deputados para a reunião ordinária de debates de 
amanhã, dia 16, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): Palavras do Sr. Presidente- Discussão e votação de 
proposições: Votação, no 1Q turno. do Projeto de Lei nQ 
192/91: discursos dos Deputados Raul Messias, Mílton Salles 
e Maria Elvira - Questão de ordem; chamada para recomposição 
de "quorum"; inexistência de número regimental 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 20h41min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Álvaro Antônio- Ambrósio 
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Fuzatto - Antônio Genaro -
Antônio Júlio -Arnaldo Canarinho- Baldonedo Napoleão 
Bernardo Rubinger -Bonifácio Mourão-Célio de Oliveira-
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo 
Brás- Edward Abreu Elisa Alves Ermano Batista 
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira Geraldo 
Santanna - Glycon Terra Pinto- Hely Tarquínio Homero 
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - Jaime Martins - João 
Batista- João Marques Jorge Hannas -José Braga- José 
Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato -
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José 
Haueisen- Maria Olívia -Miguel Barbosa- Mílton Salles-
Paulo Pettersen Péricles Ferreira Raul Messias 
Reinaldo Lima- Roberto Amaral -Roberto Luiz Soares- Romeu 
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão 
Pedro Toledo Tarcísio Henriques Wanderley Ávila 
Wellington de Castro. 

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
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. 

1ª 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 . 

2i PARTE (ORDEM DO DIA) 
o Sr. Presidente - Nos termos do Edital de Convocação, a 

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

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

da presente reunião o Projeto de Lei Complementar nQ 23/92, 
que recebeu emenda na reunião ordinária realizada hoje, à 
tarde, e voltou à Comissão de Administração Pública, e o 
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Projeto de Lei nQ 859/92, em virtude de sua apreciação na 
mesma reunião. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Votação, no 1Q turno, do Projeto de Lei 

nQ 192/91, do Deputado José M1litão, que institui reserva de 
vagas para as pessoas portadoras de deficiência no âmbito da 
administração pública do Estado de Minas Gerais. A Comissão 
de Justiça opinou pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas do nQ 1 ao 5. que apresentou A Comissão de 
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto e 
pela rejeição das Emendas do nQ 1 ao 5, apresentadas pela 
Comissão de Justiça. A Comissão de Saúde e Ação Social 
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nQ 
1, que apresentou, e pela rejeição das Emendas do nQ 1 ao 5, 
apresentadas pela Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que 
opinou pela rejeição do Substitutivo nQ 2. 

Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, o 
Deputado Raul Messias. 
O Deputado Raul Messias -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

nada contra o projeto do Deputado José Militão. 
Minha vinda à tribuna é para fazer alguns comentários a 

respeito da saída da Sra. Luiza Erundina do Ministério do 
Presidente Itamar Franco. 

Acho que é bastante preocupante e negativa para a maioria 
do povo brasileiro, principalmente para os funcionários 
públicos estaduais, federais e mesmo municipais, a atitude 
do Presidente da República, que está optando por um perfil 
de governo nitidamente de direita. Assim, em que pese às 
duras palavras que tenha dito o Presidente nacional do PT, 
Lula, a respeito da composição do novo Ministério, o 
conteúdo da sua manifestação está mais do que certo. Na 
verdade, Itamar Franco perdeu a oportunidade de construir um 
governo nitidamente de centro-esquerda, comprometido com o 
Brasil. com o povo brasileiro e com os trabalhadores, e 
optou por construir um governo entreguista, um governo aos 
moldes da ditadura militar, do qual participam pessoas como 
Eliseu Resende e outros que tais, administrando e definindo 
os rumos deste País. Em que pese às divergências ou ao mal-
entendido criado por palavras ditas informalmente pelo Lula, 
no conteúdo ele estava certo. Está ai a demonstração clara 
de que o Governo Itamar Franco está caminhando a passos 
largos para a direita. ou, temo eu, para a ultradireita. 

É interessante analisarmos o que acontece com o Governo 
Itamar Franco e o que aconteceu com o Governo Sarney. Sarney 
foi eleito. junto com Tancredo Neves. numa composição de 
forças e com uma proposta de centro. quase de centro-
esquerda. No entanto. Tancredo não tomou posse, e Sarney 
assumiu, tendo que administrar um governo mais ou menos 
progressista, no inicio, com pessoas fantásticas na sua 
equipe, como Marcos Freire, além de outros. Contudo, ele 
caminhou a passos largos para a direita e terminou com um 
governo nitidamente retrógrado, entregui·sta e inimigo da 
maioria do povo brasileiro. O mesmo está acontecendo com o 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Sr. Itamar Franco, que assumiu o governo numa coalizão, numa 
conjuntura que tendia para centro-esquerda. pois. 
evidentemente. as manifestações populares e as manifestações 
das forças de esquerda foram fundamentais para a queda de 
Collor. Então. Itamar assumiu, tentando compor um Ministério 
e um Governo com elementos de centro-esquerda, mas. depois, 
não agüentou as pressões dos grupos palacianos e as pressões 
do segundo escalão da ditadura militar. que até hoje estão 
no Governo. Basta darmos uma olhadinha na direção das 
empresas estatais e nos segundos escalões dos Ministérios, 
que encontraremos ali todo esse pessoal_ Não foi à toa que o 
Sr. João Paulo Reis Veloso se reuniu com Itamar Franco. No 
ano passado, tive a oportunidade de participar de um debate 
com ele e voltei estarrecido, porque essa gente continua 
viva como nunca; esses ratos que foram gerados nos porões da 
ditadura estão ai e assumem o Governo outra vez. 

Infelizmente. ouvi com muita preocupação as palavras do 
Presidente do PSB, o grande Deputado Miguel Arraes. que 
compara esse momento que estamos vivendo com o momento de 
1964. Assim, é muito importante nos mantermos alertas; é 
muito importante que o parlamento tome cuidado. porque, com 
as posições que ele tem tomado, contrárias ao povo, é 
perigoso que um golpe feche o parlamento e que o povo venha 
aqui, nos vaiar. enquanto saímos daqui de dentro. E por que 
isso? Porque não estamos tomando posições claras a favor do 
povo brasileiro. Ainda estamos titubeando frente ao Governo 
Itamar Franco, ao Governo Hélio Garcia e a essas forças 
reacionárias de direita, que, na verdade, continuam ai, 
querendo sustentar os privilégios que sempre tiveram desde a 
época da ditadura. com a mesma política de empreguismo, de 
colonialismo, de servilismo. É isso que não podemos mais 
admitir neste Pais. 

Não obstante, muitos Deputados preferem a confusão. assim 
como a imprensa, que vem trabalhando mal, fazendo questão de 
confundir as coisas. Por exemplo, quando ela pega a 
afirmação do Lula, realça duas palavras que foram ditas num 
clima de conversa informal e esvazia totalmente o conteúdo 
de sua frase principal, que era: "O Itamar perdeu a 
oportunidade de formar um Governo de centro-esquerda, 
comprometido com os interesses nacionais, para colocar um 
entreguista, um homem surgido dos porões do regime militar. 
como El i seu Resende." E hâ gente na Assembléia que estâ 
apoiando Eliseu Resende, o homem e a situação, que considero 
como uma volta da ditadura militar no nosso País . 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o 
Deputado Mílton SalTes . 

O Deputado Mílton Salles- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
não era meu intuito ocupar a tribuna da Assembléia nesta 
noite, mas, ouvindo atentamente a fala do ilustre Deputado 
Raul Messias, resolvi fazer também alguns comentários, com o 
coração até doendo porque, na legislatura passada. o PFL e o 
PT, ao lado do PDT, estiveram aqui coligados, não 
ideologicamente, mas numericamente. 
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V. Exa.. nobre Deputado Raul Messias, vem contestar e 
criticar. desta tribuna, a saída da Ministra Erundina do 
Governo Federal. Tudo bem, mas V. Exas., do PT, estão 
acostumados a jogar pedras e a criticar, e não podemos nos 
esquecer de que a ilustre Ministra teve também as suas 
contas negadas, à semelhança ocorrido com o ex-Governador 
Newton Cardoso, pelo Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo. 

O ABC, onde o PT detinha todas as Prefeituras, com a 
exclusão de uma, perdeu todas as Prefeituras, inclusive na 
cidade de São Paulo. 

A Ministra Erundina. que considero uma grande pessoa, 
correta e honesta, não teve competência para ser Ministra, 
porque, no mesmo momento em que exercia o Ministério. 
mandava que seus assessores manipulassem e incentivassem a 
greve, conforme foi noticiado hoje pela "Folha de S. Paulo", 
pelo "0 Globo", pelo "JB" e pelo "Estadão". Que jogo duro é 
esse em que, como Ministra. mantém um incentivo à greve. 
conforme noticiaram os jornais de hoje? 

Veja bem, Sr. Deputado, o Governador Hélio Garcia, de quem 
não tenho procuração para defendê-lo, porque sou um Lider 
independente. é o Unico Governador do Brasil e o primeiro de 
Minas que implantou uma política salarial. Nem a Prefeitura 
a possui e está prestes a entrar em greve, e o Governo 
Federal também já se encontra em greve. 

Em Minas, o Governador já deu os indices de aumento e uma 
política salarial para este mês, até o mês de julho. 

Não estou aqui para defender Hélio Garcia, não tenho 
procuração para fazê-lo e não sou Líder do Governo. Há uma 
greve política colocando-nos como ditadores, ditadores de 
funcionários e professores. Talvez ignorem que, antes de 
existir o PT nesta Casa, eu sempre defendi os funcionários. 

Mas a política do PT, hoje, é a do "quanto pior, melhor"_ 
Os integrantes desse partido gostariam que os aumentos 
fossem negados, para que voltassem aos índices terríveis dos 
salários de dezembro - algo em torno de Cr$500.000.00 ou 
Cr$800.000,00 -. para se criar impasse. 

As coisas não são assim. É preciso existir um pouco de 
responsabilidade, a exemplo de Erundina, que renunciou 
porque não teve competência para ser Ministra, da mesma 
forma que o Sr. Lula não tem competência para ser Presidente 
da República. 

Não podemos admitir a irresponsabilidade nem a política do 
''quanto pior, melhor''. Temos de nos unir, de falar nesse 
Plenário e de responder ao povo mineiro. Pessoalmente. tenho 
coragem para isso, como vários companheiros que ocuparam 
essa tribuna. Vamos passar a limpo toda a situação. Não 
admito ir para o interior, ser achaqueado, vaiado, taxado de 
corrupto e de traidor. 

V. Exa.. Deputado Raul Messias, veio defender a Erundina, 
mas é preciso que todos desta Casa saibam que, como afirmei, 
ela caiu por incompetência, por falta de versatilidade e de 
adequação para resolver os problemas, mas não caiu o 
Ministro Eliseu Resende, homem sério, íntegro, competente, 
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em quem confio para resolver os problemas da Nação 
Brasileira. 

Estamos aqui nesta tribuna não para tripudiar a Sra. 
Erundina ou para defender Eliseu Resende ou Hélio Garcia. 
mas para dizer aos nobres pares que confiamos no Brasil, nos 
homens deste País, repudiando, entretanto, as campanha_s que 
são feitas com o intuito de acabar com a democracia. Estamos 
aqui para defender a verdade e os preceitos democráticos. 

O Sr. Pres;dente Com a palavra, para encaminhar a 
votação. a Deputada Maria Elvira. 

A Deputada Marta Elvira* Sr. Presidente, senhores 
componentes da Mesa, companheiras e companheiros Deputados, 
quero dizer ao Deputado Mílton Salles que concordo, em 
gênero, nUmero e grau, com suas palavras. 

Há dias, fiz um pronunciamento, desta tribuna, usando 
palavras que classifico como catárticas, colocando para fora 
o meu sentimento de profunda indignação e o meu repúdio à 
maneira de agir do comando de greve. 

Lamento a ausência do Deputado António Carlos Pereira, que 
insiste em afirmar que o comando de greve é uma coisa e o PT 
é outra. Não concordo com essa análise. Entendo que o 
comando de greve nada mais é do que o braço sindical do PT. 
É o braço das greves, marcado pelo traço da 
irresponsabilidade. uma vez que não pode ser juridicamente 
punido. Tanto é assim, que o famoso e malfadado cartaz 
espalhado por todo o Estado nos está trazendo dificuldade 
para processar um comando de greve que não tem 
representação. Essa atitude traduz esperteza e falta de 
caráter, porque as pessoas devem assumir e assinar embaixo o 
que. fazem. Da maneira como atua. o comando de greve torna-se 
fictício, sem representação jurídica, sem sede nem foro. O 
cartaz deveria, sim, estar assinado. Deveriam estar lá o 
sindicato da saúde, o sindicato da educação, etc., para 
podermos processar os Presidentes, as diretorias. por 
difamação e calUnia. Eu me sinto e creio que outros 
Deputados se sentem assim - difamada e caluniada por uma 
versão mentirosa e manipulada da real idade. Já falamos sobre 
isso, e continuarei falando. Ontem, durante 20 minutos, 
falei pela Rádio Itatiaia. 
Quero dizer aos colegas Deputados que, ontem, por acaso, 

fui à Secretaria da Educação. às 19 horas, e là fui 
convidada pelo Sr. Secretário para, por acaso, como eu 
disse, assistir à reun1ao entre o Secretário, a Federação 
dos Pais de Minas Gerais e o Colegiado de Diretores de Minas 
Gerais. Foi uma rara oportunidade - lamento que todos os 
Deputados não estivessem presentes de ouvir o Prof. 
Walfrido dos Mares Guia. Eu já era sua admiradora antes de 
ser Deputada e antes de ele ser Secretário. Fiquei mais 
admirada ainda, ao ver a forma brilhante. cristalina, 
transparente, juridicamente escudada, com que ele apresentou 
a proposta do Governo aos servidores públicos e ao 
magistério, em especial, que é a sua Pasta. 

É claro que esses salários não são ideais. E nunca vão ser. 
pois o Estado, infelizmente, é historicamente um mau 
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pagador. Isso vale para todos os Estados do Bras i 1. 
principalmente neste momento de recessão. Mas a proposta é 
boa. O que está acontecendo? Por que o comando não quer 
acabar com a greve? Porque querem ver o Governo ajoelhado. O 
Governo deu uma série de coisas. mas vai descontar os dias 
que não foram trabalhados. A área da educação não aceita 
isso, quer que o Governo pague antes o que os professores 
vao cumprir depois. Isso é questionável. Quero dizer, com 
toda a transparência de minha política, que não vejo nada de 
mais no que foi feito. Efetivamente. esse dinheiro será 
reposto, mas mediante o trabalho do mês de julho. dos 
sábados que se vão arrastar até o segundo semestre, pois o 
ano letivo tem de ser cumprido. 

Estão dizendo por ai que a greve vai acabar com o ano 
letivo. Isso é mentira. Já vi um parecer do Procurador-Geral 
da República. segundo o qual o ano letivo não tem prazo para 
acabar: pode acabar em janeiro, em fevereiro. Essa é, 
portanto, uma mentira que está sendo lançada para despertar 
mais medo em todo o mundo. Achamos que a greve é muito ruim 
e tem prejudicado profundamente a educação. principalmente 
as crianças que estão sendo alfabetizadas. porque o processo 
ao começar é interrompido pela greve. Isso é prejudicial. 
principalmente para as crianças da 1g série do 1Q grau. 
Isso é sempre lamentável. É uma mentira dizer que o ano 
letivo está comprometido. Não está comprometido, porque não 
existe nenhuma lei que obrigue o ano letivo a acabar em 
dezembro. Pode acabar em fevereiro ou em março. É um 
problema de cada Estado. 

Dentro dessa mesma linha de desabafo, mas procurando também 
trazer algumas notícias que possam interessar aos colegas. 
queria dizer que o povo de Belo Horizonte, o segmento 
cultural de Belo Horizonte não aceita, como não aceitou e 
continuará não aceitando, essa malfadada retirada do Museu 
de Mineralogia da Rua da Bahia. Será que o PT acha que a 
mineralogia e as pedras não têm importância cultural em 
Minas Gerais? Será que as pedras nada têm a ver com a 
história de Minas? Não podemos aceitar isso. Já participamos 
de debates, já tivemos companheiros e companheiras de 
Gabinetes participando de reuniões com a Profa. Antonieta, 
Secretária Municipal de Cultura. Achamos que tudo está sendo 
feito a reboque da vontade do povo de Belo Horizonte. Há 
outros ·lugares em que se possa fazer um centro cultural. Mas 
não se deve fazer à custa de um museu historicamente 
reconhecido até por entidades internacionais. O Museu de 
Mineralogia é importante para Belo Horizonte e para o 
Brasil. 

Estamos recebendo agora a mensagem do Governador do Estado 
encaminhando o projeto de aumento para o funcionalismo. 
Convido a todos para examinar a mensagem . 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não vou me alongar mais. 

Queria apenas fazer esses comentários para aqueles que não 
moram em Belo Horizonte. que não são de Belo Horizonte . 
Talvez, para quem não seja daqui essa questão não seja 
importante. Mas, para nós, o Museu de Mineralogia é muito 
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importante. É importante para o belo-horizontino, é 
importante para o povo mineiro. Ele contém a história de 
nossas riquezas e das nossas entranhas. Não podemos acatar 
uma vontade política mal explicada, mal compreendida. A 
Câmara Municipal de Belo Horizonte estâ se posicionando, e a 
Sociedade Amigas ·da Cultura. formada pelas mais importantes 
literatas e mulheres da cultura de Minas Gerais, hoje se 
pronunciou, dizendo que pretende dar um abraço no Museu de 
Mineralogia de Belo Horizonte, nUm verdadeiro ato público. 
Esse ato mostrará a todo o povo mineiro que nós não 
concordamos com essa mudança inexplicável, desnecessária e 
prejudicial a Belo Horizonte e à nossa história. 

Terminando, Sr. Presidente, gostaria de informar a todos 
que vamos continuar nessa luta. Na luta por Belo Horizonte. 
Na luta que é uma verdade. O PT, o Partido dos 
Trabalhadores. um dos partidos de oposição neste Estado. já 
está em campanha. O seu objetivo é eleger o Sr. Lula 
Presidente da República. Então, companheiros e companheiras. 
preparem o lombo, porque até os meses de setembro e de 
outubro do ano que vem o assunto será greve, mais greve, por 
favor, greve. São as greves que dão voto ao PT. Nós 
estaremos atentos nesta Casa e fora dela para combater corpo 
a corpo, se for necessário, essa mentalidade, muito bem 
explicada pelo Deputado Milton Salles, que explicou que a 
máxima dessa mentalidade é: quanto pior, melhor. Essa é a 
política do PT. É essa a politica que eles têm de fazer para 
se afirmarem na sociedade. Não interessa para eles que seus 
companheiros de parlamento sejam crucificados. Não há 
respeito, não há companheirismo. não há amizade, não há 
nada. O partido está aqui e aqui. É uma seita. É uma 
religião. Com isso e por isso queimam-se todos em praça 
pública, se for necessário. Volta-se à inquisição. se for 
necessário. para que se eleja o Presidente da República 
desse parti do. Devo esc 1 arecer que, em nenhuma 
clrcunstância, votaria em Lula para Presidente da República. 
Arrependo-me de ter votado em Fernando Collor, porque fui 
uma das pessoas enganadas por ele. Entre dois ruins fiquei 
com o menos ruim. Lamento. Na minha opinião, o candidato 
Lula já deveria ter experiência, já deveria ter aprendido 
muito em tantas caminhadas visitando tanta gente ilustre, 
deveria estar mais preparado para disputar o cargo. No 
entanto, ele, semana passada, "pisou na banana". Escorregou 
violentamente, e por mais que se desculpe. por meio da 
imprensa ou da televisão, ficará a nódoa, a mancha de uma 
palavra malformulada, expressão de sentimento inegável de 
desforra, que é um sentimento baixo, mesquinho que mostra o 
caráter desse candidato tão enaltecido pelo seu partido. 

Vamos continuar atentos, Sr. Presidente. Sou uma admiradora 
da pessoa de Patrus Ananias mas percebo que ele enfrenta 
grandes dificuldades para governar Belo Horizonte. porque 
são tantas as reuniões que entram pela noite adentro, tal é 
o patrulhamento que o Prefeito enfrenta, que deve ser mesmo 
difícil governar. 

(* - Sem revisão da oradora) . 
EL_ ______________________________________________________ _J 
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Questão de Ordem 
O Deputado Milton Salles Sr. Presidente. antes de 

solicitar a V. Exa. o encerramento da reunião, por falta de 
"quorum", gostaria de pedir ao Deputado Raul Messias. que 
iria falar depois de mim, que utilizasse a tribuna amanhã, 
uma vez que, à noite, não contaremos com a presença da 
imprensa. Ele diz que eu não tenho argumentos. Eu os tenho e 
tanto os tenho que fui Líder da Oposição nesta Casa por 
quatro anos. Só me afastei dessa Liderança porque fui traído 
e usado pela própria Oposição. Hoje me chamam, inclusive. de 
traidor. 
Sr. Presidente, estarei aqui amanhã para discutir com o 

Deputado Raul Messias, com o Deputado Antônio Fuzatto e com 
toda a Bancada do PT, na presença da imprensa. Posso até não 
convencer com os meus argumentos, mas eu os tenho, como os 
tem toda a Bancada do PT. 
Sr. Presidente, peço a 

por falta de "quorum''. 
V. Exa. o encerramento da reunião, 

O Sr. Presidente - É regimental o pedido do 
Salles. A Presidência vai determinar que 
chamada dos Deputados para a recomposição do 
em vista matéria importante constante na 
processo de votação. 

Deputado Mí 1 ton 
se proceda à 

"quorum", tendo 
pauta, já em 

A Presidência vai solicitar ao ilustre Deputado João 
Batista que, nas funções de Secretário, proceda à chamada 
para recomposição de "quorum". Posteriormente. concederá a 
palavra ao Deputado Antônio Fuzatto. 

Com a palavra, o Sr. Secretário. 
O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada cinco Deputados. 

Portanto, não há "quorum" para continuação dos nossos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência encerra a reunião e 

convoca os Deputados para as reun1oes extraordinárias de 
amanhã, dia 20, às 9h30min e às 20h30min, 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 OA 206ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20 DE MAIO DE 1993 

Presidência do Deputado José Ferraz 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA): Palavras do Sr. Presidente- Discussão e votação de 
proposições: Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
1.003/92; aprovação, com as Emendas do no 1 ao 7 
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 791/92; 
aprovação, na forma do vencido no 1Q turno, com a Emenda no 
1 - Discussão, no 2o turno, do Projeto de Lei no 819/92; 
aprovação - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h42min, comparecem os Deputados: 

~~------------------------------------------------------------~ 
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José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 
Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
Amilcar Padovani Agostinho Patrus Aílton Vilela 
Ajalmar Silva -Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto- Anderson 
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio 
Genaro Antônio Júlio Antônio Pinheiro Arnaldo 
Canarinho- Baldonedo Napoleão - Bonifácio Mourão -Célio de 
Oliveira- Clêuber Carneiro- Cóssimo Freitas- Dílzon Melo 
-Eduardo Brás- Edward Abreu- Elisa Alves- Ermano Batista 
- Francisco Ramalho- Geraldo da Costa Pereira -Geraldo 
Rezende - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Homero 
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João 
Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José 
Leandro - José Maria Pinto- Marcelo Cecé - Mârclo Miranda -
Marcos Helênlo - Maria Elvira - Maria José Hauelsen -Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Barbosa- Milton Salles-
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - 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 Ferraz) A I ista 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. 

1ª PARTE 
Ata 

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

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

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

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenârio que foram recebidas as 

Mensagens ngs 352, 353 e 354/93, do Governador do Estado, 
que encaminham, respectivamente, os Projetos de Lei nQs 
1.407/93, que dispõe sobre a recomposição e o reajustamento 
dos símbolos e níveis dos vencimentos e dos proventos do 
pessoal civil e militar do Poder Executivo e dã outras 
prov1dênc~as; 1.408/93, que dispOe sobre os princípios da 
política de reajustamento dos símbolos e niveis dos 
vencimentos e dos proventos do pessoal civil e militar do 
Poder Executivo e dá outras providências; e a Proposta de 
Emenda à Constituição no 35/93, que dá nova redação ao§ 7Q 
do art. 36 da Constituição do Estado, os quais foram 
publicados no "Diário do Legislativo" de hoje, 20 de maio . 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 1.003/92, do Governador do Estado, que dispõe sobre a 
reorganização do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia e ,L_ ______________________________________________________ _J 
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dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. com as Emendas do no 1 ao 4, 
que apresenta. 

A Comissão de Ciência e Tecnologia opina pela sua 
aprovação. com as Emendas do no 1 ao 4, da Comissão de 
Justiça, e com as Emendas do nQ 5 ao 7, 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 do no 1 ao 7. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovadas. Aprovado o Projeto de Lei no 1.003/92, 
com as Emendas do no 1 ao 7. À Comissão de Ciência e 
Tecnologia. 

Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 791/92, do 
Deputado Sebastião Helvécio, que estabelece normas para a 
comercialização da cola de sapateiro no Estado de Minas 
Gerais. A Comissão de Saüde opina pela aprovação do projeto, 
na forma do vencido no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. Em discussão o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. 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. Aprovado o Projeto de Lei no 791/92, na 
forma do vencido no 1Q turno, com a Emenda no 1. À Comissão 
de Redação. 

Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei ng 819/92, da 
Deputada Maria Elvira, que torna obrigatória a construção de 
escadas para peixes de piracema em cursos d'água de dominio 
do Estado. A Comissão de Meio Ambiente opina pela sua 
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado o Projeto de Lei no 819/92. À 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 do dia já 
publicada. e para a extraordinária, também de hoje, às 
20h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 207ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 20 DE MAIO DE 1993 

Presidência do Deputado José Ferraz 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA): Votação. no 1Q turno. do Projeto de Lei no 1.407/93; 
votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação das 
Emendas nos 1, 2, 4. 6, 16, 18 e 19; aprovação; votação das 
Emendas ngs 3, 5, 7 a 15 e 17; rejeição - Votação, no 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 1.408/93; votação do projeto. 
salvo emendas; aprovação; votação da Emenda nQ 5; aprovação; 
votação das Emendas do nQ 1 ao 4; rejeição - ENCERRAMENTO . 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 



• . e • • ~ 
• ~ 
o o 
~ 
• • o 

~ 
~ 

47 

ABERTURA 
- Às 20h30min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho Bené Guedes 
Sebastião Helvécio - Amílcar Padovani - Agostinho Patrus -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Álvaro António- Ambrósio 
Pinto - Anderson Adauto - AntOnio Carlos Pereira - Antônio 
Fuzatto AntOnio Júlio AntOnio Pinheiro Arnaldo 
Canarinho- Baldonedo Napoleão- Bonifácio Mourão- Célio de 
Oliveira- Clêuber Carneiro- Cóssimo Freitas- Dílzon Melo 
-Eduardo Brás- Edward Abreu- Elisa Alves- Ermano Batista 
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo 
Rezende - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Homero 
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - João 
Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio-
José Braga - José Laviola - José Leandro -.José Maria Pinto 
- José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda Marcos 
Helênio- Maria José Haueisen -Maria Olívia- Mauri Torres 
-Miguel Barbosa Mílton Salles Paulo Pettersen 
Péricles Ferreira- Reinaldo Lima- Roberto Amaral -Roberto 
Luiz Soares Romeu Queiroz Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila- Wellington de Castro- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado José 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 â leitura da ata 
da reunião anterior. 

li PARTE 
Ata 

- o Deputado Sebasttão Helvécto, 4o-Secretário nas funções 
de 2o-Secretário, procede á leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

Presidência vai passar á 2ª parte da reunião, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 
Votação, no 1Q turno, do Projeto de Lei no 1.407/93, do 

Governador do Estado, que dispõe sobre a recomposição e o 
reajustamento dos símbolos e níveis de vencimentos e dos 
proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissao de Administração 
Pública opinou pela aprovação do projeto. com a emenda nQ 1, 
que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou 
pela aprovação do projeto. com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Fiscalização Financeira. Emendado em Plenário, o projeto 
voltou à Comissão de Administração Pública, que opinou pela 
rejeição das Emendas nos 3, 5, 7 a 15 e 17, e pela aprovação 
das Emendas nos 1, 2, 4, 6, 16, 18 e 19, que apresenta. Em 
votação. o projeto. salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, as emendas que receberam parecer pela aprovação. 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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Os Deputados que as aprovam queiram permanecer como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, as Emendas que 
receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está 
aprovado, no 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 1.407/93. com as 
Emendas nQs 1, 2, 4, 6, 16, 18 e 19. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Votação, no 1Q turno. do Projeto de Lei nQ 1.408/93, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre os princípios da 
pol itica de reajustamento dos símbolos e níveis de 
vencimentos e dos proventos do pessoal civil e militar do 
Poder Executivo e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovaçao do 
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela 
aprovação do projeto. Emendado em Plenário, o projeto voltou 
à Comissão de Administração Pública, que opinou pela 
rejeição das Emendas ~0 no 1 ao 4 e pela aprovação da Emenda 
nQ 5. Em votação, o orojeto. salvo emendas. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como estão. (-Pausa.) Aprovado. 

Em votação, a emenda que recebeu parecer favorável. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como estão. (- Pausa.) 
Aprovada. Em votação, as emendas que receberam parecer pela 
rejeição. Os Deputados que as aprovam permaneçam como estão. 
(- Pausa.) Rejeitadas. Está aprovado o Projeto de Lei nQ 
1.408/93, no 1Q turno, com a Emenda no 5. À Comissão de 
fiscalização Financeira. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Cumprido o objetivo da presente reunião, 

a Presidência a encerra e convoca os Deputados para a 
ordinária de debates de amanhã, dia 21, às 9 horas, e para 
as extraordinárias também de amanhã, às 14h30min e às 
20h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA OA 208i REUNIÃO EXTRAOROINÁIRA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 21 DE MAIO DE 1993 

Presidência do Deputado José Ferraz 
SUMÁRIO' ABERTURA - 1ª PARTE, Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA): Discussão e votação de proposições: Discussão, no 1Q 
turno, do Projeto de Resolução no 1.409/93; encerramento da 
discussão; discurso do Deputado Gilmar Machado; aprovação do 
projeto; questão de ordem; aprovação da Emenda nQ 1 
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.407/93; 
discurso da Deputada Maria José Haueisen; encerramento da 
discussão; discurso do Deputado Gilmar Machado; questão de 
ordem; discurso do Deputado Antônio Carlos Pereira; 
aprovação do projeto, na forma do vencido no 1Q turno; 
verificação de votação; ratificação da aprovação; declaração 
de voto - Discussão, no 2Q turno. do Projeto de Lei nQ 
1.408/93; encerramento da discussão; discurso do Deputado 
Antônio Fuzatto; questões de ordem; discurso do Deputado 
Gilmar Machado; aprovação do projeto, na forma do vencido no 
1Q turno; verificação de votação; ratificação da aprovação; 
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ENCERRAMENTO. 

voto; suspensão e 
declaração de voto; 

ABERTURA 

reabertura 
declarações 

-Às 14h33mín, comparecem os Deputados: 
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reunião; 
voto 

José Ferraz -José Militão- Rêmolo Aloise- Elmo Braz-
Bené Guedes- Sebastião Helvécio- Amilcar Padovani - Adelmo 
Carneiro Leão - Agost4nho Patrus- Aílton Vilela- Ajalmar 
Silva- Álvaro AntOnio- Ambrósio Pinto- Anderson Adauto-
Antônio Carlos Pereira- Antônio Fuzatto- Antônio Júlio-
Antônio Pinheiro- Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão 
Bonifácio Mourão Célio de Oliveira Dilzon Melo 
Eduardo Brás- Edward Abreu- Elisa Alves - Ermano Batista-
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna 
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio 
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Marques -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga 
- José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - Marcelo 
Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José Haueisen -
Maria Olívia- Mauri Torres- Miguel Barbosa- Mílton Salles 
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira Raul Messias 
Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares Romeu Queiroz 
Ronaldo Vasconcellos - Tarcísio Henriques- Wanderley Ávila 
- Wellington de Castro- Wilson Pires. 

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

1ê PARTE 
Ata 

- O Deputado Sebasttão Helvécio, 4o-Secretário, nas funções 
de 2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior. 

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, 
para discuti-la, o Deputado Gilmar Machado. 

O Deputado Gflmar Machado Sr. Presidente, na ata não 
consta referência a um tema que foi abordado pelo Deputado 
Adelmo Carneiro Leão em seu pronunciamento de hoje, pela 
manhã. Trata-se de acontecimento que se está verificando em 
Campo Florido. Não percebi, na ata. menção a esse 
acontecimento. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião 
Helvécio, 4o-Secretário, nas funções de 2Q-Secretário, para 
prestar esclarecimentos ao Deputado Gilmar Machado quanto ao 
conteúdo da ata . 

O Deputado Sebastião Helvécio - Informo ao nobre Deputado 
que na ata sucinta não se faz referência ao teor dos 
pronunciamentos. O discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão 
será publicado, na integra, no ''Diário do Legislativo", 
quando da publicação da ata desta reunião. 

O Deputado Gtlmar Machado Muito obrigado pelos 
esclarecimentos, Sr. Presidente . 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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O Sr. Presidente - Em discussão. a ata. Já não havendo 
quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. 

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

Presidência vai passar à 2g parte da reunião, com a 
discussão da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno, do Projeto de 

Resolução no 1.409/93, da Mesa da Assembléia. que dispõe 
sobre o reajustamento de vencimentos do pessoal da 
Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
projeto, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

O Deputado Gtlmar Machado- Para discutir, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Para encaminhar a 

votação, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gtlmar Machado Sr. Presidente. minha 

solicitação foi para discutir o projeto. 
O Sr. Presidente V. Exa. não estava inscrito para 

discuti-lo. Como a discussão já foi encerrada, v. Exa. 
dispõe de 5 minutos para encaminhar a votação do projeto. 

O Deputado Gllmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
público presente nas galerias, estou chegando de Campo 
Florido e me sinto perplexo com o que está acontecendo aqui 
na Casa. Cercearam-me o direito de falar a respeito daquela 
cidade. Estão passando por cima de todos os nossos direitos. 
Por isso quero deixar registrado, para que conste nos anais 
da Casa, que eu pedi a palavra para discutir o projeto, e me 
foi negado esse direito. Lamentavelmente, o parlamento 
mineiro dá um péssimo exemplo de como atuar. Estamos aqui 
para discutir ou apenas para "passar o rolo"? Não há 
necessidade de discussão. Estamos sendo impedidos de fazê-
lo. Daqui a pouco não teremos nem acesso à Casa. Estou 
realmente perplexo; é lamentável tudo o que presencio agora. 
Estou perplexo, repito. com a situação do campo, com a 
situação· do País, com a troca dos Ministros. com as 
incertezas de todas as camadas soc1a1s. Lamentavelmente, 
chegamos a esta reunião, e nos tiram o direito de discutir. 
Não podemos nem conversar. Solicitaria ao Deputado Anderson 
Adauto que apresentasse uma questão de ordem a fim de que 
possa haver uma discussão. Queremos discutir. Eu, quando 
quero discutir, vou ao microfone. 
Gostaria de poder aproveitar os poucos m1nutos que me 

restam. Pelo que posso observar, não terei muita condição de 
falar. Os Deputados estão de cabeça baixa, fazendo o que o 
Governo manda. Não se discute. Vota-se o que o Governo 
manda. Se se falar alguma coisa, corre-se o risco de sofrer 
conseqüências, como já aconteceu com outros trabalhadores 
bras i 1 e i ros. 

Nós queremos dizer com relação ao projeto, principalmente 
no que se refere aos funcionários da Casa, que ele precisa 
sofrer alterações, para que tenha um tratamento melhor e 
mais digno. Eles merecem um salário justo que possa lhes 
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garantir não apenas a sobrevivência, o arroz-com-feijão, mas 
também o l az·er. É necessário que e 1 es tenham di r e i to à 
cultura. Queremos que os nossos funcionários tenham isso, e 
não apenas um pequeno reajuste como o que está sendo 
proposto. Eles merecem um reajuste maior. Não só os nossos 
funcionários merecem isso. mas todos os funcionários do 
Estado. Lamentavelmente. o que temos aqui observado ê termos 
de votar como os projetos estão sendo propostos. Vamos ter 
de trabalhar nele posteriOrmente. para melhorar os futuros 
reajustes. Todos os funcionários merecem uma política 
salarial que lhes garanta sobrevivência nesse processo 
inflacionário extremamente elevado. Estamos assistindo a 
isso, lamentavelmente. Os funcionários não podem receber 
reajuste na forma como está ocorrendo agora. Esperamos que 
após a votação desse projeto, quando se restabelecer a 
democracia na Casa. possamos voltar a discutir um projeto 
ser1o, que garanta reajustes coerentes com o custo de vida. 
Todos merecem isso, não só os funcionários da Casa, como 
todos os funcionários do Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam queiram permanecer como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. 

O Deputado AntOnio Carlos Pereira - Sr. Presidente, eu 
havia pedido a palavra para encaminhar a votação da Emenda 
nQ 1, e ela não me foi concedida. 

O Sr. Presidente- O encaminhamento é feito no todo, no que 
não houve pedido de destaque. V. Exa. terá a palavra para 
encaminhar a votação do próximo projeto. 

Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. 

Discussão. no 2Q turno, do Projeto de Lei no 1.407/93, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a recomposição e o 
reajustamento dos símbolos e níveis de vencimentos e dos 
proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá 
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto. na forma do vencido no 1Q 
turno. Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a 
palavra, a Deputada Maria José Haueisen. 

A Deputada Marta José Hauetsen Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, senhores presentes nas galerias, não vamos fazer 
obstrução hoje, pois não estamos com esse objetivo. Na nossa 
fala de hoje vamos fazer um "pot-pourri", vamos falar sobre 
vários assuntos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um 
deles, pois para nós é indispensável que esses fatos sejam 
lembrados . 
Primeiramente, quero fazer referência ao final da fala do 

Deputado Ronaldo Vasconcellos na noite de ontem. O Deputado 
Ronaldo Vasconcellos terminou seu discurso dizendo o 
seguinte: "Agora, com a política salarial do Governo, os 
funcionários podem saber em que mês vão pagar suas dívidas" . 
Ora, senhores, foi bem claro, para nós, o ato falho do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos. Ficou bem claro que ele 
também sabe que, com a famosa política salarial do Sr. 
Hélio Garcia, o que os funcionários têm a fazer é, 
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as suas 
tem de 
amanhã, 

Outro assunto: o jornal "Diário da Tarde" de hoje publica 
matéria a respeito da ocupação das galerias. Diz o jor.nal 
"Nem mesmo a t rad i c i o na 1 ocupação das ga 1 e r i as por 
grevistas. como forma de garantir apoio incondicional aos 
discursos dos Deputados da Bancada, foi utilizada pelos 
petistas". Termina dizendo: "Os demais grevistas, na 
avaliação do Deputado do Bloco de Organização Democrática, 
já haviam voltado ao trabalho". 

Não resta dúvida de que o jornalista do "Diário da Tarde" 
ou não esteve aqui ontem ou anda muito mal-informado, ou foi 
mal-intencionado. Nós todos falamos que houve distribuição 
de senhas para impedir a presença de pessoas nas galerias. 
Se as galerias estiveram vazias. ontem, foi porque nós, da 
Oposição. tínhamos pouquíssimas senhas para distribuir, e 
elas foram disputadas por dez, 20, 50 pessoas. Os 
governistas, com certeza, ficaram com todas as suas senhas 
no bolso. porque nem os funcionários de seus Gabinetes aqui 
compareceram para defender e aplaudir o Governo. 
Queremos, então, deixar bem claro que as galerias estavam 

vazias porque o direito de participar, de ouvir, foi 
cerceado. Ainda nos jornais de ontem lemos a noticia de que 
os Líderes da maioria dos partidos na Assembléia estão 
cumprindo a ameaça de esvaziar a Oposição do PT. Ontem, 
vários Deputados foram à tribuna e fizeram um verdadeiro 
tiroteio contra as atitudes assumidas pelos petistas. Avisam 
que não vão assinar mais nenhum requerimento de iniciativa 
de par 1 ament ares do PT. Depois, meus senhores, dizem que 
nós, do PT, é que somos radicais. Aliás, esse tiroteio não 
está só aqui, na Assembléia Legislativa. Esse tiroteio está 
no Brasil inteiro. Para nós, isso é sinal de que estamos 
vivos. Lembro aqui um ditado popular bem conhecido: "Não se 
atira pedra em cachorro morto". Queremos continuar. 

Ontem foi dito. neste Plenário, por um Deputado governista, 
que a Prefeitura de Belo Horizonte não tinha um plano 
salarial. Nós fizemos uma intervenção, dizendo que ontem 
mesmo foi aceito pelo funcionalismo municipal e pelas 
professoras um plano de política salarial da Prefeitura de 
Belo Horizonte. Inclusive, o "Jornal da Tarde" de hoje dá 
essa notícia: "Um plano de política salarial muitas vezes 
melhor do que o proposto pelo Governo Hélio Garcia". 

Ainda no meu "pot-pourri", eu queria lembrar os ataques que 
foram desferidos contra a nossa companheira Luíza Erundina. 
Ela foi chamada de incompetente, de despreparada, e disseram 
que suas contas não foram aprovadas, mas não é essa a 
posição da imprensa nacional e dos Líderes políticos. É 
verdade que as contas de Luíza Erundina não foram aprovadas . 
Mas elas não foram aprovadas simplesmente por questões 
políticas, por perseguição a uma pessoa dos quadros do PT 
que soube sempre ser correta e honesta na administração da 
Prefeitura de São Paulo. Mas, na medida em que o seu 
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em que o PT la para frente, 
abusivo para cortar esse 

Aliás, os jornais de hoje dão vários testemunhos de 
políticos de renome elogiando a nossa companheira Luíza 
Erundina. Por exemplo, o "Estado de Minas" de hoje apresenta 
o Governador do Rio, Leonel Brizola, elogiando-a. Diz ele: 
"Erundina foi vítima de jogo de poder". Mais adiante, 
Brizola diz que ficou muito impressionado com a atuação de 
Erundina no Governo. O Procurador-Geral da República, Sr. 
Aristides Junqueira, disse o seguinte: ''As denúncias feitas 
pela ex-Ministra Luíza Erundina têm que ser investigadas, 
porque partiram de uma pessoa respeitável e que ocupou um 
alto cargo no Governo". O sucessor de Luíza Erundina, o 
Ministro da Secretaria de Administração Federal, Sr. Romildo 
Canhim, também elogiou a competência e a popularidade de sua 
antecessora. Ou seja, ele reconheceu o valor da ex-Ministra. 
Quando foi vaiado, ao assumir o cargo, ele disse que essa 
rejeição era natural, diante da competência e da 
popularidade da ex-Ministra. Falando ainda sobre as vaias 
que ele recebeu, disse: "Os protestos são até estimulantes e 
significam que há necessidade de novas ações de nossa 
parte". 

E, aqui, eu quero relembrar os protestos que o povo tem 
feito contra os Deputados governistas. Ontem nõs tivemos 
aqui, no Plenário, o companheiro Deputado Wilson Pires 
votando não com o PT, como disse ele, mas com a sua 
consciência. E eu não tenho a menor dúvida de que a reação 
daqueles que estavam na audiência pública, em Teõfilo Otóni, 
contribuiu para que a consciência do Deputado Wilson Pires 
fosse despertada para ver os fatos com mais clareza. 
Acredito que, se as audiências tivessem continuado em 

outros lugares, quem sabe outros Deputados não estariam 
também com a consciência mais aberta às necessidades e aos 
anseios do povo. Cito ainda palavras da Erundina: "Volto a 
repetir a vocês que um governo que foi eleito nas ruas pelo 
povo não pode reprimir trabalhadores que lutam pelos seus 
legítimos direitos". Outra coisa lamentável: O Chefe da Casa 
Civil do Presidente diz: "Quem mandou o Governo se meter com 
mulher feia?". Ê o tipo do Governo que, com certeza, está 
escolhendo para trabalhar com ele, para assessorá-lo, as 
"misses" e os bonitos. É 1 ament áve 1 que o Chefe da Casa 
Civil do Governo caia num ridículo desse, alegando que se o 
problema existe é porque a Erundina é feia. É lamentável que 
tenhamos pessoas desse quilate no Governo do Brasil . 
Gostaria de comentar o discurso do nosso companheiro Ermano 

Batista. Criticava o PT, liqüidando também a nossa 
companheira Luíza Erundina, e falava de um desfalque dado 
por um Deputado do PT de Manaus. Não estou aqui para 
defender esse companheiro infeliz, que pode ter sido 
desonesto nos seus negócios. Não queremos admitir que no PT 
todos são certos e os do outro lado são desonestos. 
Infelizmente, admitimos que há também corrupção entre os 
petístas. Mas, quando isso ocDrre, o próprio partido expulsa 
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aquele companheiro que o está maculando. Isso a gente não vê 
nos outros partidos. Quero dizer que as acusações feitas ao 
companheiro José Genoino são infundadas. Ele apenas foi 
infeliz em avalizar títulos e documentos desse Deputado 
petista de Manaus. 

Para terminar, quero fazer uma comparação. Quando vamos 
tomar café numa mesa coberta com uma toalha branca, 
1 impíssima, e se naquela toalha cai um pingo de café, todo 
mundo percebe. Mas. quando a toalha já está suja demais. 
podemos derramar o bule de café que ninguém nota. As 
acusações ao PT, de certa maneira, nos orgulham. Qualquer um 
que faltar ao compromisso petista é denunciado. porque nosso 
partido é limpo. Existem políticos por ai que podem sujar o 
seu partido a valer, que ninguém nota, porque o partido está 
sujo demais. É o que tinha a dizer. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. o projeto. Para 
encaminhá-la. com a palavra, o ilustre Deputado Gilmar 
Machado. 

O Deputado Gtlmar Machado- Sr. Presidente. Srs. Deputados, 
demais pessoas presentes nas galerias, assomo à tribuna para 
falar de um assunto extremamente delicado e que vem 
preocupando não só a minha pessoa mas também, tenho certeza, 
este parlamento. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão esteve ontem em Campo 
Florido. Moram 143 famílias às margens da rodovia, no 
Município de Iturama; estão há mais de três anos acampadas 
naquele local. A única coisa que essas famílias querem é um 
pedaço de terra para que possam produzir. E elas realizaram, 
durante esses três anos. três ocupações de terras, sendo 
duas extremamente violentas. Nessa segunda ocupação, 
perdemos dois companheiros: Vitor, de 25 anos, advogado do 
Sindicato dos Eletricitários, e Luiz Cláudio, de 26 anos, 
Tesoureiro do PT no Município de Uberlândia. Essas famílias 
estão reivindicando e já conseguiram um decreto de 
desapropriação da fazenda Santo Inácio Ranchinho, que tem 
mais de 3.200ha e fica no Município de Campo Florido. Essa 
propriedade está, há muitos anos, totalmente improdutiva. 
Seus proprietários vivem mais nos EUA ou no Rio de Janeiro 
do que em Campo Florido. A fazenda fica a cargo de um 
administrador. Enquanto milhares de trabalhadores rurais 
precisam de um pedaço de terra, essa fazenda está totalmente 
improdutiva. Os trabalhadores rurais já ganharam em todas as 
instâncias a desapropriação dessas terras, que foram 
consideradas latifúndio improdutivo. Mas, como faltava serem 
votados o rito sumário e a reforma agrária no Congresso 
Nacional, a proprietária apresentou uma liminar em Brasília 
e conseguiu segurar a imissão do INCRA na terra, até que a 
votação fosse feita. Agora, já foram votados a reforma 
agrária e o rito sumário. Essas famílias, que estão passando 
por uma série de dificuldades, resolveram, na madrugada de 
sexta-feira, ocupar a Fazenda Santo Inácio Ranchinho. E 
estivemos lá participando das negociações para que não 
houvesse violência no ato de desapropriação e para que o 
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INCRA agilizasse o processo. Conseguimos com o Presidente 
nacional do INCRA, Dr. Osvaldo Russo, que ele começasse as 
negociações, porque uma das proprietárias está querendo 
vender as terras. O INCRA já fez um levantamento dos custos 
da terra. 

Queremos que essas famílias permaneçam em Campo Florido e 
que o INCRA consiga negociar rapidamente essa área para que 
os companheiros possam permanecer ali e fazer com que essa 
fazenda produza comida para o povo brasileiro. Essas pessoas 
não querem vir para a cidade. Querem produzir para o País. 
Querem, apenas, um pedaço de terra para que possam sustentar 
as suas famílias. 

Estamos aqui, hoje, para pedir o apoio da Assembléia 
Legislativa, a fim de que, por meio do INCRA. o processo 
possa ser agilizado. Isso vai ser bom para o Município de 
Campo Florido. Todos nõs sabemos como é importante colocar 
143 famílias numa área totalmente improdutiva para que 
possam produzir e gerar recursos para aquele município. 

Tivemos ontem ã tarde a presença do Bispo de Uberaba, que 
esteve participando de uma assembléia, juntamente com o 
Prefeito de Campo Florido, e que também quer a negociação 
para a solução do problema daquelas pessoas. 
Gostaríamos de fazer um apelo a todas as pessoas aqui 

presentes para que auxiliem esses companheiros, primeiro, no 
campo da negociação política, para que possamos resolver 
esse conflito que já está instalado, e segundo- todo mundo 
sabe da onda de frio por que estamos passando, e as pessoas 
estão lá, perto de um riacho, sendo que, de madrugada, o 
frio é insuportável - com agasalho e comida, para que possam 
resistir até alcançar os recursos que lhes possibilitem 
ficar na terra, começar a produzir e receber do Governo a 
garantia dos recursos de que tanto necessitam. 

Para encerrar, gostaria de ler a carta do Movimento dos 
Trabalhadores Sem-Terra de Iturama, que foi entregue ontem 
no Município de Campo Florido. Agradeço a oportunidade de 
poder relatar ao Plenário esse problema. Gostaria também de 
contar com a solidariedade e o apoio dos companheiros desta 
Casa, para que possamos garantir, de fato, os direitos dos 
trabalhadores, de tal forma que possam permanecer na terra e 
começar a produzir. (- Lê:) 

"Aos Moradores de Campo 
Nos dirigimos aos moradores de Campo 

as razões que nos levaram a ocupar, 
de maio), parte das terras da 
Riachinho. 

Florido* 
Florido para comunicar 
desde quarta-feira (19 
fazenda Santo Inácio 

Há cerca de um ano. o INCRA (Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária) determinou a desapropriação 
de parte da fazenda, até então de propriedade da família de 
Álvaro Lopes Cansado. 

Como é de conhecimento da população e das autoridades de 
Campo Florido, na referida área nada é produzido. Portanto, 
nenhum beneficio traz ao município. E corno estabelece a 
Constituição Federal - Lei Maior do País toda terra 
improdutiva deve ser feita reforma agrária, para assentar os 
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milhões de famílias de 
afora. 

sem-terras desamparadas pelo Brasil 

Porém, os ex-donos da fazenda entraram com recurso na 
Justiça, que suspendeu a entrega da posse. Assim sendo, o 
processo parou. E nós. 143 famílias com aproximadamente 500 
pessoas, não podemos esperar mais. 

Estávamos acampados às margens de uma rodovia perto de 
Iturama há mais de três anos, esperando o assentamento 
prometido pelo go~erno. São crianças. mulheres e 
trabalhadores sem agua, alimento, escola, atendimento 
médico, morando debaixo de barracas de plástico preto. 

Nossa intenção em ocupar a fazenda é fazer com que a 
Justiça e as autoridades tomem providências para resolver 
nossa situação de sofrimento. miséria e agonia pelos quais 
estamos passando. 

Lutamos pela posse da terra para podermos plantar nosso 
alimento e criar nossas famílias. Não queremos morar nas 
cidades para vivermos em favelas e ficarmos desempregados. 
Somos camponeses e queremos trabalhar na terra. 

Queremos morar em Campo Florido e ajudar a 
município a crescer. Não queremos pegar nada 
Queremos. sim, trabalhar e contribuir para 
Brasil um País justo, com igualdade. 

economia do 
de ninguém. 
fazermos do 

Comunicamos que temos o apoio dos deputados estaduais, de 
vereadores, de diretores de sindicatos de trabalhadores e de 
advogados de Belo Horizonte. Uberaba. Uberlândia. Ribeirão 
Preto, Franca. Araguari e Araxâ. Eles estão presentes no 
acampamento para nos ajudar a conversar com policiais e 
representantes da Justiça. Em Brasília e em Belo Horizonte. 
contamos com apoio de Deputados e de sindicatos que estão 
solidârios com nosso movimento. 

Pedimos o apoio dos moradores e autoridades de Campo 
Florido para juntos solicitarmos ã Justiça definição para o 
assentamento. 

Pedimos ainda a sua ajuda através da doação de alimentos e 
agasalhos, que podem ser entregues na casa paroquial. 

Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra de Iturama" 
Reafirmo que gostaria de contar com a solidariedade de 

todos. Muito obrigado. 
(* -Publicado de acordo com o texto original.) 

Questão de Ordem 
O Deputado AntOnio Carlos Pereira - Sr. Presidente, ontem 

nossa Bancada apresentou uma questão de ordem relativa a um 
requerimento que proibia destaques quando da votação do 
projeto do funcionalismo e alertamos para o fato de que isso 
era perigoso para o futuro, ou seja, era perigosa a 
possibilidade de se proibir a apresentação de destaques 
quando da discussão e da votação de projetos. 

De posse do Regimento Interno, constatamos que o art. 255 é 
enfático, é claro e não permite nenhuma interpretação dúbia. 
Diz o art. 255 do Regimento Interno, no seu j 2Q: "As 
emendas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer 
favorável ou contrário de todas as comissões que as tenham 
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examinado. observado o disposto no art. 282 e permitido 
destaque". 

A compreensão da nossa Bancada é a de que esse dispositivo 
legal foi violentado ontem. Em função disso, a Bancada do 
Partido dos Trabalhadores informa que vai entrar em juizo 
para garantir que esses direitos sejam cumpridos. o que pode 
significar, até mesmo, a anulação da votação feita aqui, 
ontem. 

O Sr. Presidente A 
registra as palavras do 
Pereira. 

Presidência mantém a decisão e 
ilustre Deputado António Carlos 

Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado 
Antônio Carlos Pereira, que dispõe de cinco minutos. · 

O Deputado AntOnto Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras. e 
Srs. Deputados. companheiras e companheiros presentes nas 
galerias, vou tentar, com esforço, nesses cinco minutos. 
fazer uma leitura comentada da nota que o Governador do 
Estado tem divulgado na imprensa escrita, falada e 
televisada. a qual é dirigida ao povo mineiro. 
Ontem mesmo, alguém. aqui, questionou os gastos do comando 

de greve, com relação aos cartazes. Posso assegurar que uma 
única inserção na televisão cobre, com larga margem. os 
gastos com cartazes espalhados no Estado inteiro. Mas vamos 
à nota. O primeiro parágrafo diz o seguinte: "Em vista da 
lamentável intransigência de parte dos funcionários 
públicos ... ". Vamos historiar. A maioria do magistério está 
em greve. Temos de compreender o porquê da greve. Houve uma 
tentativa de se buscar não apenas o atendimento das 
reivindicações mas também, fundamentalmente. de o Governo 
acatar as reivindicações. ou, no mínimo, se dignar a 
negociar. Isso não aconteceu. Assim, podemos colocar 
claramente de quem partiu a intransigência. Há uma série de 
números, mas o próprio Governo não tem controle de seus 
números. As próprias fontes essenc1a1s apontaram uma 
contradição entre os vários números que o Estado utilizava 
para se defender. Não vou discutir números hoje. Isso 
demandaria mais tempo. Mas, no final desse segundo item, 
afirma-se o seguinte: " ... cabendo para os próximos 
trimestres percentuais ma i ores ... ". Aí . um numeroz i nho ajuda 
a ilustrar: professor da categoria 1A, salário do mês 
anterior: 3 milhões e alguma coisa. Depois desse monumental 
reajuste que o Governo diz ser acima da inflação e que 
incorpora isso e mais aquilo- no mês seguinte. passaria 
para 6 milhões e mais alguma coisa. Isso incluindo abono . 
"pó-de-giz", etc. 
A mensagem fala em ganho real. até mesmo, para aqueles que 

têm remuneração mais alta, mas basta fazermos uma leitura 
rápida da matéria publicada pelo Poder Executivo para 
encontrar um achatamento brutal nos salários. As diferenças 
são mínimas entre um nível e outro. 

As 1 ideranças da greve que 1n1c1aram a paralisação têm, 
desde antes da greve, procurado entendimento com o Poder 
Executivo, exigindo negociação. Nesse particular, o Governo 
Estadual deveria imitar a Prefeitura Municipal. que acabou 
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de fechar um acordo com o magistério em bases infinitamente 
superiores, mas, principalmente, num processo de diálogo, 
negociado, de livros abertos. construindo propostas justas. 

Mais: a nota diz que "O Comando do Movimento, no entanto, 
manteve-se intransigente e recusou a proposta''. 
Companheiros, vamos ser claros: a greve pode até acabar, 
porque qualquer greve. um dia, acaba. Entretanto. dizer que 
a proposta, nos termos em que é apresentada hoje, é 
aceitável, que essa proposta, com seu desenho. com seu 
esboço, é tranqüila, é boa. é justa e. no mínimo, necessária 
pode ser dito. Por outro lado. o comando pode até concordar 
com a avaliação de que já não há força, num determinado 
momento, para se continuar a greve, mas isso não significa, 
de maneira alguma, que ele deva endossar tal proposta. 

Por fim, mais uma vez, a velha tecla: "o Movimento 
demonstra com clareza o seu caráter político". Devolvo a 
pergunta apresentada aqui, hoje: se lideranças do PMDB, no 
passado. apoiaram essas mesmas categorias. esses mesmos 
setores e essas mesmas entidades de greve, porque não os 
apóiam hoje? Se lideranças do PFL, do PDT, do PSDB, do 
Governo Newton Cardoso também hipotecaram toda sua solida-
riedade com a mesma greve, com a mesma categoria, com as 
mesmas pessoas, com as mesmas lideranças, por que é que 
mudaram hoje? 

Para não dizer que isso é intransigência do PT, fui buscar 
um depoimento do Vereador José Lincoln, do PSDB, que diz o 
seguinte: "A 1 inha dos Vereadores do PSDB é de oposição ao 
Governo Estadual. Vemos com tristeza os Deputados do PSDB se 
aliarem a um Governo perdido e que não sabe das suas 
responsabilidades". Portanto, não somos só nós, do PT. que 
pensamos assim, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado 
o projeto, na forma do vencido no 1Q turno. 

O Oeputado Gilmar Machado Sr. Presidente. solicito 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência vai 
proceder à verificação requerida. 

(- Procede-se à verificação de votação.) 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 41 Deputados; votaram 

contra 8 Deputados. Fica, portanto, ratificada a aprovação, 
no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.407/93. 

Declaração de Voto 
o oeputaao Wilson Pires- Sr. Presidente, gostaria de dizer 

que votei contra o projeto. mas não votei com o PT; votei 
com o funcionalismo e de acordo com a minha consciência. 

O Sr. Presidente - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 1.408/93. do Governador do Estado, que dispõe sobre 
os principias da política de reajustamento dos símbolos e 
níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal civil e 
militar do Poder Executivo e dá outras providências. Em 
discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação. Para encaminhá-la, com a palavra, o 

ÉL_ ______________________________________________________________ J 
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ilustre Deputado António Fuzatto, que dispõe de cinco 
minutos para o seu pronunciamento. 

O Deputado Antônio Fuzatto Sr. Presidente. Srs. 
Deputados. Sras. Deputadas, companheiros presentes nas 
galerias, fico satisfeito e, ao mesmo tempo, triste, pois, 
quando da votação do último projeto, 17 Deputados votaram 
contra a aprovação da matéria. Hoje, somente oito Deputados 
votaram conosco, ou seja, contra o projeto. Com exceção da 
Bancada do PT, somente os Deputados Raul Messias, do PSB, 
Hely Tarquinio e Wilson Pires votaram contra esse projeto. 
Embora o Deputado Wilson Pires insista em dizer que não, ele 
votou sob a orientação do PT, isto é, votou junto com a 
Bancada do PT e sob a orientação do Deputado que aqui fala. 
Eu queria esclarecer por que somos contra o projeto. Vários 
Deputados dizem que deveríamos votar a favor do projeto de 
aumento do funcionalismo, mas não dá para ser favorável a 
ele. Pergunto aos companheiros que estão nas galerias: Dá 
para votar a favor desse projeto? 

Não dá. E é por isso que não estamos a favor dele. Há 
alguns fatos que justificam e ilustram a nossa posição, e o 
Deputado Antônio Carlos Pereira já se referiu a eles. Pega-
se. por exemplo, o P-1, que teve um índice de aumento, de 
janeiro até agora, e com esse aumento de maio, de 15% só. O 
P-7, que teve menos 20%. Então, isso não significa arrocho? 
Somente o P-1, o P-2 e o P-3 tém aumento real. Os outros 
tiveram os salários diminuídos, arrochados. Basta fazer as 
contas para enxergar claramente isso. Vocé pega o P-4 e vé 
que ele fica com menos 8%; que o P-5, fica com menos 12%; 
que o P-6, fica com menos 15%, e que o P-7, fica com menos 
20%. Então, não dá para votar um projeto salarial desses. 
Não existe ganho real nenhum para os professores e 
funcionários. Não sei o que há de interessante nesse 
projeto. 

Uma outra questão: um inspetor, que faz 40 horas, tem uma 
gratificação de 50%. O supervisor e o orientador, que também 
fazem 40 horas, têm 25% de gratificação. Esse é um outro 
erro do projeto, que, de resto, tem vários outros erros. Não 
dá para votar a favor de um projeto com esses erros todos, e 
é por isso que votamos contra ele. 

Quero registrar, ainda, que durante o dia de ontem e o dia 
de hoje, houve muita tensão por aqui. Todo mundo sabe que 
não foi possível entrar nas galerias, a não ser portando 
senhas. Houve a presença de um rolo compressor o tempo 
todo. Não houve democracia dentro da Assembléia, no que diz 
respeito à discussão do projeto como um todo. Então, 
companheiros, nós votamos contra esse projeto, e quero dizer 
para vocês: a luta não é aqui dentro. A luta tem que 
continuar, ainda que a greve termine ou coisa parecida. A 
luta tem que continuar, porque só lá fora, junto com a 
população, junto com os pais, com os alunos e com os 
trabalhadores do ensino, junto com todo o funcionalismo 
público, é que vocês conseguirão alguma vitória. A luta 
continua, e estaremos sempre do lado de vocês. 

Questões de Ordem 
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o Deputado Wellington de Castro- Sr. Presidente. a atitude 
tomada pela Mesa da Assembléia Legislativa deixa-nos em uma 
situação, até certo ponto, ridícula. Veja V. Exa. que este 
Deputado é da Capital, da mesma forma que a ilustre Deputada 
Maria Elvira e tantos outros. Essa deliberação da Mesa de 
fornecer a cada Gabinete apenas quatro senhas para a reunião 
coloca-nos em uma situação horrível. Já fui chamado umas 
quatro ou cinco vezes ao meu Gabinete. Há pessoas pedindo 
senha para participar desta reunião, e estamos vendo que há 
espaço suficiente para a entrada das pessoas que se 
encontram nesta Casa, que pertence ao povo. 

Agora, quero fazer um apelo: V. Exa. deveria determinar à 
Mesa que, uma vez lotadas as galerias, fossem fechadas suas 
portas. Tomados todos os assentos, tudo bem, mas fazer essa 
proibição numa Casa do povo, determinar que sejam 
distribuídas quatro senhas a cada Gabinete é um absurdo. As 
pessoas ficam ai, querendo entrar, querendo assistir a uma 
reunião numa Casa que é delas, que pertence a elas. Ficam 
feito bobas, indo de Gabinete em Gabinete, sem poder entrar. 
Sr. Presidente, há aqui, no saguão. várias pessoas. O 

número não é tão grande assim. Tenho a certeza de que não 
dará nem para ocupar aquele lance das galerias. Então, eu 
gostaria de que, em nome do povo mineiro, V. Exa. mandasse 
abrir as portas para que o povo pudesse assistir a esta 
reunião. Muito obrigado. 

O Deputado José Marta Pinto Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, demais pessoas presentes nas galerias. também 
quero manifestar o meu repúdio a essas quatro fichas 
distribuídas a cada Gabinete. Entendo que esta Casa é do 
povo. Entendo que esta Casa se manifesta de acordo com a 
vontade deliberada da gente mineira. 

Quero dizer, também, que as minhas fichas, que eram, na 
verdade, muito poucas, foram entregues por mim à nossa 
colega Deputada Maria José Haueisen, que tem uma grande 
demanda de pessoas do interior que vieram a Belo Horizonte 
para assistir a esta votação; por essa razão, eu a 
presenteio, Deputada Maria José Haueisen, mesmo porque não 
me preocupo muito com esse problema de ficha: meus eleitores 
confiam no trabalho que faço nesta Casa, não preciso de 
fiscalização. 
Gostaria de dizer, também, que estive antes de ontem, 

ontem, estou hoje, estarei amanhã e sempre estarei a favor 
do funcionalismo, porque entendo que o Governador pode pagar 
os aumentos pleiteados por ele; o dinheiro circula no meio 
da sociedade assim como o sangue circula no corpo humano . 
Pagando bem a esses abnegados funcionários, obviamente, o 
dinheiro voltará para o Governo dentro de poucas horas. É 
esta a minha razão. Voto com o funcionário público hoje, 
amanhã e sempre. 

O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente. Srs. Deputados . 
demais pessoas presentes nas galerias. estamos aqui, 
encaminhando a votação, para dizer que não votaremos a 
favor do Projeto de Lei nQ 1.408/93 da forma como está, por 
algumas razões. Em primeiro lugar, estamos convivendo com um 
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processo inflacionário na casa de 30% ao mês. Enquanto o 
povo passa dificuldades, lamentavelmente, o nosso Presidente 
da República colocou, há alguns meses, no Ministério da 
Fazenda, uma pessoa completamente comprometida com as 
empreiteiras. tanto e que não teve condições de permanecer 
no cargo. Caiu por suas ligações com as empreiteiras e 
porque. realmente. estava continuando um projeto que levava 
milhões e milhões de trabalhadores ao desemprego, à fome e à 
recessão. Enquanto isso, com uma inflação dessa ordem, é 
proposta uma politica salarial que leva em consideração 
reajustes de quatro em quatro meses. Entendo que uma 
política s·alarial séria, como a que estamos discutindo na 
Prefeitura de Belo Horizonte, deve levar em consideração 
reajustes mensais. 
Outro problema: quem garante que teremos condições de 

acompanhar a receita? Estivemos discutindo com Consultores 
da Casa. e eles não conseguem acompanhar a entrada e a saida 
do Estado. Lamentavelmente. ouvimos alguns parlamentares que 
apóiam o Governo dizerem, desta tribuna, que o Estado estava 
comprometendo mais de 90% da receita com o funcionalismo. 
Entretanto, na hora de apresentar a sua proposta, disseram 
que estavam comprometendo 75% da receita. 

Para concluir, gostaria de convidar todas as pessoas 
presentes. inclusive as que se encontram nas galerias, para 
comparecerem, às 14 horas, segunda-feira, em frente ao 
Palácio, à assembléia geral do funcionalismo do Estado, que 
irá analisar a greve. Antes. acontecerá um ato público 
intitulado "As Águas Vão Rolar". Logo em segulda, a 
assembléia decidirá os rumos do movimento do funcionalismo 
público. que 1ra tomar uma posição coerente e ser1a, 
discutindo com a população de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado 
o Projeto de Lei nQ 1.408/93, na forma do vencido no 1Q 
turno. 

O Deputado Ivo José - verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Ê regimental o pedido. A Presidência vai 

proceder à verificação requerida. 
- Procede-se à verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Votaram a favor 43 Deputados; votaram 

contra 12 Deputados. Fica, portanto, ratificada a aprovação 
do Projeto de Lei nQ 1.408/93. 

Declaração de Voto 
O Deputado Agostinho Patrus- Sr. Presidente, é preciso que 

se registre nos anais desta Casa que a Bancada do PT, que . 
na votação do último reajuste dos salários dos funcionários 
públicos. deixou de votar o projeto alegando que a categoria 
exigia uma politica salarial para ela. vota contra essa 
mesma politica salarial. Dessa forma, Sr. Presidente. 
gostaria que esse fato ficasse registrado nos anais desta 
Casa . 

- Ocorrem manifestações nas galerias . 
Suspensão da Reunião 

É L_~-----------------------------------------------------" 
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião 
por 5 minutos. Está suspensa a reunião. 

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

com a palavra. para concluir sua declaração de voto, o 
Deputado Agostinho Patrus. 

Conclusão de Declaração de Voto 
O Deputado Agostinho Patrus - Sr. Presidente, completando 

minha questão de ordem, gostaria que ficasse registrado nos 
anais da Casa que. hoje. o pensamento da Bancada majoritária 
seria até o de derrotar esta politica salarial. Assim, 
veríamos como ficariam os Deputados do PT, que tanto lutaram 
por uma política salarial e que hoje votaram contra ela. 
Gostaríamos de ver como ficariam eles diante de um Estado 
que é o primeiro a criar uma política salarial para o 
funcionalismo. 
Gostaria de ver aqueles que defendiam a Ministra Luísa 

Erundina, que, a propósito, propós a mesma política salarial 
que o Governo de Minas propós para seus funcionários. Com 
essa atitude, o PT quer dizer â Ministra que realmente ela 
não é mais do PT. É o mesmo que dizer que ela não merecia 
ser do PT. A Ministra é inteligente demais para ser do PT. 
Esse PT é incompreensível, Sr. Presidente. Ele luta por uma 
política salarial e vem aqui, insuflado por uma galeria de 
meia dúzia de agitadores, votar contra um projeto de 
interesse de todo o funcionalismo pUblico. Diante do que 
estamos vendo aqui nesta tarde está mais que provado que a 
adoção da senha foi uma medida justa, correta, Sr. 
Presidente. porque nós parlamentares não estamos conseguindo 
sequer falar nesta Casa. O Deputado não está tendo o direito 
de se expressar. Como vamos discutir o projeto e os 
destaques que o PT tanto está reclamando com essa platéia, 
trazida pelos senhores, trazida pela Bancada do PT, a nos 
impedir o uso da palavra? Que parlamento é este, Sr. 
Presidente? Que parlamento é este. onde o Deputado é 
proibido de se expressar, por meia dúzia de agitadores? 
Portanto, Sr. Presidente, deixo aqui o meu protesto contra 

a Bancada do PT, contra aqueles que votaram contra essa 
política salarial defendida até mesmo pela Ministra Luisa 
Erundina. Muito obrigado. 

Declarações de Voto 
O Deputado José Marta Pinto - Gostaria de merecer das 

galerias pelo menos um minuto de atenção. Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, quero dizer que votei a favor do 
funcionalismo, mesmo porque sou funcionário há 36 anos e 
seria muito difícil para mim enfrentar, amanhã, os meus 
colegas da Polícia Civil, os meus colegas da Polícia 
Militar. os meus colegas funcionários públicos. Eu tenho 
visto o sofrimento dessa gente no interior do Estado, por 
onde tenho passado. Estão sofrendo com a falta de pagamento, 
com a defasagem de seu salário e, ainda, com o não-
recebimento do salário deste mês. É uma situação de agruras, 
realmente. 
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Quero respeitar os meus pares que votaram a favor do 
Governo. Entendo a sua posição. Mas quero dizer que votei de 
acordo com a minha consciência e não a reboque do PT. Muitas 
vezes, ocupei a tribuna para ficar contra o PT, contra 
discursos diferenciados da sua ação. Quero também pedir 
clemência a essa galeria para que os Deputados, quando 
estiverem aqui, possam fazer seus discursos, possam fazer 
seus pronunciamentos. As vaias poderiam vir depois que os 
Deputados encerrassem a sua fala. Isto é um Plenário, e o 
que eu peço é um direito de todos nós. Muito obrigado. 

Eu reconheço os limites do Governador e de seu pensamento, 
mas quero dizer que estarei contra qualquer ato lesivo à 
minha sociedade, principalmente aos funcionários públicos, 
que votaram, em massa, com o atual Governador do Estado, 
dando a ele a vitória nas Ultimas eleições para o Governo do 
Estado. 

O Deputado Antõnto Fuzatto Eu só queria dizer duas 
coisas. Em primeiro lugar, quero registrar o voto favorável 
do Deputado Eduardo Brás, ao funcionalismo público. Em 
segundo lugar, quero dizer ao padrinho, Deputado Agostinho 
Patrus. que nós, do PT, sempre lutamos, e sempre 
reivindicamos uma política salarial_ Não só nós da Bancada 
do PT, como também Deputados de outras Bancadas. e o 
funcionalismo também. Devo dizer que nós não vamos votar a 
favor de qualquer politica salarial. É essa a nossa questão 
de fundo. Muito obrigado. 

O Deputado We11ington de Castro- Sr. Presidente, Srs. 
Deputados. senhoras e senhores presentes nas galerias, quero 
formular um pedido de desculpas, em nome dos Deputados, que, 
naturalmente, pela euforia cometeram essa indelicadeza para 
com os senhores, tachando-os de meia dúzia de agitadores. 
Estão aqui nestas galerias. aqui na Assembléia Legislativa, 
na Casa do povo, pessoas que votam, pessoas que elegem os 
Deputados, pessoas que escolhem os seus representantes para 
este Parlamento. O Deputado Agostinho Patrus, homem educado, 
Deputado ponderado, foi infeliz ao cometer esse deslize. Na 
realidade, estão aqui não meia dúzia de agitadores. Estão 
aqui pais de família, funcionários públicos em defesa de uma 
melhoria de vencimentos. 

É muito fácil criticar as galerias, é muito fácil criticar 
quem está aqui representando 400 mil funcionários públicos, 
quando se tem o ordenado de um Deputado Estadual. 

O Deputado Antõnto Carlos Pereira - Sr. Presidente, longe 
de mim a idéia de polemizar a esta altura do campeonato. Mas 
acho importante fazer alguns esclarecimentos. O Deputado 
Agostinho Patrus. inteligente, hábil, sabe, certamente. de 
um princípio da Física que se estende à política: a cada 
ação cor responde uma reação, i gua 1 e em senti do contrário . 
Nos anos anteriores, a Bancada do PT, apesar de ter-se 
manifestado contra os projetos de reajuste, apesar de há 
dois anos vir levantando a necessidade de uma política 
salarial. sempre se negou a votar contra esses projetos, na 
maioria das vezes optando pela abstenção, a partir de uma 
consciência de que votar contra, naquele momento, naquela 
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circunstância, signiflcarla única e exclusivamente jogar 
para a galeria. demarcar uma posição no abstrato. Eu quero, 
primeiro. registrar uma linha de atuação no interior deste 
Legislativo. Os nossos votos para projetos. inclusive, 
piores do que esse, foram favoráveis. às vezes, porque 
sabíamos que, se levássemos ao limite nossa posição, o 
resultado concreto seria a derrota do projeto e o reajuste 
zero para o conjunto dos servidores. Por isso. votamos fa-
voravelmente. Neste momento; isso vale para a nossa posição 
de voto, como vale também para a questão relativa ás 
galerias. 

O Deputado Agostinho Patrus se manifestou favoravelmente à 
política das senhas, argumentando que, se não houvesse as 
senhas, teríamos as galerias lotadas, o que inviabilizaria 
qualquer debate. Quero lembrar que o que inviabilizou o 
debate foi o próprio procedimento que a maioria adotou, 
aqui. neste Plenário. de não permitir destaques, de não 
permitir discussão. Isto pressionou o processo e tem que 
ficar registrado. As senhas foram oferecidas a todos, 
indiscriminadamente. Se fosse real, se fosse palpável a 
argumentação do Deputado Agostinho Patrus, teríamos as 
galerias cheias, para respaldar as posições aqui assumidas. 
Infelizmente. isso não aconteceu. 
Quero reafirmar aqui o que o Deputado Antônio Fuzatto 

disse. O Deputado Agostinho Patrus afirmou o mesmo- isto só 
nos engrandece -, reconhecendo que a Bancada do PT vem 
lutando por uma política salarial, há muitos anos. Agora, 
isto não pode, de forma alguma, significar uma política de 
rendição. O fato de se definir uma política. por si só, 
mecanicamente, automaticamente, não implica que tenhamos que 
ser a favor. Lutamos durante todo esse tempo por uma 
política salarial que. de fato, atendesse ao funcionalismo. 
Não por qualquer política salarial. 
Quero concluir dizendo, com muita clareza, que, se não 

houvesse o tensionamento ocorrido em função da vontade da 
maioria, que inclusive atropelou o nosso Regimento Interno; 
não fosse a proposta tão ruim, nossa Bancada não teria o 
menor pudor em votar a favor do projeto. Mas houve atos 
políticos que. necessariamente, têm de incorporar reações. O 
nosso voto é muito mais contra o processo como um todo. 

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

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para as 
extraordinârias de logo mais, às 20h30min; de amanhã, dia 
22, às 9h30min, às 14h30min e às 20h30min, e de domingo, 
dia 23, às 9h30min, às 14h30min e às 20h30min, nos termos 
dos editais de convocação. Convoca, ainda. para a ordinária 
de debates de segunda-feira, día 24, às 20 horas. Levanta-se 
a reunião. 

ATA DA 49i REUNIÃO CONJUNTA 
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
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Às dez horas do dia vinte e seis de maio de mil novecentos e 
noventa e três. comparecem no Plenarinho I os Deputados 
Antônio JUlio, Geraldo Rezende. Antônio Pinheiro, Reinaldo 
Lima e Romeu Queiroz, membros da Comissão de Constituição e 
Justiça; Sebastião Costa. Jorge Eduardo {substituindo este 
ao Deputado José Renato, por indicação da Liderança do 
PMDB). Simão Pedro Toledo (em substituição ao Deputado 
Oílzon Melo, por indicação da Liderança do PTB) e Antônio 
Fuzatto, membros da Comissão de Administração Pública; e 
Raul Messias, Jorge Eduardo (substituindo este ao Deputado 
José Renato, por indicação da Liderança do PMDB), Simão 
Pedro Toledo (substituindo o Deputado Roberto Amaral, por 
indicação da Liderança do PTB) e Romeu Queiroz, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Romeu 
Queiroz que 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 os pareceres das comissões acima mencionadas sobre 
o Projeto de Lei nQ 1.372/93, no lQ turno, de autoria do 
Governador do Estado, que cria estabelecimentos 
penitenciários na estrutura da Secretaria de Estado da 
Justiça e dá outras providências. Assim, o Presidente. 
Relator pela Com1ssão de Constituição e Justiça. lê seu pa-
recer, concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade 
e pela juridicidade da matéria. Posto em discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Na ausência do Relator pela 
Comissão de Administração Pública, Deputado Dllzon Melo, a 
Presidência redistribui a proposição ao Deputado Sebastião 
Costa. Este emite parecer, concluindo pela aprovação da 
matéria. Posto em discussão e votação, é aprovado o parecer. 
Na ausência, também. do Relator pela Comissão de Fiscali-
zação Financeira e Orçamentária, Deputado Roberto Amaral, é 
redistribuido o projeto ao Deputado Simão Pedro Toledo. que 
opina pela sua aprovação. Discutido e votado, é aprovado o 
parecer. 'Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos Deputados e os convoca para a 
próxima reunião conjunta. dia 27 do corrente, às 14h30min, 
com a finalidade de apreciar, no 1Q turno, os pareceres dos 
Relatores sobre o Projeto de Lei nQ 1.398/93, do Governador 
do Estado, que dispõe sobre a reorganização da ADEMG, 
estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências. 
Em seguida, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos . 
Sala das Comissões. 27 de maio de 1993. 
Tarcísio Henriques, Presidente- Oílzon Melo -Célio de 

Baldonedo Oliveira- José Renato Antônio Pinheiro 
Napoleão- Ermano Batista- Jorge Hannas. 
ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às dez horas e 
novecentos e 
Comissões os 

trinta 
noventa 

Deputados 

minutos do dia doze 
e três, comparecem 

Jorge Hannas, Adelmo 

de maio de mil 
na Sala das 

Carneiro Leão, 
~L_ ______________________________________________________ _J 
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Wilson Pires, José Leandro e Jorge Eduardo, membros da 
comissão supracitada. Está presente, também, o Deputado 
Márcio Miranda. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Jorge Hannas. declara abertos os trabalhos e so-
l i cita ao Deputado Jorge Eduardo que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência encerra a primeira 
parte do expediente e transforma a reunião em especial, com 
a finalidade de comemorar a 54ª Semana Brasileira de 
Enfermagem. A seguir, convida as Sras. Maria Auxiliadora 
Córdova, Presidente Nacional da Associação Brasileira de 
Enfermagem - ABEN -; Zídia Rocha Magalhães, Presidente da 
Associação Brasileira de Enfermagem- ABEN-MG; e Laura Borja 
Perez. Vice-Presidente da Associação Brasileira de Enferma-
gem, para tomar assento à mesa. Logo após. o Presidente 
passa a palavra à Sra. Maria Auxiliadora Córdova, que faz 
sua exposição ressaltando a importância dessa comemoração, 
que, neste ano, trata do tema "Produtividade com Qual idade". 
Ela faz crítica ao Ministério da Saúde pela extinção da 
Coordenação de Recursos Humanos do Sistema Unificado de 
Saúde - SUS - e diz que essa atitude é repudiada por todas 
as entidades ligadas ao setor. A grande preocupação da 
categoria, segundo ela, é a da desqualificação profissional 
e do tratamento que se dá à questão, cujo resultado é a 
desvalorização da profissão. Muitos atendentes de enfermagem 
não têm o preparo adequado para o exercício da profissão, 
faltam escolas para a preparação, e as próprias instituições 
públicas e privadas, com o enxugamento do quadro de pessoal, 
impedem que os funcionários façam cursos de aperfeiçoamento 
e qualificação. Logo após, a Sra. Zidia procede à leitura de 
um documento intitulado "Uma Reflexão para se Pensar em 
Produtividade com Qualidade- O Desafio da Saúde", conforme 
consta nas notas taquigráficas. Fazem uso da palavra o Sr. 
Boaventura Mendes da Cruz, Presidente do Sindicato da 
Associação Brasileira de Enfermagem SINDEES, a Sra. 
Geralda Margarida. Enfermeira do Hospital Odete Valadares; o 
Dr. Marcelo Rausel. representando o Dr. José Maurício. 
Diretor do Hospital das Clinicas; a Sra. Terezinha Rodrigues 
de Oliveira Magalhães. representante da Faculdade de 
Medicina; a Sra. Geromira Martins Abreu e o Dr. Marx Golger. 
Participam dos debates todos os parlamentares presentes. 
Antes das considerações finais, o Presidente. Deputado Jorge 
Hannas. passa, regimentalmente. a direção dos trabalhos ao 
Deputado Adelmo Carneiro Leao e apresenta requerimento 
dirigido ao Ministro da Saúde, Dr. Jamil Haddad, solicitando 
a manutenção da Coordenação Geral de Recursos Humanos para o 
Sistema Unico de Saúde SUS na estrutura daquele 
Ministério. Submetido a votação. é esse requerimento 
aprovado. Ao reassumir os trabalhos. o Presidente, Deputado 
Jorge Hannas, tece as considerações finais. agradece a 
presença dos convidados e parlamentares, convoca os membros 
da comissão para a próxima reunião extraordinária, no dia 
19, quarta-feira, ás 10 horas, no auditório do Hospital 
Júlia Kubitschek, para discutir o anteprojeto de lei que 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 



reorganiza a Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993. 
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Jorge Hannas, Presidente- Adelmo Carneiro Leão- Wilson 
Pires - Jorge Eduardo. 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR 

380a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 14/5/93 pelo 

Deputado Bonifácio Mourão 
O Deputado Bonifácio Mourão Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, o Jornal "Estado de Minas", por intermédio do 
suplemento "Leste de Minas", divulga. em duas páginas quase 
inteiras, um relatório muito triste a respeito da 
administração do ex-colega, Deputado Paulo Fernando, hoje 
Prefeito de Governador Valadares. 

Sob o título "Valadares só e à beira de um caos isolamento 
do prefeito e denúncias de corrupção deixam o município sem 
comando". A última página do "Estado de Minas", que é 
inteiramente dedicada à administração do Prefeito Paulo 
Fernando. diz o seguinte: "0 colapso de um Governo- com uma 
rebelião dentro do PSOB, Paulo Fernando tem uma 
administração conturbada. (-Lê:) 

*"A administração municipal de Governador Valadares, nesses 
quatro meses e meio. tem mostrado características 
semelhantesâ políticanacional: acusações de suborno e 
corrupção, rachas e desacertos. Só no mês de abril, o 
prefeito Paulo Fernando Soares (PSDB) recebeu cartas de 
demissão de dois secretários e de um ex-diretor de autar-
quia. Isso sem levar em conta as demissões feitas pelo 
prefeito e os rompimentos que já chegam ao Legislativo. O 
motivo é quase sempre o mesmo: incompatibilidade de idéias e 
de comportamento. 

O mês de maio parece, ao que tudo indica, trazer um impacto 
ainda maior nos números de aliados ao prefeito. É que a 
Câmara Municipal. onde o prefeito até há algumas semanas 
contava com o apoio irrestrito de 13 dos 19 vereadores (nove 
do PSDB e quatro do PMDB) já ensaia uma debandada. O 
primeiro a romper com o prefeito foi o vereador César Tassis 
(PSDB). "Continuo filiado ao partido, mas retiro o apoio 
incondicional aos projetos do Executivo", avisa Tassis. 

Um desses projetos citado pelo vereador é o que tratava do 
aumento do salário dos secretários, elevando-os para 30 
milhões, enquanto os servidores mun1c1pais tiveram um 
reajuste de 10%. "Na época. o prefeito alegou que os 
secretários eram pessoas com nível superior e especialização 
fora do Pais, além de virem de outras cidades e que. para 
mantê-los, o pagamento mensal deveria ser elevado. Concorda-
mos com o prefeito e votamos como ele queria, só que pouco 
tempo depois ficamos sabendo que alguns desses "técnicos 
importados" têm até problema com a Justiça", acrescenta 
Mifarreg. 

Cabide de emprego 
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O empreguismo e contratações duvidosas são outras acusações 
feitas ao prefeito Paulo Fernando pelos adversários 
políticos e constatados pela Câmara Municipal, através dos 
documentos enviados pela Prefeitura no mês de março quando o 
Legislativo solicitou ao prefeito informações sobre as 
contratações e as remunerações atuais. 

Foi nesse período que veio à tona mais uma forte suspeita 
de irregularidades da administração atual. Era a contratação 
de Clodoaldo Soares vindo de Uberaba para prestar serviços à 
Prefeitura. Nos documentos enviados à Câmara Municipal, 
Clodoaldo era responsável por assessorar diversos órgãos da 
administração. Só em um mês. ele havia embolsado cerca de 
Cr$214 milhões. conforme a documentação. 

Para a Câmara ficava a dúvida de quais dos serviços 
prestados, já que todos foram realizados no mesmo período. 
Mas a nota maior de suspeita apareceu quando um jornal 
semanal de Governador Valadares denunciou que Clodoaldo 
Soares foi condenado pela Justiça de Uberaba por desfalque 
na prefeitura, quando ocupava o cargo de secretário da 
Fazenda, de 1983 a 1988. A condenação exigia a reposição de 
Cr$166 milhões. valor da época. 

Em relação â acusação de suborno e empreguismo para 
angariar votos no Legislativo, Paulo Fernando diz não ter 
sentido, apesar de comprovado pela Câmara através de 
documentos da própria Prefeitura, que Lídia Peres de 
Oliveira, a primeira mulher do prefeito. ocupa dois cargos 
de chefia. Um de chefe de Divisão da Biblioteca Pública e 
Chefia de Seção de Atendimento ao Usuário e Projetos 
Especiais." 

C*- Publicado de acordo com o texto original.) 
Desta tribuna, queremos agradecer ao "Estado de Minas", nas 

pessoas dos Srs. Dr. Camilo Teixeira da Costa, Diretor-
Geral; Marton Vitor dos Santos. Editor de Suplementos 
Regionais, e Paulo Sérgio da Silva, gerente da sucursal, por 
estarem alertando a comunidade de Governador Valadares. 
Gostaríamos de agradecer também á distinta e conceituada 
colunista social, Sra. Pina Morana, que vem chamando a 
atenção da sociedade sobre o desequilíbrio e despreparo do 
Prefeito Paulo Fernando para dirigir o Municipio de 
Governador Valadares. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados. pela primeira vez desta 
tribuna, chamo a atenção de Minas Gerais para o que vem 
ocorrendo no Município de Governador Valadares. Além do que 
foi denunciado no "Estado de Minas", precisamos denunciar, 
desta tribuna, que o Prefeito Paulo Fernando trouxe para 
Governador Valadares nada menos do que cinco secretários de 
primeiro escalão de fora do município, para ocuparem 
Secretarias da maior expressão, como a Secretaria da 
Fazenda, a Secretaria da Administração, a Secretaria do 
Planejamento e outras Secretarias importantes do 
município. Trouxe esse pessoal de fora, sendo que dentro de 
Governador Valadares existem assessores de grande conceito e 
tradição que poderiam perfeitamente dar uma assessoria de 
primeira linha ao Prefeito Paulo Fernando. O pior é que, 
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entre o pessoal que lhe presta assessoria especial, há gente 
com sentença de condenação que exige a devolução aos cofres 
públicos de sua cidade de origem de dinheiro irregularmente 
desviado. 

E mais, o Prefeito desrespeita a lei, contratando 
funcionários sem concurso e fora dos casos previstos - nessa 
situação são centenas -; contratando obras e serviços sem 
licitação ou mesmo sem carta-convite. Enfim, o Prefeito 
Paulo Fernando não vem cumprindo os seus compromissos 
largamente divulgados durante a campanha. Até mesmo o 
transporte coletivo, que prometeu a preços acessíveis. 
sofreu a maior elevação da história do município. 

Por estes motivos e pelo que consta da excelente reportagem 
do "Estado de Minas", levantamos o nosso protesto desta 
tribuna contra os desmandos, os desequilíbrios e as práticas 
ilegais que o Sr. Paulo Fernando vem exercendo na 
administração do Município de Valadares. Parabéns, "Estado 
de Minas", o grande jornal dos mineiros, parabéns, 
"Suplemento Leste", pela contribuição dada à nossa 
Valadares. 

380s REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 14/5/93 pelo 

Deputado Roberto Amaral 
O Deputado Roberto Amaral - Senhoras e senhores, prezados 

amigos, feliz a nação que possui bravos soldados. Felizes os 
pais que podem relatar aos filhos os exemplos de patriotismo 
dos heróis de seu país, homens que. por sua extremada 
devoção à pátria, tornam-se imortais. E imortalizam-se 
exatamente por reunirem em si os melhores valores e as ações 
exemplares que servirão de modelo às futuras gerações. Seus 
gestos de grandeza e bravura jamais se apagarão na memória 
de seus compatriotas. 

Com estas palavras introdutórias. desejamos homenagear os 
17 anos de existência do 55Q Batalhão de Infantaria Dionísio 
Cerqueira. motivo de grande orgulho para todos nós, do povo 
norte-mineiro. Não poderíamos falar da instituição, 
entretanto, ignorando a matéria-prima com que trabalha: as 
sementes que frutificam no soldado, os jovens que ela 
prepara na disciplina e na ordem militar, no esplrito de 
companheirismo e no civismo. Muitos já foram preparados 
dessa forma e hoje estão completamente integrados à 
comunidade. 

Instalado há 17 anos em Montes Claros, o 55Q Batalhão de 
Infantaria há muito ultrapassou suas atividades de simples 
unidade preparatória do Exército e integrou-se à vida da 
cidade. Acima de interesses políticos. o 55Q BI é da maior 
importância para Montes Claros. Sob a batuta sempre atenta 
de seu atual comandante, Cel. José Carlos Santos Cerqueira. 
o Batalhão de Infantaria representa uma garantia de tran-
qüilidade para o município e para todo o Norte de Minas, 
existindo numa perfeita harmonia e integração com toda a 
sociedade civil montes-clarense . 

Entre outros serviços, o Exército vem desenvolvendo ati-
vidades no combate à seca, participando da distribuição de 
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cestas básicas através de programa especial do Governo Fe-
deral. Além disso. o 55Q BI constitui fonte de renda e em-
prego para a região, bem como um centro de formação educa-
cional para a população mais jovem. Tudo isso revela um 
grande envolvimento com a comunidade, um projeto social do 
destacamento, que precisa ser perpetuado. Desnecessário 
dizer também de sua importância no que diz respeito à se-
gurança na região. 

Tendo todas essas qual idades indiscutiveis, o 55Q BI há de 
permanecer como celeiro de inesgotáveis recursos humanos, 
que, na paz ou na guerra, são exemplos de coragem e civismo. 
Gostaria também. neste momento, de fazer uma modesta ho-

menagem a todos os ex-Comandantes do 55Q BI: Ten.-Cel _ Luiz 
Vieira de Abreu, Edmirson Maul de Andrade. Henrique Carlos 
Guedes, José da Rosa Júnior, José Rodrigues, Daniel de 
Aguiar Campos, Justiniano Cardoso de Assunção Neto e Vicente 
Ferreira Filho. O esforço de todos os ex-Comandantes foi a 
base para o atual trabalho de que hoje desfruta toda a 
população montes-clarense. 
Está sendo, pois, muito profícua a existência do 55Q BI 

nestes 17 anos. Havemos ainda de comemorar muitos aniver-
sários, pois ele estará de pé, sólido guardião discreto, ao 

. lado dos demais integrantes das Forças Armadas. da paz e da 
soberania nacional. Como Deputado Estadual, representante de 
Montes Claros e do povo norte-mineiro. tenho a honra e o 
privilégio de parabenizar o seu Comandante e todos aqueles 
que fazem parte da corporação. Aceitem. pois, os nossos 
votos de muito sucesso. Muito obrigado. 

380ê REUNIÃO OROINÁRIA 
Discurso Proferido em 14/5/93 pelo 

Deputado AntOnio Fuzatto 
O Deputado AntOnio Fuzatto Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, Sr. Presidente, eu gostaria de ler um artigo da 
jornalista Jane Araújo, que trabalha em Brasília e é natural 
de São João del-Rei, sobre o asfaltamento nesta cidade. (-
Lê') 

"O prefeito está blefando* 
Com apenas três meses de mandato, o prefeito Nivaldo de 

Andrade já mostrou a que veio. Substituiu os paralelepípedos 
do calçamento original em alguns locais da cidade por 
asfalto e promete ir adiante, "asfaltando toda São João del-
Rei, se Deus quiser, pois isso atrai turista". 

O prefeito está blefando. 
O que atrai turistas é justamente o conjunto histórico e 

arquitetônico colonial, do qual faz parte. irrevogável, o 
calçamento de paralelepípedos. hoje raramente encontrado. 

Acabo de voltar de umas férias no sul do País e confesso 
que o momento mais encantador da viagem foi quando desci a 
Graciosa. Para quem não sabe, a Graciosa foi a primeira 
estrada pavimentada do Brasil, ainda no tempo do Império. 
Desce a Serra do Mar, de Curitiba até o porto de Paranaguá, 
e é toda em paralelepípedo! Imaginem porque chama Graciosa? 
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Se o prefeito queria mostrar serviço por que não asfaltar 
as ruas que ainda não foram calçadas e que são muitas na 
periferia? 

A única correção necessária, no centro. era 
paralelepípedos, consertar a rede de esgoto 
nivelar os pontos onde havia buracos e 
corretamente assentados no lugar. 

retirar os 
já antiga, 

recolocá-los 

É um choque entrar hoje pela avenida Leite de Castro e ver 
o quanto a paisagem foi descaracterizada. fazendo de São 
João del-Rei uma cidade igual a tantas outras do interior do 
País. 
O turismo em nossa região deve-se ao trabalho de estímulo à 

preservação da Memória que a Fundação Roberto Marinho 
incrementou a partir da década de 70. 

As fachadas das casas coloniais passaram a ser valorizadas 
com pinturas novas, as ruas e praças ficaram mais bem 
cuidadas, os museus e igrejas transformaram-se em pontos de 
atração turística. 

No conjunto arquitetônico-histórico de São João, os 
paralelepípedos dão a pontuação perfeita, gerando harmonia 
entre as construções de estilo colonial e suas vias de 
acesso. 

A cidade é dinâmica, cresce para todos os lados, requer 
obras de infra-estrutura. melhoria e implantação de redes de 
esgoto e pluviais, entre tantas outras. 

O prefeito pode e deve mostrar trabalho em muitas áreas, 
por que atacar exatamente aquilo que é histórico e único. ao 
invés de preservá-lo? 
O asfalto faz poluição, calor exagerado. velocidade 

excessiva, já que o motorista brasileiro é um matador 
potencial, problemas de escoamento das águas nas épocas de 
chuva, envenena os córregos com o caldo preto que desprende 
dele nessas ocasiões e que vai piorar ainda mais a situação 
da colónia de pescadores da região. Traz ainda buracos que 
exigem reparos constantes e corrupção, uma vez que cada 
administrador que tiver que liberar verbas para consertar o 
asfalto vai meter sua mão no dinheiro público, como é de 
praxe. Mais um tempo e vai ser preciso quebra-molas para 
barrar os malucos do volante, semáforos. etc. É ruim, heim! 

O povo são-joanense está tão acostumado com prefeitos que 
não fazem nada em suas administrações que está achando uma 
beleza esse monte de obras que salta aos olhos de quem chega 
à cidade. 

Muito dinâmico o Sr. Nivaldo, mas o ex-pres1dente Collor 
também era e todo mundo sabe o tamanho do estrago que ele 
nos deixou . 

Em todos os países do mundo a história é preservada através 
da conservação do patrimônio arquitetónico e cultural de 
cada época. No Brasil, a desinformação gera vandalismo como 
o que o Sr. Nivaldo de Andrade está praticando . 

Nesse ponto, ele é pior do que as gangues de pichadores que 
atacam os monumentos do País . 

Pior que pichar é destruir o patrimônio de uma cidade!" 
(* -Publicado de acordo com o texto original.) 
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O Deputado Anderson Adauto Sra. Presidente, Srs. 
Deputados, depois da decisão que o funcionalismo estadual 
tomou ontem de manter a greve iniciada dia 10 de março, 
portanto há 65 dias, venho a esta tribuna para manifestar a 
preocupação da Bancada· do PMOB nesta Casa com a forma como o 
movimento dos servidores vem sendo conduzido por suas 
lideranças. 
O que os 1 íderes do funcionalismo estão exigindo, a partir 

de agora, para voltar ao trabalho, é muito simples: é a 
rendição unilateral do Governo às suas pretensões, que se 
mostram indiferentes á realidade orçamentária e financeira 
do País e do Estado. 

Os líderes da greve impõem agora, como condição para o f~m 
do movimento, aumentos salariais mensais, coisa que nao 
existe nem na iniciativa privada; e não existe, também, no 
Governo Federal e em nenhum dos Estados brasileiros. 

Mas não é so 1sso eles estão insatisfeitos com os índices 
oferecidos pelo Governo para os reajustes salariais de maio, 
aos quais foi incorporada a parcela fixa de Cr$1.800.000,00, 
e também querem mais que os 40% programados para julho. 

Querem, ainda, várias outras melhorias no que diz respeito 
à política salarial_ E exigem que os dias parados não sejam 
descontados. 

Como é possível satisfazer a essas exigências e imposições 
por parte do Governo de Minas Gerais? 

O que nos parece pretender o movimento do funcionalismo 
pUblico é a inviabilização do Estado. 

A proposta do Governo, embora não seja a 1deal, parece-nos 
aceitável, pois política salarial ideal não existe. ~ 
utopia. Digo mais: a proposta do Governo é um ponto de 
partida que poderia ser melhorado durante a tramitação do 
projeto aqui na Assembléia. 

Na primeira parte da sua proposta. o Governo está 
concedendo aumentos reais aos segmentos do funcionalismo que 
estão na base da pirâmide: os que realmente precisam mais. 
Até à faixa de cinco salários mínimos, os percentuais de 
aumento são consideráveis: variam de 112% a 219%, 
beneficiando com os percentuais mais altos os salários mais 
baixos. 

Com os 40% a serem concedidos em maio, com a incorporação 
da parcela fixa de Cr$1.800.000,00 e com o aumento previsto 
para julho de mais 40%, o Governo de Minas afirma que está 
comprometendo cerca de 75% da receita do Estado com a folha 
de pessoal. 

Quem pode contestar esses números? As lideranças do 
funcionalismo recusaram a proposta que fizemos, por meio de 
requerimento apresentado a esta Casa para que os nUmeras 
divulgados pelo Governo fossem conferidos e auditados por 
uma comissão mista de Deputados, fiscais e técnicos da 
Fundação João Pinheiro. 
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Se eles recusaram essa auditagem, agora deveriam aceitar a 
afirmação do Governo de que a proposta de reajuste estará 
comprometendo 75% das receitas do Estado com a folha. 

Isso. sem levar em consideração o pagamento do 13Q salário. 
Na segunda parte da sua proposta, o Governo apresenta as 

bases de uma políti"ca salarial que, a nosso ver. atenderia 
ao que o próprio funcionalismo estava querendo. 

Na condição de um dos Deputados que acompanharam de perto 
todas as etapas do movimento e das negociações, fui 
procurado várias vezes pelos líderes do funcionalismo para 
que os ajudasse a convencer o Governo, primeiro. da 
necessidade de uma política salarial; e, segundo, de que 
essa política salarial tivesse como parámetro o crescimento 
nominal da receita estadual. 
São reivindicações justas, que todos nós passamos a 

defender junto ao Governo. 
Pois muito bem: na primeira reunião de negociação, já no 

dia 7 de maio, o Governo encampou como sua proposta de 
política salarial o repasse de 90% do índice de crescimento 
nominal da receita estadual. maior do que o índice que os 
próprios funcionários chegaram a propor, que era de 85%. 

Na segunda reunião, na última segunda-feira, o Governo 
concordou em aumentar para 100% o índice de repasse para os 
salários, ou seja, a cada quatro meses, os funcionários 
terão seus vencimentos corrigidos na mesma proporção do 
crescimento das receitas estaduais. 

O que mais uma administração estadual pode fazer além de 
aumentar os salários com base em índices idênticos ao do 
crescimento das três principais fontes de receita: o ICMS, o 
FPE e o Fundo de Incentivo às Exportações? 

Os 1 ideres grevistas podem alegar que a antecipação 
bimestral proposta em 60% poderia ser melhorada. E, nisso, 
eu também estou de acordo. E acho que, numa nova rodada de 
negociação, conseguiríamos conjuntamente elevar esse 
percentual. talvez de 60% para 75% ou 80%; com isso, 
diminuiriam as perdas salariais nos dois últimos meses antes 
dos reajustes quadrimestrais. 

Agora, quanto ao nó górdio do impasse - que é a questão do 
pagamento dos dias não trabalhados - ponto de vista pessoal 
é de que o Governo está com a razão. Ele sempre assumiu essa 
posição de não pagar dias de greve, e, portanto, está sendo 
coerente nisso. 

Não há por que abonar os dias de paralisação. Isso seria um 
estímulo a novas greves no futuro. Provavelmente, a multas 
greves, nos mais diversos setores da administração estadual_ 
Seria um estimulo ao grevismo desvairado, essa sindrome que 
os movimentos sindicais sempre utilizam em seus métodos de 
ação . 

Se os dias de greve forem pagos normalmente, no ano que vem 
- que será um ano eleitoral -. as greves vão pipocar em todo 
o Estado. sob os pretextos mais injustificáveis . 

Por outro lado, se o Governo está tendo elevados prejuízos . 
com a queda acentuada de arrecadação do ICMS; se os pais de 
alunos estão sendo prejudicados pela greve; e se os próprios 
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alunos são os mais lesados - talvez de forma lrrecuperâvel 
, por que os grevistas seriam premiados. recebendo por dias 
não trabalhados? 

Na iniciativa privada. também é assim. Quando acontece uma 
greve de metalúrgicos no ABC Paulista, os dias parados não 
são pagos. Pode até haver parcelamento no desconto dos dias 
parados, mas, abono, nunca. Essa é uma questão de principio 
na iniciativa privada. E é justo que seja assim também na 
administração pública. 

O máximo que, no seu entendimento, poderia ser conseguido, 
se os funcionários retornarem o mais rapidamente possível ao 
trabalho, seria uma concessão toda especial do Governo, 
abonando os dias de maio não trabalhados. 
Srs. Deputados. esta greve do funcionalismo está trazendo 

uma dura e proveitosa 1 ição para nós, parlamentares. 
Está claro, hoje, que. na revisão constitucional que começa 

em outubro próximo, essa questão da greve nos serviços 
públicos essenciais precisa ser regulamentada de forma 
diferente. 
O direito de greve de uma categoria profissional qualquer 

não pode ser mais importante do que o direito do aluno de 
ter aulas; do que o direito de um doente de ser atendido num 
hospital de forma digna; do que o direito do Governo de 
continuar recebendo impostos e fiscalizando as transações 
comerciais. 

O direito de greve do funcionalismo, tal como está hoje, 
não é mais um direito, e, sim, passa a ser um abuso, na 
medida em que setores essenciais da vida de urna nação. de um 
Estado ou de um mun1c1p1o se tornam reféns dos grevistas. 
Tornam-se tão prejudicados que a conseqüência acaba sendo o 
caos. 

E. infelizmente, é a isso que estamos assistindo em todo o 
País, atualmente. Vejam a situação calamitosa dos hospitais 
públicos em São Paulo. Vejam esses 65 dias de greve nas 
escolas públicas de Minas Gerais, com todas as conseqüências 
negativas que isso está causando a alunos e a toda a 
comunidade. 

Milhões de alunos podem ter um ano de suas vidas perdido. 
em conseqüência dessa greve que se prolonga indefinidamente. 
São prejuízos irrecuperáveis. 

Agora, analisem comigo: isso é justo? Até quando vamos ter 
que conviver com essa situação? 

Senhores Deputados: é hora de dar um basta. E hora de dizer 
chega aos que controlam o comando de greve. É hora de 
retornar ao caminho do bom-senso . 
E hora de mais respeito para com a 

Gerais, que, por meio de impostos, 
funcionalismo e. portanto, precisa 
atendidas de forma digna. 

população 
paga os 

ter suas 

de toda Minas 
salários do 
necessidades 

Minas Gerais exige o fim desse movimento imediatamente. 
Muito obrigado. 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1i PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas-
Correspondência: Ofício nQ 20/93, do Presidente do Tribunal 
de Justiça - Ofícios diversos e telegrama -Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 1.441 e 1.442/93 
Requerimentos do nQ 4.396 ao 4.409/93 Requerimento da 
Comissão de Saúde e Ação Social Oradores Inscritos: 
Discursos da Deputada Maria Elvira e dos Deputados Antônio 
Pinheiro, Roberto Amaral e Ronaldo Vasconcellos 
Requerimento do Deputado Wilson Pires (levantamento da 
reunião em sinal de pesar); aprovação- ENCERRAMENTO- ORDEM 
DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h1Smin, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho- Sebastião Helvécio-
Adelmo Carneiro Leão- Aílton Vilela Ajalmar Silva 
Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto- Antônio 
Carlos Pereira -Antônio Fuzatto- Antônio Júlio- Antônio 
Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bernardo 
Rubinger - Bonifácio Mourão - Clêuber Carneiro - Cóssimo 
Freitas- Dílzon Melo Edward Abreu Elisa Alves 
Francisco Ramalho - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Batista - João Marques - Jorge Hannas - José Leandro-
José Renato - Marcelo Cecé - Marcos Helênio - Maria Elvira -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Péricles Ferreira -
Raul Messias- Reinaldo Lima- Roberto Amaral -Roberto Luiz 
Soares- Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Simão Pedro 
Toledo- Tarcísio Henriques Wanderley Ávila Wilson 
Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro. iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra. o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura das 
atas das duas reuniões anteriores. 

1i PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Atas 

-A Deputada Marta Elvira, 2a-Secretária ''ad hoc". procede 
á leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são 
aprovadas sem restrições . 

Correspondência 
-O Deputado Raul Messias, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
~L_ ______________________________________________________ _J 
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OFÍCIOS 
NQ 20/93, do Sr. José Norberto Vaz de Mello, Presidente do 

Tr1bunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. informando, 
em atenção a requerimento do Deputado Tarcísio Henriques 
(envio do projeto de lei relativo à organização da Justiça 
de Paz), que o projeto de lei complementar que contém a 
organização e a divisão judiciárias do Estado, encaminhado a 
esta Casa em 29/10/92, cuida da referida matéria no Titulo 
IV do Livro I, arts_ 103 a 109, cuja cópia envia anexa_ 

Do Sr. Aécio Neves. Deputado Federal, informando. em 
atenção a requerimento do Deputado Dílzon Melo, que está 
examinando com interesse o assunto objeto do referido 
requerimento. 

Do Sr. Luiz Antônio Palma e Silva, Chefe de Gabinete do 
Ministério dos Transportes. informando, em atenç~o a 
requerimento do Deputado Marcos Helênio (elaboração de 
estudos sobre transporte ferroviário de passageiros no 
Estado de Minas Gerais), que, nos serviços de transporte de 
passageiros de longo percurso, constatou-se grande 
desequilíbrio entre a receita e a despesa, com a conseqüente 
recomendação da supressão desses serviços, e que a RFFSA foi 
incluida no Programa Nacional de Desestatização, cujos 
estudos estão em fase de conclusão pelo BNDES. 

Do Sr. José Rezende de Andrade, Secretário da Segurança 
Pública (2), informando, em atenção a requerimento do 
Deputado Tarcísio Henriques, que somente nas Delegacias 
Regionais de Segurança PUblica. localizadas no interior do 
Estado, há condições de instalação de novas unidades 
policiais destinadas á repressão dos crimes contra a mulher; 
e em atenção ao pedido de informações feito pela Comissão de 
Defesa do Consumidor, que o atual quadro social da Caixa 
Beneficente dos Guardas Civis e Fiscais de Trânsito se 
compõe de 2.093 contribuintes obrigatórios e 314 
facultativos, além de 17.500 contribuintes "latu sensu"; que 
seu Diretor. que deveria ser o chefe do Departamento da 
Guarda Civil, é agora designado pelo Secretário da Segurança 
PUblica; e que o patrimônio da entidade é representado por 
seus ativos financeiros, cujo balancete é encaminhado anexo. 

Do Sr. Mário Assad, Secretário da Justiça, informando, em 
atenção a requerimentos do Deputado José Maria Pinto 
(reforma do prédio da Cadeia Pública de Ipatinga e de 
Coronel Fabriciano), que o assunto em questão é de 
competência da Secretaria da Segurança Púb11ca, mas que, no 
ambito da competência de sua Pasta, coloca-se à disposiçdo 
para qualquer esclarecimento adicional . 

Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Estado de 
Transportes e Obras PUblicas, com referência a solicitação 
do Deputado Bernardo Rubinger (encabeçamento de ponte sobre 
o rio Taquaraçu, na MG-020, no trecho Santa Luzia-
Jabuticatubas). esclarecendo que, no momento, não há 
possibilidade de a Secretaria atender ao pedido, em razão da 
carência de recursos financeiros . 
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Do Sr. Nikolaus Boller, Cônsul da Suiça em Minas Gerais, 
comunicando sua nomeação e colocando o consulado à 
disposição da Casa. (- Responder. ) 

Das Bancadas do PMDB. PSOB, PT, PSB, PDT e PMN na 
Assembléia Legislativa da Bahia, protestando contra o 
fechamento dos Poderes Legislativo e Judiciário da Guatemala 
pelo Sr. José Serrano e exigindo do Presidente do Brasil que 
tome as providências enumeradas. 

Do Sr. Antônio Imbassahy, Presidente da Assembléia 
Legislativa da Bahia. agradecendo à Assembléia de Minas o 
apoio prestado aos trabalhos da CPI da Nordeste Linhas 
Aéreas. 

Do Sr. Domingos Gabriel Vernier, Presidente da Câmara 
Municipal de Mairinque (SP), encaminhando cópia da Moção nQ 
8/93, de autoria do Vereador Paulo Assini JUnior. 

Do Sr. Nélson Cascel li Reis. Diretor Superintendente da 
Companhia de Telefones do Brasil Central CTBC , 
informando,' com referência a requerimento do Deputado Hely 
Tarquinio (instalação de telefones públicos em Patos de 
Minas), que o planejamento do órgão para 1993 já prevê a 
realização do serviço solicitado. 

Do Sr. Paulo César- Pinto Coelho. Secretário Executivo da 
Presidência da TELEMIG (2), informando, a respelto de 
requerimentos: do Deputado Bené Guedes (instalação do PS-IU 
no povoado de Serra da Prata, Município de Argirita), que, 
por estar o orçamento da empresa comprometido pela 
instalação de terminais já comercializados, não há 
condições, em curto prazo. de se atender ao pleito, mas que. 
caso a Prefeitura e a comunidade locais reúnam recursos, 
devem contatar o escritório da companhia em Leopoldina; do 
Deputado Bernardo Rubinger (instalação de sistema de DDD no 
Distrito de Varjão, Município de São Gonçalo do Abaeté), que 
o pleito foi cadastrado para análise. 

Da Sra. Salete Ferreira Matosinhos, Secretária Adjunta da 
Casa Civil, que. a propósito de requerimento do Deputado 
José Renato (transferência da 20a ORE de Ponte Nova para o 
imóvel em que funcionava a extinta MinasCaixa), encaminha 
cópia de correspondência assinada pelo Liqüidante daquela 
instituição bancária, pela qual é impossível o atendimento 
do pleito . 

Do Sr. José Mário Chaves Rêgo, Diretor-Geral da Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha CODEVALE , 
encaminhando o relatório anual de atividades. as contas e o 
balanço daquela comissão, referentes ao exercício de 1992 . 

Das Sras. Sônia Andere Cruz e Edir Maria de Campos 
Valadares, Diretora da DGEP e Diretora da Subsecretaria de 
Desenvolvimento Educacional, respectivamente, da Secretaria 
da Educação, informando, a respeito de requer i mente do 
Deputado Anderson Adauto, que aquela Pasta prevê para este 
ano a realização de concurso pUblico para o cargo de 
Serviçal. 

O Sr. Presidente A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente . 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 1.441/93 

Dispõe sobre a concessão de subvenções sociais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - As subvenções sociais a que se refere a Lei ng 

6.776, de 9 de junho de 1976, cuja concessão é regulamentada 
pela Resolução ng 5. 129, de 28 de dezembro de 1992, 
passarão, a partir do exercício de 1994, a ser consignadas 
no orçamento da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação 
Social. 

Art. 2Q -A concessão das subvenções a que 
artigo anterior será definida pela Comissão de 
Financeira e Orçamentária da Assembléia 
observada a legislação pertinente. 

se refere o 
Fiscalização 
Legislativa, 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1Q de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 
-Publicado, vai o 

Saúde e Ação Social 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 

do art. 195. c/c o art. 103. do 

PROJETO DE LEI NQ 1.442/93 
Declara de utilidade pública a Caixa Escolar Maria do Carmo 

Magalhães da Escola Estadual de Educação Especial Esperança, 
com sede no Municipio de Alfenas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Caixa 

Escolar Maria do Carmo Magalhães da Escola Estadual de 
Educação Especial Esperança, no Município de Alfenas. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. lQ de junho de 1993. 
Homero Duarte 
Justificação: A Caixa Escolar Maria do Carmo Magalhães da 

Escola Estadual de Educação Especial Esperança, com sede em 
Alfenas, é uma entidade beneficente que se destina ao 
desenvolvimento da comunidade local, notadamente nos 
aspectos das promoções humana, cultural e religiosa dos 
habitantes daquele município. Os estatutos da entidade estão 
registrados no Cartório de Pessoas Jurídicas da comarca. A 
entidade funciona há anos. e atestado do Juiz de 01reito 
comprova o atendimento às demais exigências legais para 
reconhecimento de utilidade pública. 
Sendo o respeito aos direitos humanos instrumento 

importante para o engrandecimento do homem, o empenho do 
Estado em apoiar e incentivar a solidariedade ao prox1mo 
reverterá em benefício dos indivíduos daquela comunidade. 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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Por se evidenciar 
entidade supracitada, 
lei. 

o caráter 
é justa 

de utilidade pública da 
a aprovação deste projeto de 

-Publicado, vai o 
exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação, para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inciso I. do Regimento 

REQUERIMENTOS 
NQ 4.396/93, do Deputado José Renato. sol i citando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do 
BEMGE com vistas a que seja implantada uma a9ência do 
referido Banco no Municipio de João Pinheiro. (- A Comissão 
de Administração Pública.) 

NQ 4.397/93, do Deputado José Renato, sol i citando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário do 
Planejamento com vistas a que se inclua no Fundo SOMMA o 
Município de Ponte Nova. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

NQ 4.398/93, da Deputada Maria Elvira, sol i citando 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que 
liberada verba para o Município de Descoberto, 
aquisição de equipamentos hospitalares e medicamentos. 

seja 
seja 
para 

NQ 4.399/93, da Deputada Maria Elvira, sol i citando seja 
formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas a que 
se libere verba para o término da construção da sede da 
Associação de Moradores dos Bairros Grande Linhares, Peões, 
Gregório e Adjacências, do Município de Juiz de Fora. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.400/93, da Deputada Maria Elvira. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas a que se destine verba para a 
conservação de estradas e a construção de estradas vicinais 
no Município de Crucilândia. 

NQ 4.401/93, da Deputada Maria Elvira. sol i citando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DETEL com vistas a que 
seja liberada uma antena parabólica para o Município de 
Crucilândia. (- Distribuídos à Comissão de Administração 
Pública.) 

No 4.402/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a que 
se construa um parque de lazer no Município de Durandé. (-
À Comissão de Educação.) 

NQ 4.403/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja 
formulado voto de congratulações com o Dr. Murillo Macedo 
pela sua nomeação e posse na Presidência do BANESPA . 

NQ 4.404/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas a que sejam liberados dez mata-burros 
para o Município de Jequitibá. (- Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 4.405/93, do Deputado Jaime 
consigne na ata dos trabalhos do 
com o Hospital São João de 

Martins, sol i citando se 
dia voto de congratulações 

Deus. do Município de 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Divinópolis, pela comemoração do seu jubileu de prata. (-Á 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.406/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente da 
TELEMIG com vistas ao lançamento de plano de expansão de 
telefones no Município de Recreio. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 4.407/93, do Deputado Amilcar Padovani. solicitando se 
consigne na ata do dia voto de congratulações com a nova 
diretoria do Clube Náutico de Juiz de Fora, daquele 
Município. (- À Comissão de Educação.) 

NQ 4.408/93, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando se 
faça constar nos anais da Casa voto de louvor à Prefeitura 
Municipal de Patos de Minas e ao sindicato rural daquela 
cidade pela realização da 35a Festa Nacional do Milho. 

NQ 4.409/93, do Deputado Jorge Eduardo, solicitando se 
formule apelo ao Governador do Estado com vistas à 
realização de concurso público para o Instituto MineirO de 
Agropecuária- IMA- e à liberação de verbas para 
controle imediato da aftosa no Estado. (- Distribuídos à 
Comissão de Agropecuária.) 

Da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando se faça 
apelo ao Ministro da Saúde com vistas à manutenção da 
Coordenação Geral de Recursos Humanos para o SUS na 
estrutura daquele Ministér~o. 

Oradores Inscritos 
- A Deputada Marta Elvira e os Deputados AntOnio Pinheiro, 

Roberto Amaral e Ronaldo Vasconcellos proferem discursos. 
que serão publicados em outra edição. 

O Sr. Presidente- Vem à Mesa requerimento do ilustre 
Deputado Wilson Pires, que, na forma regimental, solicita o 
levantamento da reunião. em sinal de pesar pelo falecimento 
do Dr. Francisco de Castro Pires Júnior. ex-Presidente desta 
Casa. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Em virtude da aprovação do requerimento. 

a Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para 
a ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.) . 
Levanta-se a reunião. 
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ATAS 

ATA DA 390ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 2 DE JUNHO DE 1993 

Presidência dos Deputados José Ferraz e 
Elmiro Nascimento 

81 

SUMÁRIO' ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE), Ata-
Correspondência' Ofício nQ 21/93, do Presidente do Tribunal 
de Justiça -Ofícios diversos e telegrama- Apresentação de 
Proposições' Projetos de Lei do ng 1.443 ao 1.451/93 
Requerimentos do nQ 4.410 ao 4.426/93 - Requerimentos dos 
Deputados Mílton Sal les, Gil mar Machado, Clêuber Carneiro, 
José Bonifácio e João Batista - Comunicações: Comunicações 
dos Deputados Simão Pedro Toledo (4), Roberto Amaral, Márcio 
Miranda (2), Wanderley Ávila e Agostinho Patrus, Líder do 
BRD - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo 
Vasconcellos, João Batista e José Militão- Questão de ordem 
- Discursos da Deputada Maria Elvira e dos Deputados Dílzon 
Melo e Ajalmar Silva- Questão de ordem- 2ê PARTE (ORDEM DO 
DIA): 1ª Fase: Leitura de comunicações apresentadas 
Palavras do Sr. Presidente- Questão de ordem- ENCERRAMENTO 
-ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 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- Ailton Vilela- Ajalmar Silva- Álvaro 
Antônio - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto- Antônio 
Genaro - Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho - Baldonedo 
Napoleão- Bernardo Rubinger -Célio de Oliveira- Clêuber 
Carneiro - Cóssimo -Freitas - Dilzon Melo- Eduardo Brás -
Edward Abreu -Elisa Alves- Ermano Batista Francisco 
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira Geraldo Rezende 
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto-
Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Batista- João Marques -Jorge Eduardo- Jorge Hannas-
José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro-
José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira -
Maria José Haueisen- Maria Olivia- Mauri Torres- Miguel 
Barbosa Mílton Salles Paulo Pettersen Péricles 
Ferreira - Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares Romeu 
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão 
Pedro Toledo Tarcísio Henriques Wanderley Ávila 
Wellington de Castro- Wilson Pires_ 

O Sr. Presidente {Deputado 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 

~L---------------------------------------------------------------~ 
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palavra, o 
da reunião 

Sr. 2Q-Secretário. para proceder à 
anterior. tª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

Ata 
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leitura da ata 

- O Deputado Cósstmo 
procede à leitura da ata 
sem restrições. 

Freitas, 2Q-Secretário 
da reunião anterior, que 

"ad hoc". 
é aprovada 

Correspondência 
-A Deputada Mar;a Olívta, 2Q-Secretário "ad hoc". lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

NQ 21, do Sr. José Norberto Vaz de Mello, Presidente do 
Tribunal de Justiça, informando que, como não é competência 
do órgão julgar processos criminais referentes a Governador 
do Estado, não tramita naquele Tribunal qualquer processo 
relativo a irregularidades praticadas pelo Governo Newton 
Cardoso, tendo sido julgados ali processos tendo como 
denunciado o ex-Prefeito Municipal de Contagem, Dr. Newton 
Cardoso. 

Da Sra. 
Raposos, 
Casa, o 
4. 127/93. 

Thais Brina Corrêa Lima, Prefeita Municipal de 
agradecendo recebimento de ofício remetido pela 

qual comunica a aprovação do Requerimento nQ 

Do Sr. Fernando Horta. Chefe do DEPAT da CEF, esclarecendo, 
relativamente a pedido de construção da sede da agência 
dessa instituição bancária no Município de São Gonçalo do 
Sapucaí, que já foi destinado terreno para a obra e que a 
CEF aguarda a aprovação de seu orçamento para estabelecer as 
prioridades de investimento de acordo com os recursos 
disponíveis. 

TELEGRAMA 
Do Sr. Fernando Diniz, Deputado Federal, acusando 

recebimento de ofício enviado pela Casa e comunicando estar 
de acordo com a solicitação feita. 

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 1.443/93 

Dispõe sobre redução de multa pela antecipação do pagamento 
de tributo lançado. 

A Assemblêia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Até 30 de setembro de 1993, será concedida 

redução de multa aplicada em lançamento de ofício ou 
confissão de débito ao contribuinte que efetuar o pagamento 
integral do crédito tributário vencido até 31 de maio de 
1993 ou iniciar o pagamento mediante parcelamento, no prazo 
de trinta dias. contando da data do recebimento da 
notificação específica ou da confissão do débito. 

9 1Q - A redução será: 
a) de 75%, quando ocorrer o pagamento integral do crédito 

tributário. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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b) de 50%, quando submetido o crédito tributário a 
parcelamento, sendo este no máximo de 12 (doze) meses. 

p 2Q -Não se aplica a redução aos créditos tributários de 
vencimentos posteriores a 31 de maio de 1993, bem como 
àqueles em que tenha havido omissão de apresentação de 
declaração do imposto devido ou em que tenha ocorrido 
declaração inexata. 

p 3Q - O atraso no pagamento de duas ou mais 
parcelamento, consecutivas ou alternadas. 
restabelecimento da totalidade da multa 
lançamento de ofício ou confessada. 

prestações do 
importará 
proposta 

no 
no 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1993. 
Tarcísio Henriques 
Justificação: O Governo Federal, sensível à situação 

financeira dos contribuintes, fez editar a Medida Provisória 
nQ 317, em 24/4/93, visando reduzir os débitos de impostos, 
criando condições para o seu pagamento. 

A medida não contempla sonegadores, mas procura aliviar 
multas dos que não tiverem condições de pagamento nas datas 
corretas dos recolhimentos. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.444/93 
Torna obrigatória a entoação do Hino Nacional pelos alunos 

das quatro primeiras séries do 1Q grau nas escolas públicas 
estaduais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Passa a ser obrigatória a entoação do Hino 

Nacional pelos alunos das quatro primeiras séries do 1Q 
grau, no inicio de cada turno, nas escolas públicas 
estaduais. 
Parágrafo único - A letra do Hino Nacional será fornecida 

aos alunos pelas Diretoras de cada escola. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1993. 
João Batista 
Justificação: É salutar e patriótico que todo brasileiro 

saiba, entre outras coisas. o Hino Nacional. Por dezenas de 
anos a prática de entoação do Hino Nacional no início das 
aulas nas escolas primárias foi obrigatória. Não se sabe por 
qual razão alguém eliminou essa prática, que levava a 
criança a desenvolver o respeito pelas coisas da Pátria. 

Enumerar as razões para a apresentação desta proposição 
seria desnecessário, já que temos a certeza de que todos os 
legisladores desta Casa acatarão e aplaudirão este projeto 
de caráter patriótico, que nos envaidece e nos enche de 
orgulho, pois orgulhosos somos todos de nossa brasilidade. 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.445/93 
Torna obrigatórios os exames oftalmológico e dentário das 

crianças em idade escolar. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Passam a ser obrigatórios os exames oftalmológico 

e dentário das crianças em idade escolar, nas escolas 
públicas estaduais. 
Parágrafo único - Entender-se-ão 

escolar as que se encontrarem na 
anos. 

como crianças 
faixa etária 

em 
de 6 

idade 
a 14 

Art. 2Q - Os exames de que trata o art. 1Q serão levados a 
termo no início do calendário escolar. 
Parágrafo único - Somente com autorização escrita dos pais 

ou responsáveis poderão os alunos deixar de fazer os exames 
previstos nesta lei. 
Art. 3Q -Caberá ao Poder Executivo, por intermédio de 

órgão competente, providenciar os meios necessários para que 
os alunos da rede pUblica estadual tenham acesso a: 

I - óculos de grau; 
II - aparelhos dentários; 
III - próteses dentárias; 
IV - cirurgias e tratamentos oftalmológicos e dentários. 
f 1Q- As despesas previstas neste artigo correm a expensas 

dos cofres públicos, e sua previsão constará no Orçamento do 
ano subseqüente. 

p 2Q - Somente alunos comprovadamente carentes poderão 
beneficiar-se dos itens acima mencionados. 
Art. 4Q -Fica o Poder Executivo autorizado a firmar 

convênios, acordos e outros atos, assim como expedir normas 
complementares necessárias á execução desta lei. 

Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1993. 
João Batista 
Justificação: As dificuldades encontradas por var1as 

crianças em idade escolar, todas relativas ao acompanhamento 
da turma, têm como origem, na maioria das vezes e com a 
certeza do sol que brilha, a visão deficiente. Muitas se 
esforçam para enxergar a matéria no quadro-negro, mas, 
imposs1bil ltadas. não copiam nem fazem tarefas. Desestimula-
lhes o fato de não poderem acompanhar os demais colegas, de 
não poderem seguir as lições nos livros didáticos. As conse-
qüências desses desestímulos são as notas baixas, as 
constantes reprovações, as frustrações diante dos colegas e 
dos familiares, todas levando-as a acreditar numa inferio-
ridade que não existe. propelindo-as ao abandono dos estudos 
e à procura dos empregos mais humildes e inferiores. Também, 
muitas das nossas crianças se tornam adultos banguelas. 
portadores, já na adolescência, de arcada dentária podre ou, 
quando muito, de rudimentares próteses. Sem entrar na parte 

~L_ ______________________________________________________ _ 
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técnica da questão, somente usando das poucas informações 
que pudemos obter, queremos salientar que, quando crianças, 
muitas delas em idade escolar, pelas causas mais diversas, 
passam a fazer uso de próteses dentárias, não as remodelando 
ou não as reexaminando com a constância necessária, chegam a 
idade adulta, ora com problemas ósseos dos maxilares. ora 
com problemas de compressão, que lhes provocam as mais 
variadas dores, como de cabeça e óssea, podendo, ainda. 
provocar-lhes as mais diversas infecções, que, conforme in-
formações superficiais, podem generalizar-se pelo organismo, 
tudo isso causado pelo crescimento dos Ossos. Devemos todos 
nos preocupar com o bem-estar e a saúde de nossas crianças, 
evitando que nosso futuro seja repleto de adultos 
problemáticos. com deficiência visual generalizada e 
estética dentária prejudicada. Acredito não só na aprovação 
deste projeto, como também no apoio dos nobres parlamentares 
a esta proposta humana, racional e muito mais social do que 
política. Sejamos justos, sejamos honestos e cumpridores de 
nossas atribuições legais, responsáveis constitucionais pela 
vida e pelo bem-estar do povo brasileiro e, principalmente, 
do povo mineiro. 

- Publicado, vai o 
Saúde e Ação Social 
parecer. nos termos 
Regimento Interno. 

projeto ás Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 

do art. 195, c/c o art. 103, do 

PROJETO DE LEI NQ 1.446/93 
Dispõe sobre a publicação, no órgão de imprensa oficial do 

Estado, dos nomes dos devedores de multas por poluição e 
degradação ambiental. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo obrigado a publicar 

anualmente, no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. 
os nomes de empresas, estabelecimentos comerciais e 
industriais que, nos 12 (doze) meses anteriores a essa data, 
tenham sido multados, ou sejam devedores de multas por 
poluição ou degradação ambiental. 
Art. 2Q -A publicação a que se refere o artigo anterior 

conterá os valores das multas atualizados e as respectivas 
datas de vencimento, devendo ser feita em lista específica e 
com destaque no órgão de imprensa oficial do Estado, sem 
prejuízo de sua divulgação em outros órgãos de imprensa. 
Parágrafo único - Não havendo edição do diário oficial no 

dia 5 de junho, a publicação f ar-se-á na edição 
imedlatamente anterior à referida data . 
Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação . 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação . 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1993 . 
João Batista 
Justificação: 

diretrizes da 
do direito ao 

A Constituição mineira. 
Carta Magna, procurou assegurar 

meio ambiente ecologicamente 

seguindo as 
a efetividade 

equi 1 i brado, 
~L_ ______________________________________________________ _j 
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definido. nos termos constitucionais, como bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, cabendo ao 
Estado e à coletividade o dever de defendê-lo e conservá-lo 
para as gerações presentes e futuras. 

Determina a Constituição, por meio do art. 214, que ao 
Estado incumbe. entre outras atribuições, promover a 
educação ambiental em todos os níveis, disseminar as 
informações necessárias à conscientização pública sobre o 
meio ambiente e assegurar o livre acesso às informações 
básicas relativas a esse campo de atuação. 

Dadas as características históricas. sociais e econômicas 
de nosso Estado, essa conscientização ecológica, proposta a 
todos a partir de nossa Lei Maior, torna-se um desafio, que 
não será convenientemente enfrentado sem que se criem os 
mecanismos legais de estímulo às atitudes ecologicamente 
corretas e de coerção às infrações perpetradas. 

O poder de polícia e os mecanismos coercitivos, de 
ordinário, transformam-se em instrumentos úteis e essenciais 
para atingir-se a mudança de comportamento requerida no 
processo educativo. 

O presente projeto de lei, ao dispor sobre a publicação 
obrigatória pelo Estado dos nomes das empresas. 
estabelecimentos comerciais e industriais devedores de 
multas por poluição e degradação ambiental, tem esse 
propósito e se põe, também, em ressonância com um dos 
princípios básicos da atividade pública: o da publicidade. 

O fato de se haver escolhido como referência para a aludida 
publicação o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, visa 
a reforçar o caráter educativo dessa medida, possibilitando 
à população, em geral. por meio da informação, maior 
comprometimento com a política de preservação do meio 
ambiente. 
Conscientes dos benefícios da presente iniciativa, contamos 

com o apoio dos colegas desta Casa para vê-la aprovada. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI No 1.447/93 
Dispõe sobre o repasse de recursos tributários 

compensatórios aos municípios que abriguem em seu território 
unidades de conservação ambiental ou que abriguem mananciais 
de abastecimento público para municípios vizinhos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Sem prejuízo da compensação financeira de que 

trata a Lei nQ 11.042, de 15 de janeiro de 1993, ficam 
destinados 5% (c1nco por cento) dos recursos de que trata o 
inciso II do f 1Q do art. 150 da Constituição Estadual aos 
municípios que abriguem, no todo ou em parte: 

I - unidade de conservação ambiental; ou 
II -área de proteção de manancial de abastecimento público 

reconhecida pelo órgão estadual competente. 
Parágrafo único Para efeito do disposto nesta lei, 

entende-se como unidade de conservação ambiental aquela 
criada pelo poder público federal, estadual ou municipal com 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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a finalidade de resguardar atributos excepcionais da 
natureza ou de conciliar a proteção integral da flora e da 
fauna com sua utilização para objetivos educacionais, 
recreativos e científicos, em especial a categoria de uso 
indireto definida no art. 10 da Lei nQ 10.561, de 1991, que 
dispõe sobre a política florestal mineira. 

Art. 2Q -Os recursos de que trata o art. lQ serão 
distribuídos com a observância do seguinte: 

I - 50% (cinqüenta por cento) para municípios com unidades 
de conservação ambiental: e 
li 50% (cinqüenta por cento) para municípios com 

mananc1a1s de abastecimento. 
Parágrafo único - No caso de munlClPlOS com 

áreas com unidades de conservação ambiental 
abastecimento, serão observados ambos 
cumulativamente. 

sobreposição de 
e mananciais de 
os critérios, 

Art. 3Q -As Prefeituras deverão cadastrar as unidades de 
conservação ambiental municipais junto ao órgão estadual 
gestor da política ambiental. 

Art. 4Q -Dentro de 120 (cento e vinte) dias contados da 
publicação desta lei, decreto do Poder Executivo definirá o 
critério de participação de cada município no recebimento 
dos recursos de que trata o art. 1Q, ouvidos os órgãos 
gestores da pol itica ambiental e hídrica do Estado. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A partir da Declaração de Estocolmo, em 1972, 

a questão ambiental assumiu grande import~ncia para as 
diversas nações. O Brasil foi um dos países que absorveram 
bem as novas idéias relativas à proteção ambiental e ao 
desenvolvimento sustentável, haja vista o realce excepcional 
dado ao ambiente na Constituição Federal. 

Esses principias. eKemplarmente recepcionados por Minas, 
ajudaram-nos a estabelecer uma legislação ambiental 
avançada. Entretanto, a par da louvável intenção de proteção 
aos atributos eKcepcionais da natureza, de preservação dos 
recursos naturais para as presentes e futuras gerações, 
precisamos desenvolver os mecanismos sem os quais não se 
concretizarão tais objetivos. 

O setor pUblico, por ser o principal gestor da política de 
meio ambiente, responsável que é pela administração dos bens 
pUblicas, tem consciência do enorme valor dos nossos 
ecossistemas e dos nossos recursos hídricos. de onde tiramos 
o abastecimento essencial à população. 

A aliança entre o desenvolvimento econômico-social e a 
política de proteção ambiental somente terá êKito com a 
participação efetiva do município, sobre o qual quase sempre 
recai o ônus de arcar com os custos de políticas decididas 
no âmbito de outras esferas governamentais. O município, 
sendo o ponto central para a fixação dos valores da Nação, 
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não poderá ver-se impedido de cumprir o seu relevante 
papel. inclusive na preservação de seu património natural. 

O presente projeto de lei tem o escopo principal de 
garantir recursos monetários compensatórios aos municípios 
que abriguem em seu território unidades de conservação 
ambiental ou mananciais de abastecimento público. comumente 
utilizados para servir a outros municípios. A Constituição 
Estadual, seguindo o que estabeleceu a Carta Magna. definiu 
a repartição aos municípios de parte da receita tributária 
referente ao ICMS, sendo que até 1/4 desse valor será 
distribuído de acordo com o que dispuser a lei (art. 150, § 
1Q, IIJ. Minas é um Estado com reconhecido potencial 
minerar1o. por isso já se garantiu, em nossa legislação, 
repasse financeiro compensatório aos municípios mineradores. 
fixado em 5,61% da cota total do ICMS devida aos municípios. 
quando da extinção do Imposto Único sobre Minerais. 
Portanto, voltamo-nos para a outra vertente em questão: a 
destinação de parte dos recursos para a compensação 
financeira aos municípios que arcam com os custos da 
preservação de áreas destinadas à proteção ambiental, 
incluindo as de mananciais de abastecimento. Em ambos os 
casos. ao município é exigido dispor de uma porção 
significativa de seu território, da qual não poderá fazer 
uso econômico. 

Ao destinar para esses municípios a distribuição de 5% do 
valor estabelecido constitucionalmente -o que perfaz 1,25% 
do total do ICMS municipal -, estamos dando o grande passo 
para a verdadeira proteção ambiental, pois seu custo estará 
compensado, e grande estímulo será dado para a recuperação 
ecológica de nosso Estado. Tal procedimento, ali ás, já teve 
acolhida pioneira no Estado do Paraná, cuja política am-
biental é reconhecidamente das mais avançadas. Esperamos, 
também em Minas. deixar para as presentes e as futuras 
gerações um meio ecologicamente equilibrado, essencial à 
sadia qualidade de vida. Este é o objetivo do presente 
projeto de 1 e i. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.448/93 
Declara de utilidade pública a Organização Pacifista e 

Ecológica Paz e Liberdade - PALÍBER -. com sede no Município 
de Pont·e Nova. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Organização 

Pacifista Ecológica Paz e Liberdade- .PALÍBER -, com sede no 
Município de Ponte Nova . 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A Organização Pacifista e Ecológica Paz e 

Liberdade PALÍBER é uma entidade civil sem fins 
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lucrativos, fundada em 21/11/90, cujos objetivos são o 
trabalho em favor da paz. o combate à violência e a defesa 
do meio ambiente. 

Para cumprir sua finalidade, a entidade promoverâ eventos 
específicos para conscientização da comunidade e atuará 
junto ao poder público para a efetivação do que propõe seu 
estatuto. 

Tendo em vista os benefícios advindos de suas atividades. 
cremos ser a organização em apreço- merecedora da declaração 
de sua utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.449/93 
Declara de utilidade pública a Casa da Criança Francisca 

Paula de Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declaradade utilidadepública aCasada 

Criança Francisca Paula de Jesus, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1993. 
Elmiro Nascimento 
Justificação: A Casa da Criança Francisca Paula de Jesus 

funciona em Belo Horizonte há cerca de dois anos, no Bairro 
Santo André. onde desenvolve expressivo trabalho de 
assistência à população infantil. 

Basicamente, a creche atende à criança órfã do sexo 
feminino, na faixa etária de 2 a 5 anos, em regime de 
internato ou semi-internato, sem distinção de raça, religião 
ou nacionalidade. O trabalho é completado com o 
encaminhamento da criança, para adoção, a famílias 
cadastradas, em consonância com o Juizado de Menores. 

É um trabalho meritório, sem dúvida, mas também oneroso, e, 
para cobrir suas despesas, a entidade só dispõe das 
contribuições de pessoas físicas e jurídicas que se prestam 
a colaborar. Torná-la de utilidade pública, portanto, será 
facultar-lhe as facilidades previstas na legislação 
específica, para que melhor desenvolva sua louvável ativi-
dade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame pre 1 i mina r, e de Saúde e Ação Soe i a 1 , para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI 
Declara de utilidade pública 

Profissionais Similares de 
Município de Belo Horizonte. 

NQ 1.450/93 
a Associação 

Minas Gerais, 
dos Garçons 

com sede 
e 

no 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 
dos Garçons e Profissionais Similares de Minas Gerais, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 2 de junho de 1993. 
Reinaldo Lima 
Justificação: A Associação dos Garçons e Profissionais 

Similares de Minas Gerais, fundada em 26/9/59, no Município 
de Belo Horizonte, é uma instituição que tem como objetivo 
promover o aprimoramento cultural e técnico dos garçons. 
zelar pelo elevado padrão moral e ético de todos os 
associados e elevar as condições sociais da classe. 

Pelo estatuto da entidade. somente o Presidente ou seu 
substituto legal poderão dirigir-se, em nome da associação, 
ao pUblico ou aos Poderes constituídos; o prazo de sua 
duração é indeterminado; seus membros não respondem, nem 
subsidiariamente. pelas obrigações sociais contraídas em 
nome da associação, que só será extinta por determinação de 
uma assembléia geral convocada para esse fim e da qual 
deverá participar a maioria dos seus membros, devendo essa 
decisão ser tomada por 2/3 dos presentes; e essa assembléia 
decidirá sobre o destino a ser dado aos bens da associação. 

Cumpre salientar que a entidade possui todos os documentos 
necessários para que seja declarada de utilidade pUblica. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar. e de Educação, para deliberação, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.451/93 
Dá a denominação de Júlio Garcia ao ginásio pol iesportivo 

do Município de Cristais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Passa a denominar-se Júlio Garcia o ginásio 

poliesportivo do Município de Cristais. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1993. 
Milton Salles 
Justificação: O Sr. Júlio Garcia nasceu em 9/11/1901 na 

cidade de Nepomuceno e faleceu em 30/6/1977 em Belo 
Horizonte. Foi fazendeiro, cafeicultor e pecuarista na 
região de Santo António do Amparo e Perdões, na qual exerceu 
grande influência política, tendo sido Prefeito de Perdões. 
Foi, ainda. Conselheiro do antigo Banco Mineiro da Produção, 
hoje BEMGE. 

O povo de Cristais, desejando prestar uma homenagem ao Sr. 
Júlio Garcia e a seu filho. o Governador Hélio Garcia, 
incumbiu-me de apresentar esta proposição, o que faço com 
mui ta honra . 
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Pelos motivos expostos e por saber ser essa a aspiração 
daquele município, esperamos contar com o indispensável 
apoio dos ilustres pares à aprovação do presente projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 4.410/93, da Deputada Maria José Haueisen. solicitando 

seja consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo 
falecimento do ex-Deputado Francisco de Castro Pires Júnior, 
ocorrido em Belo Horizonte. 

NQ 4.411/93, da Deputada Elisa Alves, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à recuperação, pelo DER-MG, das Rodovias 
BR-452, BR-050, BR-365 e MG-190. (- Distribuidos á Comissão 
de Administração Pública.) 

NQ 4.412/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à obtenção 
de informações sobre a situação atual de pavimentação da 
estrada que liga os Municípios de Dionísio, Marliéria e 
Jaguaraçu, passando pelo Parque Florestal do Rio Doce. 

NQ 4.413/93, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à obtenção 
de informações sobre a situação atual de pavimentação da 
estrada que 1 iga os Municípios de Dionísio e São Domingos do 
Prata. (- Distribuidos à Mesa da Assembléia.) 

NQ 4.414/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
povo e as autoridades de Perdões pela comemoração do 81Q 
aniversário de emancipação político-administrativa daquele 
município. 

NQ 4.415/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja 
consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de 
congratulações com o povo e com as autoridades de Formiga 
pela comemoração do 135Q aniversário de emancipação 
político-administrativa daquele município. (-Distribuídos 
à Comissão de Assuntos Municipais.) 

Ng 4.416/93, do Deputado Jaime Martins, 
formulado apelo ao Interventor da extinta 
vistas à centralização do pagamento das 
conjuntos residenciais de Nova Serrana 
BEMGE, situada naquele município. (-
Administração Pública.) 

solicitando seja 
Mi nasCaixa com 
prestações dos 

na agência do 
À Comissão de 

NQ 4.417/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
povo e com as autoridades de Bom Despacho pela comemoração 
do 81Q aniversário de emancipação político-administrativa 
daquele município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

NQ 4.418/93, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e aos Secretários da 
Educação e de Administração com vistas à extensão da 
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gratificação chamada "pó-de-giz" aos professores da FEBEM. 
(-À Comissão de Educação.) 

NQ 4.419/93, do Deputado João Batista, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à 
implantação de agências daquele Banco nos Municípios de 
Carneirinhos, Limeira do Oeste e Santa Vitória e no Distrito 
de Delta, do Município de Uberaba. 

NQ 4.420/93, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Governador do Estado com 
vistas à inclusão, no projeto de lei que cria o Plano de 
Cargos e Salários, de uma emenda dispondo que os 
funcionários civis e militares possam aposentar-se a partir 
de 20 anos. com vencimentos proporcionais ao tempo de 
serviço. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pú-
blica. J 

NQ 4.421/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Pirapora, pela comemoração, em 1Q/6/93, do seu 
81Q aniversário de emancipação político-administrativa. (-A 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

NQ 4.422/93, do Deputado João Marques, solicitando sejam 
encaminhados ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Agricultura pedidos de informações sobre os motivos do 
atraso na implementação do Programa de Mecanização Agrícola 
do Estado de Minas Gerais. (-À Mesa da Assembléia.) 

NQ 4.423/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à instalação de cinco mata-burros no 
Município de Descoberto. 

NQ 4.424/93, da Deputada Maria Elvira, sol i citando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à liberação de mata-burros de ferro para 
o Municipio de Coqueiral. (- Distribuidos à Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 4.425/93, da Deputada Maria Elvira, sol i citando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a 
solucionar problemas de abastecimento de água no Bairro 
Jardim Teresópolis, no Municipio de Betim. (-À Comissão de 
Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.426/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à 
reforma e à ampliação da Escola Estadual Dom Silvério de I e 
II Graus, no Municipio de Crucilândia. (-À Comissão de 
Educação. J 

Do Deputado 
tramitação do 

Do Deputado 
tramitação do 

Do Deputado 
tramitação do 

Do Deputado 
de urgência à 

Do Deputado 
Ministro das 

Milton Saltes, solicitando a retirada 
Projeto de Lei nQ 1.265/93, de sua autoria. 
Clêuber Carneiro, solicitando a retirada 
Projeto de Lei nQ 1.036/92. 
Gilmar Machado, solicitando a retirada 

de 

de 

de 
Projeto de Lei nQ 1.403/93. 
José Bonifácio, solicitando se 
tramitação do Projeto de Lei nQ 
João Batista, em que pede se 
Minas e Energia com vistas à 

atribua regime 
1. 150/92. 
faça apelo ao 
apuração das 
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da Fonseca, 
Caminhoneiros, 

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 
Simão Pedro Toledo (4), Roberto Amaral, Márcio Miranda (2), 
Wanderley Ávila e Agostinho Patrus, Líder do BRD. 

Oradores Inscritos 
- os Deputados 

Mtlttão proferem 
edição. 

Ronaldo Vasconcellos, João Batista e José 
discursos, que serão publicados em outra 

- O Oeputado 
será publicada 

- A Deputada 
Ajalmar Silva 
outra edição. 

Questão de Ordem 
José Bonlfãclo suscita questão de ordem, que 
em outra edição. 
Maria Elvira e os Deputados 
proferem discursos, que serão 

Questão de Ordem 

Dilzon Melo e 
publicados em 

- O Deputado Roberto Carvalho suscita questão de ordem, que 
será publicada em outra edição. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente- Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2ª parte ja reun1ao. com a 1ª fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertos 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 reun1ao pelos Deputados 
Agostinho Patrus, Lider do BRD - fica sem efeito a indicação 
do Deputado Sebastião Costa para substituir como membro 
efetivo o Deputado Elmiro Nascimento na Comissão Especial 
para analisar a Proposta de Emenda à Constituição nQ 15/91 
(Ciente. Cópia às Lideranças.); Roberto Amaral -falecimento 
do Sr. Laércio Vitaliano Pimenta, ocorrido em Montes Claros; 
Márcio Miranda (2) falecimento das Sras. Maria Semi 
Franca, Adélia de Souza e Nair de Souza Gonçalves, ocorridos 
em Divinópolis; Simão Pedro Toledo (4) -falecimento dos 
Srs: Manoel Coutinho de Rezende, Hugo Ribeiro e da Sra . 
Maria Rodrigues Paschoal, ocorridos em Pouso Alegre, e da 
Sra. Julieta de Carvalho Pulitti, ocorrido em Itajubá; e 
Wanderley Ávila -falecimento do Sr. José Benicio de Brito, 
ocorrido em Pirapora. (Ciente. Oficie-se.)_ 

Palavras do Sr. Presidente 
Tendo em vista a solicitação formulada durante o 

pronunciamento do Deputado José Militão, esta Presidência 
informa ao Plenário que já constituiu grupo de trabalho para 
proceder a estudos visando a se ajustar o modelo de 
funcionamento da ASFAS ao das entidades congêneres - SERVAS 
e AMAS -, em virtude de elas apresentarem estrutura e modelo 
de funcionamento já consolidados por meio de longa 
experiência. Fazem parte desse grupo de trabalho, além dos 
Deputados José Militão e Roberto Carvalho, que são membros 
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da Mesa, os Deputados Célio de Oliveira, Bonifácio Mourão. 
Jorge Hannas, Sebastião Helvécio, Wilson Pires. José Renato 
e José Bonifácio. 

Questão de Ordem 
O Deputado Ami1car Padovanf -Sr. Presidente, como v. Exa. 

pode observar, não há número regimental para a continuação 
dos nossos trabalhos, motivo pelo qual sol i cito o 
encerramento da reunião. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - É régimental o pedido de encerramento do 

ilustre Deputado Amilcar Padovani. Esta Pres1dência, 
verificando, de plano, a inexistência de "quorum", encerra a 
reunião e convoca os Deputados para a ordinária de amanhã, 
dia 3, às 14 horas. com a seguinte ordem do dia: (Nota do 
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA OA ls AUDI~NCIA PÚBLICA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR 
COM O PRESIDENTE DO BANCO OE CREDITO REAL SOBRE O PROBLEMA 
DAS DEMISSÕES DE INÚMEROS FUNCIONÁRIOS DAQUELA INSTITUIÇÃO 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de maio 
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Tarcisio Henriques, Antônio Carlos 
Pereira e Francisco Ramalho, membros da comissão 
supracitada. Verificada a ausência do Presidente e do Vice-
Presidente. o Deputado Tarcisio Henriques assume a 
Presidência e, havendo número regimental, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Francisco Ramalho que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
esclarece que a reunião se destina a ouvir os ex-
funcionários do Banco de Crédito Real, Maria Goretti Gomide 
Pinheiro, Valéria Fernandes Grossi e Raymond Hergot Júnior e 
as representantes do Sindicato dos Bancários, Maril ia 
Aparecida Campos, Presidente, e Fádua Pinheiro de Barcelos, 
Diretora. Em seguida, é realizado amplo debate entre os 
parlamentares e os convidados, conforme consta nas notas ta-
quigráficas. Logo em seguida, o Deputado Antônio Carlos 
Pereira solicita à Presidência que convide a Sra. Vânia 
Wilma Fortinho, funcionária aposentada do Banco de Crédito 
Real, e o Sr. Marcelo D'Agostini, ex-Presidente do Sindicato 
dos Bancários, para prestarem esclarecimentos perante a 
comissão. Logo após, a Presidência agradece aos convidados 
pelos valiosos subsídios apresentados à comissão. Cumprida a 
finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado. a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, lQ de junho de 1993. 
Tarcisio Henriques. Presidente - Antônio Carlos Pereira -

Francisco Ramalho. 
ATA OA 73a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA-E ORÇAMENTÁRIA 
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Âs nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e sete 
de maio de mil novecentos e noventa e três, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Raul 
Messias, José Renato, Cóssimo Freitas (substituindo este ao 
Deputado Paulo Pettersen. por indicação da Liderança do 
PMDB) e Sebastião Costa. membros da comissão supracitada. 
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Célio de 
Oliveira, declara abertos os trabalhos e solicita ao De-
putado Raul Messias que proceda â leitura da ata da reunião 
anterior, que. 1 ida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a 
presente reunião destina-se a ouvir os Drs. Aloisio de 
Araújo Prince. Presidente da Associaç~o Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES-MG -; José Nélson de 
Almeida Machado, Chefe da Divisão de Captação e Adução da 
COPASA, e Sebastião Virgílio de Almeida Figueiredo, Vice-
Presidente de Esportes e Lazer da Sociedade Mineira de 
Engenheiros. os quais discorrerão sobre saneamento básico. A 
Presidência registra, também, a presença do Dr. Ronaldo 
Rezende Pereira, Diretor Financeiro do Sindicato dos 
Trabalhadores da COPASA - SIND'ÁGUA -, e convida a todos a 
tomar assento à mesa. Logo após, passa a palavra aos 
convidados, que discorrem sobre a impórtancia da realização 
do Seminário Legislativo de Saneamento Básico e fazem refe-
rência ao Projeto de Lei no 1.158/92. do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que dispõe sobre a política estadual de 
saneamento básico e dá outras providências, para o qual 
solicitam rápida tramitação. devido à urgência de se criar 
um programa prático de saneamento, principalmente de água e 
esgotos. fatores responsáveis pelo maior índice de doenças 
no Estado. Esclarecem, ainda, em seus depoimentos que a 
COPASA não consegue expandir-se devido à falta de recursos e 
de políticas isoladas e expressam a necessidade de os órgãos 
do Estado se unirem, para apresentarem um trabalho mais 
centralizado e a necessidade de a própria sociedade se 
organizar. Passa-se à fase de debates. com a participação de 
todos os Deputados presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais 
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares. convoca-os para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 27 de maio de 1993. 
Célio de Oliveira. Presidente -Raul Mess1as Cóss1mo 

Freitas - Sebastião Costa - José Renato. 
ATA DA 3g REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR 
COM O PRESIDENTE DO BANCO DE CRÉDITO REAL SOBRE O PROBLEMA 
DAS DEMISSÕES DE INÚMEROS FUNCIONÁRIOS DAQUELA INSTITUIÇÃO 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de maio de mil 
novecentos e noventa e três. reúnem-se na Sala das Comissões 
os Deputados Wellington de Castro, Antônio Carlos Pereira e 
Francisco Ramalho, membros da comissão supracitada . 
Verificada a ausência do Presidente. o Vice-Presidente, 
Deputado Wellington de Castro, assume a Presidência e, 
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havendo nUmero regimental, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Francisco Ramalho que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior. que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece 
que a reunião se destina a ouvir o Dr. Sandoval Azevedo 
Filho, ex-Presidente do Banco de Crédito Real, que não 
compareceu a esta reunião. Encerrada a 1ª parte da reunião, 
a Presidência passa à 2a parte. Na 1a fase da Ordem do Dia, 
o Deputado Francisco Ramalho apresenta requerimento 
solicitando que a reunião do dia 27/5/93 se realize na forma 
de audiência pública, a fim de serem ouvidos os funcionários 
demitidos do CREDIREAL e representantes do Sindicato dos 
Bancários. e encaminha relação das pessoas que deverão ser 
convidadas para a audiência. Colocado em votação, é o 
requerimento aprovado. Em seguida, o Deputado Antônio Carlos 
Pereira apresenta requerimento em que solicita seja 
convidado o Prof. Paulo de Tarso Almeida Paiva, Presidente 
do Conselho Administrativo das Instituições Financeiras do 
Estado de Minas Gerais, a fim de prestar subsídios para o 
desenvolvimento dos trabalhos desta comissão. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado por unanimidade. 
Prosseguindo os trabalhos, o Deputado Francisco Ramalho 
acusa o recebimento de farto material encaminhado pelo 
Sindicato dos Bancários e solicita que ele seja anexado ao 
processo. Logo após, a Presidência determina seja reiterado 
convite ao Dr. Sandoval Azevedo Filho, ex-Presidente do 
Banco de Crédito Real, para prestar esclarecimentos, nesta 
comissão, sobre as referidas demissões. Cumprida a fina-
lidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 27 de maio de 1993. 
Tarcísio Henriques, Presidente Francisco Ramalho 

Antônio Carlos Pereira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 840/92 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em exame 
contém normas de execução penal. 

Publicada em 22/5/92, foi a propos1çao distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as 
Emendas do no 1 ao 11. Em seguida, a Comissão de Defesa 
Social opinou por sua aprovação com as emendas referidas e 
apresentou a Emenda nQ 12. 

Vem o projeto, agora, a esta comissão. para receber 
parecer, nos termos do art. 195, c/c os arts. 103 e 201, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
~L_ ______________________________________________________ _j 
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A propos1çao em apreço, aperfeiçoada com as Emendas do nQ 
ao 12, não encontra óbice, dos pontos de vista financeiro e 
orçamentário, a sua aprovação. Ela tem como objetivo a 
execução penal, não consignando despesas no Orçamento do 
Estado, pois este contém dotações orçamentárias para 
assistência a sentenciados e construção, ampliação e reparos 
penitenciários. 

O projeto tem caráter humanístico e apresenta relevante 
interesse social, porqUanto visa a assegurar proteção aos 
direitos humanos do preso e à sua reinserção na sociedade. 

A medida merece, portanto, prosperar nesta Casa. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 840/92. no 1Q turno, com as Emendas do nQ 1 ao 11, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e a 
Emenda nQ 12, apresentada pela Comissão de Defesa Social. 
Sala das Comissões, 3 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira. Presidente- Baldonedo Napoleão, Relator 

Raul Messias -Sebastião Costa - Dílzon Melo. 
PARECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 

NQ 869/92 
(Novo Parecer nos Termos do Art. 138, § 2Q do Regimento 

Interno) 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 869/92, de autoria do Deputado Ibrahim 

Jacob. tem o propósito de estabelecer normas para a adoção 
de livros didáticos nas escolas da rede pública do Estado de 
Minas Gerais. 

Em reun1ao da supracitada comissão, realizada no dia 
19/5/93, foi rejeitado o parecer pela aprovação da matéria, 
nos termos do voto contrário do Deputado Marcos Helênio, 
apresentado na oportunidade. 

Agora, para atender ao dispositivo regimental 
supramencionado, passamos a fundamentar novo parecer sobre a 
proposição. 

Fundamentação 
Preliminarmente, infere-se que a matéria de que trata o 

projeto de lei em discussão se insere no âmbito da 
competência legislativa do Estado, conforme dispõe o art. 24 
da Constituição Federal_ 
Vislumbra-se. porém, que o objeto da proposição já foi 

esgotado, uma vez que se encontram em plena vigência a Lei 
nQ 6.241, de 1974, regulamentada pelo Decreto no 16.919, de 
1975, a Lei nQ 8.503, de 1983, e a Lei no 10.315. de 1990, 
normas essas que dão o tratamento que o tema demanda. 

Com efeito. a Lei nQ 6.241, de 1974, dispõe sobre o uso de 
1 ivros didáticos, instituindo a necessidade de autorização, 
pelo órgão estadual competente, para a substituição destes. 
bem como a proibição de que sejam adotadas encadernações 
descartáveis, ou que se tornem imprestáveis para nova 
utilização. 

O Decreto no 16.919, de 1975, 
supracitada. cuida de fixar 

regulamentador 
o prazo para 

da norma 
que os 
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estabelecimentos de ensino apresentem às delegacias 
regionais de ensino a relação dos 1 ivros que serão adotados 
no ano letivo seguinte. Encontram-se também, em seu 
conteúdo, dispositivos pertinentes à criação do "Banco do 
Livro". 

Já a Lei nQ 8.503, que também trata do assunto, estabelece 
o prazo mínimo de quatro anos para que possa ser substituido 
o livro didático e institui o critério de votação para sua 
escolha. 

Por último, a Lei nQ 10.315, de 1990. amplia para a rede 
privada os critérios de escolha dos 1 ivros didáticos. 
conforme está previsto na Lei nQ 8.503, de 1983. 

Assim, pelas razões aduzidas, entendemos que as leis acima 
mencionadas já dispensaram ao tema um contorno capaz de 
elidir as distorções que contaminam o atual processo de 
adoção de livros didáticos. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. opinamos pela rejeição do Projeto de 

Lei nQ 869/92, no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993. 
Marcos Helênio, Presidente e Re-lator 

Márcio Miranda. 
Maria 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.081/92 

01 i via 

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

De autoria do Deputado José Maria Pinto. o projeto de lei 
em referência tem por finalidade dar a denominação de 
Professor Geraldo Alves Dias ã Escola Estadual de Paulistas, 
no Município de Esmeraldas. 

Aprovada pela Comissão de Constituição e 
concluiu por sua constitucionalidade. 
juridicidade, vem, agora, a proposição a esta 
o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 

Justiça, que 
legal idade e 
comissão, para 

A pessoa que se pretende homenagear com a denominação da 
Escola Estadual de Paulistas, no Município de Esmeraldas, 
revestiu-se sempre do mais puro ideal, canalizando esforços, 
conhecimentos, experiência, tudo, para a educação das novas 
gerações. 

Dar a denominação de Professor Geraldo Alves Dias à Escola 
Estadual de Paulistas configura-se-nos como o mais extremado 
protesto de veneração e respeito de todos quantos o 
conheceram e que desejam eternizar a sua gratidão. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, nosso 

aprovação do Projeto de Lei nQ 
forma proposta. 

parecer 
.081/92, 

Sala das Comissões, 3 de junho de 1993. 
Gilmar Machado, Relator. 

é favorável 
no 1Q turno, na 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 150/92 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

~L--------------------------------------------------------" 
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De autoria do Governador do Estado, a proposição em exame 
autoriza a reversão de imóvel a que se refere. 

Publicado em 20/3/93, foi o projeto de lei distribuído à 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer por 
sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. 

Nos termos regimentais. vem agora a matéria a esta 
comissão, para ser objeto de parecer. 

Fundamentação 
O projeto em tela não encontra óbice do ponto de vista 

financeiro-orçamentário à sua aprovação. Tem ele o objetivo 
de autorizar o Poder Executivo a fazer a reversão de um 
imóvel de propriedade do Estado, não consignando despesa no 
Orçamento. O beneficiário pagará o valor recebido na 
desapropriação, acrescido de correção monetária, vindo a 
constituir tal recurso financeiro uma receita de capital. 

A medida merece, portanto, prosperar nesta Casa. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 1.150/92, no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 3 de junho de 1993. 
Célio de 01 iveira, Presidente -Raul Messias, Relator 

Dílzon Melo- Baldonedo Napoleão- Sebastião Costa. 

~~--------------------------------------------------------------~ 



z 
õ . o 

.i1 
~ 
• ~ 
~ • 
~ 
~ g 
o 
o • ~ 
~ 
~ 

Belo Horizonte, sábado, 5 de junho de 1993 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA EM 3 DE JUNHO DE 1993 

Presidência do Deputado Bené Guedes 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum". 

COMPARECIMENTO 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 

100 

Bené Guedes - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto-
Antônio Pinheiro Arnaldo Canarinho Eduardo Brás 
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira Geraldo 
Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio Jorge 
Eduardo - José Braga - José Maria Pinto - Márcio Miranda -
Maria Olívia -Miguel Barbosa- Milton Salles - Péricles 
Ferreira- Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão 
Pedro Toledo Tarcísio Henriques- Wanderley Âvila 
w; 1 son P i r es _ 

F a 1 ta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) 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 amanhã, dia 4, às 9 horas. 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ 22/92, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO PAULO PETTERSEN, QUE DISCIPLINA A 
CONCESSÃO DE LICENÇA A SERVIDOR ESTADUAL PARA DESEMPENHO DE 
MANDATO ELETIVO EM ENTIDADE SINDICAL E ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de 
abril de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no 
Plenarinho I os Deputados Francisco Ramalho, Ermano Batista, 
Dílzon Melo (este em substituição à Deputada Maria Olívia, 
por indicação da Liderança do PTB), Paulo Pettersen, Geraldo 
da Costa Pereira (este em substituição ao Deputado José 
Renato, por indicação da Liderança do PMOB), Antônio Carlos 
Pereira, Gilmar Machado, Eduardo Brás, Márcio Miranda, 
Ambrósio Pinto e Sebastião Costa. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Francisco Ramalho, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa 
ter esta reunião a finalidade de apreciar. no lQ turno, o 
parecer do Relator, Deputado Ermano Batista, e passa-lhe a 
palavra. O Deputado Ermano Batista emite parecer que conclui 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nQ 
22/92, na forma do Substitutivo nQ 1. Na fase de discussão, 
o Deputado Antônio Carlos Pereira requer vista da matéria, 
nos termos do art. 136 do Regimento Interno, oportunidade em 
que o Deputado Ermano Batista afirma ter distribuído avulso 

É~------------------------------------------------------------~ 
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do seu parecer, o que prejudicaria a concessão da vista. A 
Presidência esclarece que será deferida a vista requerida 
pelo Deputado António Carlos Pereira, comum a todos os 
membros, por 24 horas, uma vez que o Deputado Ermano Batista 
deixou de formalizar o pedido de distribuição de avulso no 
momento oportuno. Cumprida a final idade da reunião, a 
Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares. 
informa que a convocação da próxima reunião se fará por 
edital de convocação, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões. 3 de junho de 1993. 
Francisco Ramalho, Presidente Ermano 

Olívia- Anderson Adauto, -Antônio Carlos 
Machado- Sebastião Costa- Jorge Hannas-
Célio de 01 iveira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

Batista, Maria 
Pereira- Gllmar 
Márcio Miranda -

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 643/91 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei supra-indicado, do Deputado Geraldo da 
Costa Pereira. pretende seja declarada de utilidade pública 
a Associação de Pais e Alunos do Centro Clinico Eldorado 
- APACCE -. com sede no Município de Contagem. 
Publicada em 12/12/91, foi a matéria enviada a esta 

comissão, para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, do Regimento Interno. Posteriormente. foi 
convertida em diligência ao autor, a requerimento do 
Relator, por não estar a documentação apresentada de acordo 
com a lei. 

Cumprida a diligência, reúne-se a comissão para exarar o 
presente parecer. 

Fundamentação 
A Associação de Pais e Alunos do Centro Clínico Eldorado-

APACCE -, de Contagem, é uma entidade civil sem fins 
lucrativos, que se encontra em funcionamento há mais de dois 
anos e cuja diretoria é composta por pessoas idôneas, que 
não são remuneradas pelo exercício de seus cargos. 

A documentação juntada ao processo foi julgada conforme ao 
que dispõe a Lei nQ 5.830. de 1971, não se encontrando 
óbices à normal tramitação da proposição. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade. 

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
643/91, em sua forma original . 
Sala das Comissões, 29 de maio de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente Reinaldo Lima, Relator 

Clêuber Carneiro- Elisa Alves. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 643/91 
Comissão de Saúde e Ação Social ,L_ ______________________________________________________ _j 
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Relatório 
De iniciativa do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o 

projeto de lei em epigrafe visa a declarar de utilidade 
pública a Associação de Pais e Alunos do Centro Clinico 
Eldorado - APACCE -, com sede no Município de Contagem. 

Publicado em 12/12/91, o projeto recebeu parecer favorável 
da Comissão de Constituição e Justiça. Cabe, agora, a esta 
comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria. nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
A referida entidade tem como principal finalidade promover 

o desenvolvimento psicopedagógico dos excepcionais e sua 
integração familiar e social. Para a associação alcançar 
tais objetivos, consideramos oportuna a declaração de sua 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 643/91, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 4 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.158/92 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de 
Lei nQ 1.158/92 dispõe sobre a política estadual de 
saneamento básico. 
Publicado. foi o projeto enviado à Comissão de Constituição 

e Justiça, que opinou por sua juridicidade. 
constitucionalidade e legalidade, apresentando-lhe as 
Emendas do ng 1 ao 4. A seguir, foi o projeto enviado à 
Comissão de Saúde e Ação Social. que opinou pela sua 
aprovação, apresentando-lhe a Emenda no 5. 

Agora, vem a proposição a esta comissão, para, nos termos 
regimentais, receber parecer. 

Fundamentação 
O Projeto de Lei nQ 1.158/92 trata da política estadual de 

saneamento básico. buscando assegurar a proteção da saúde da 
população e a salubridade ambiental urbana e rural. Nesse 
sentido. estabelece princ1p1os e fixa diretrizes para a 
execução da referida política . 

Além disso, o projeto define o Sistema Estadual de 
Saneamento Básico, instituindo como seu órgão de nível 
estratégico superior o Conselho Estadual de Saneamento 
Básico. para·o qual estabelece uma série de atribuições . 

Vale mencionar, no entanto, que, entre as atribuições 
citadas, aquelas a que se referem os incisos x e XI do art . 
13 contrariam, em nosso entender, o disposto na Lei 
Complementar nQ 27. de 18/1/93. 

No que tange ao inciso X, verifica-se que a competência ali 
atribuída ao Conselho Estadual de Saneamento Básico é. na 
Lei Complementar nQ 27, atribuída ao grupo coordenador de 
cada fundo que vier a ser criado. Em relação ao inciso XI, 
observa-se, segundo o disposto na mencionada lei 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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complementar. que as normas de que trata o inciso serão 
estabelecidas na lei de instituição do Fundo Estadual de 
Saneamento Básico, não sendo, portanto, competência do 
Conselho Estadual de Saneamento Básico. 

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

Lei nQ 1.158/92, no 1Q turno. com as Emendas do nQ 1 ao 4, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, a 
Emenda nQ 5, apresentada pela Comissão de Saúde e Ação 
Social. e as Emendas nQs 6 e 7, abaixo transcritas. 

EMENDA NQ 6 
Dê-se ao inciso X do art. 13 a seguinte redação: 
''Art. 13- .............. . 
X - estabelecer diretrizes e prioridades para os programas 

de aplicação de recursos em saneamento básico.". 
EMENDA NQ 7 

Suprima-se o·inciso XI do art. 13. 
Sala das Comissões, 3 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente- Sebastião Costa, Relator-

Raul Messias- Baldonedo Napoleão- Dílzon Melo. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 227/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nc 1.227/93. do Deputado Reinaldo Lima, 

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Companhia 
Elétrica de Artes Cênicas, com sede no Municfpio de Belo 
Horizonte. 

Publicado em 19/2/93, vem o projeto a esta comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, r, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em apreço tem prova de personalidade jurí-dica, 

funciona hã mais de dois anos, e sua diretoria é composta 
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo 
exercício de seus cargos. Estão, portanto, preenchidos os 
requisitos previstos na Lei nQ 5.830, de 1971, que 
disciplina a matéria. 
Entretanto. visando ao aperfeiçoamento do projeto, torna-se 

necessário acrescentar ao art. 1Q o nome do município onde 
se localiza a entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nc 
1.227/93, com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir . 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
''Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Companhia 

Elétrica de Artes Cênicas, com sede no Município de Belo 
Horizonte." . 
Sala das Comissões, 19 de maio de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Clêuber Carneiro, Relator 

Reinaldo Lima- Elisa Alves. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

~L_ ______________________________________________________ __ 
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NQ 1.227/93 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria 

epígrafe a 
Elétrica de 
Horizonte. 

do Deputado Reinaldo Lima, visa o projeto em 
declarar de utilidade pública a Companhia 

Artes Cênicas. com sede no Municipio de Belo 

Publicado em 19/2/93, foi o projeto encaminhado, 
preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou impedimento de ordem constitucional, legal ou 
jurídica à sua aprovação e lhe apresentou a Emenda nQ 1. 

De acordo com as determinações regimentais, vem, agora, a 
matéria a esta comissão para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva. 

Fundamentação 
A Companhia Elétrica de Artes Cênicas tem por finalidade o 

estudo, a pesquisa e a divulgação das artes cênicas em 
geral. Por constituir relevante instrumento de incentivo 
à cultura, notadamente ao teatro, especificado, em seus 
estatutos, como a sua principal manifestação, consideramos 
ser a entidade merecedora da declaração de utilidade 
pública que a proposição em análise pretende outorgar-lhe. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos favoravelmente à aprovação do 

Projeto de Lei nQ 1.227/93 no 1Q turno, com a Emenda no 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 4 de junho de 1993. 
Francisco Ramalho, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.344/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.344/93, do Deputado Cóssimo Freitas. 
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Carmo do Rio Claro - APAE -, com 
sede naquele município. 

A Comissão de Constituição e Justiça, que examinou 
prelim1narmente a matéria concluiu por sua 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Vem, agora, 
o projeto a esta comissão, para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva. 

Fundamentação 
As APAEs são conhecidas e respeitadas 

trabalho que realizam, visando à promoção 
excepcionais, bem como à sua proteção e à 
sociedade. 

pelo meritório 
do bem-estar dos 
sua integração à 

É justo, portanto, que a APAE 
declarada de utilidade pública. 

de Carmo do Rio Claro seja 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

1.344/93, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 4 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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NQ 1.349/93 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 

Turismo e Lazer 
Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe. do Deputado Reinaldo Lima, 
pretende declarar de utilidade pública o Remo Atlético 
Clube, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicada em 17/4/93. a proposição foi encaminhada, para 
exame preliminar. à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não identificou impedimento de ordem legal à sua tramitação. 

Vem a matéria a esta comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, em obediência ao que prescreve o 
art. 195, e/co art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade, fundada em 9/9/74, é uma sociedade civil, com 

número ilimitado de sócios, e se propõe difundir o civismo, 
a cultura física - em particular, o futebol e outras 
atividades de caráter social e cultural. 

Sua presença na vida da comunidade se caracteriza pelos 
serviços relevantes que lhe presta, o que a faz merecedora 
da declaração de utilidade pública. 

Para aperfeiçoamento técnico do texto da proposição, 
apresentamos a Emenda no 1, abaixo transcrita. 

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

1.349/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, transcrita abaixo. 
EMENDA NQ 1 

Dê-se ao art. lQ a seguinte redação: 
"Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Remo 

Atlético Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.". 
Sala das Comissões. 4 de junho de 1993. 
Ambrósio Pinto, Rel.ator. 

PARECER PARA D 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 
iig 976/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 976/92, do Deputado Elmo Braz. tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
Fraternidade Ferrense, com sede no Município de São Pedro 
dos Ferros . 

Aprovada no 1Q turno em 14/4/93. retorna a matéria a esta 
comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A Loja Maçônica Fraternidade Ferrense realiza um trabalho 

de grande alcance social, voltado, sobretudo, para a 
assistência social e a educação. 

Em vista dos relevantes serviços prestados pela entidade, 
julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade 
pública. 

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

Lei nQ 976/92, no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 4 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator . 

~L-------------------------------------------------------~ 
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PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO OE LEI 
NQ 1. 138/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Homero Duarte, o projeto de lei 
em epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a APAE-
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Muzambinho, 
com sede naquele município. 

Aprovada no 1Q turno em 22/4/93, retorna a matéria a esta 
comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em exame desenvolve um trabalho de grande 

alcance social, voltado para o menor excepcional, 
notadamente nos campos assistencial e educativo. 

Assim, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Muzambinho faz jus à declaração de sua utilidade pública. 
Entretanto. visando ao aperfeiçoamento do projeto, torna-

se necessário emendá-lo. 
Conclusão 

Pelo exposto, somos pela aprovação do 
1.138/92, no 2Q turno. com a Emenda nQ 
seguir. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 

Projeto de Lei nQ 
1, apresentada a 

"Art. 1Q - Fica declarada de ut i 1 idade pública a APAE -
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Muzambinho. 
com sede no Município de Muzambinho. ". 
Sala das Comissões. 4 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 
NQ 1. 196/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

106 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Maria Pinto. 
visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Assistencial Evangélica Ebenézer - AAEE -, com sede nesta 
Capita 1. 

Aprovada no 1Q turno, sem emendas, a matéria retorna a esta 
comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
Visando ao bem-estar social, a entidade em apreço realiza 

um louvável trabalho, dirigido principalmente à população 
carente e desassistida. 

É oportuno, portanto, que seja declarada de uti 1 idade 
pública. 

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

1.196/92, no 2Q turno. 
Sala das Comissões, 4 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Belo Horizonte, terça-feira, 8 de junho de 1993 

ATAS 

ATA DA 391ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, EM 4 DE JUNHO DE 1993 

Presidência da Deputada Maria Olívia 

107 

SUMÁRIO' ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE), Atas -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Assuntos 
Municipais e de Saúde e Ação Social e dos Deputados José 
Militão, Márcio Miranda, José Braga, Jaime Martins e Antônio 
Pinheiro - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados José 
Maria Pinto. Geraldo Rezende, Ibrahim Jacob e Antônio Carlos 
Pereira; questões de ordem; discurso do Deputado Anderson 
Adauto; questões de ordem; discurso do Deputado Anderson 
Adauto - Zi Fase: Leitura de comunicações apresentadas 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
Elmo Braz - Agostinho Patrus - Anderson Adauto - Antônio 

Carlos Pereira - António Pinheiro - Baldonedo Napoleão 
Bonifácio Mourão - Dílzon ·Melo- Geraldo Rezende- Geraldo 
Santanna - Glycon Terra Pinto - Homero Duarte Ibrahim 
Jacob - Jaime Martins - Jorge Hannas - José Bonifácio- José 
Braga - José Laviola - José Maria Pinto - Marcos Helênio 
Maria 01 i via - Miguel Barbosa - Paulo Pettersen - Roberto 
Luiz Soares Sebastião Costa Tarcísio Henriques 
Wanderley Ávila. 

A Sra. Presidente (Deputada Marta Olivta) -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, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura das 
atas das reuniões anteriores. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 
Atas 

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

A Sra. Presidente - Não havendo correspondência 
a Presidência passa a receber proposições e a 
palavra aos oradores inscritos para a la fase 
Expediente. 

COMUNICAÇÕES 

a ser lida, 
conceder a 
do Pequeno 

- Nesta oportunidade são encaminhadas à Mesa comunicações 
das Comissões de Assuntos Municipais e de Saúde e Ação 
Social e dos Deputados José Militão, Márcio Miranda, José 
Braga, Jaime Martins e AntOnio Pinheiro. 

Oradores Inscritos 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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- Os Deputados José Mar1a P1nto, Geraldo Rezende, Ibrah1m 
Jacob e Antônio Carlos Pereira proferem discursos, que serão 
publicados em outra edição. 

Questões de Ordem 
- Os Deputados Geraldo Rezende e Ant0n1o Carlos Pere1ra 

suscitam questões de ordem, que serão publicadas em outra 
edição. 

- O Deputado Anderson Adauto profere discurso, que será 
publicado em outra edlção. 

A Sra. Presidente- A Presidência solicita ao ilustre 
Deputado que formalize seu requerimento. 

2ª Fase 
A Sra. Presidente - Não havendo outros 

a Presidência passa à 2a fase da 1a 
destinada a comunicações de Lideranças e 
Líderes inscritos. Estão abertas as 
expediente da próxima reunião ordinária. 

oradores inscritos. 
parte da reunião, 
a pronunciamento de 
inscrições para o 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
- A seguir, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização aprovação dos 
Requerimentos nos 4.222/93, do Deputado Edward Abreu, e 
4.292/93. do Deputado Célio de Oliveira; pela Comissão de 
Saúde e Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei nos 
951/92. do Deputado Bernardo Rubinger; 1.116, 1.125 e 
1.181/92, da Deputada Maria Olivia; 1.171/92, da Deputada 
Elisa Alves; 1.191/92. do Deputado Jaime Martins: e 
1.193/92, do Deputado Cóssimo Freitas; e pelos Deputados 
Antônio Pinheiro - transcurso do 38Q aniversário da Rádio 
América (Ciente. Publique-se.); José Mil i tão- falecimento 
do Sr. Hertz Alves, ocorrido em Montes Claros; Márcio 
Miranda falecimento da Sra. Aidê Conceição Correia 
Lacerda. ocorrido em Divinópolis: José Braga- falecimento 
do Sr. Glicério Antunes da Silva. ocorrido em Brasília de 
Minas; Jaime Martins - falecimento do Sr. Jésus Moreira dos 
Santos, ocorrido em Divinópolis (Ciente. Oficie-se.). 

ENCERRAMENTO 
A Sra. Prestdente- Não havendo outras comunicações.a serem 

1 idas, Lideres inscritos nem outros oradores inscritos para 
o Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e 
convoca os Deputados para a ordinária de debates de segunda-
feira, dia 7, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2ê REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA SOCIAL E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às onze horas do dia quatorze de maio de mil novecentos e 
noventa e um, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Roberto Luiz Soares, Francisco Ramalho, Milton Salles e José 
Maria Pinto. membros da Comissão de Defesa Social; e Álvaro 
Antônio, Adelmo Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado 
Antônio Carlos Pereira, por indicação da Bancada do PT), 
Jaime Martins, José Renato e Roberto Amaral, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Roberto Luiz 
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Soares, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Milton Salles que proceda à leitura da ata da reun1ao 
ante r; o r, que, 1 i da e aprovada, é subscrita pe 1 os membros 
presentes. Em seguida, o Presidente informa que a reunião 
tem por finalidade apreciar o parecer do Relator, Deputado 
Francisco Ramalho. sobre o Projeto de Resolução ng 46/91, de 
autoria do Deputado Roberto Carvalho, que susta os efeitos 
da Resolução Conjunta nQ 01/91, de 21/2/91, do Comando-Geral 
da Policia Militar e do Gabinete Militar do Governador. A 
Presidência esclarece que o projeto encontra-se em fase de 
discussão. Concluida esta fase sem manifestações dos 
parlamentares presentes, o Presidente submete a votação o 
parecer sobre o Projeto de Resolução nQ 46/91, o qual é 
aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, 
o Presidente agradece a presença dos parlamentares. 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1993. 
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo Rezende - Cóssimo 

Freitas- Dílzon Melo- Raul Messias. 
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de maio 
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão. Márcio Miranda 
e Geraldo Rezende, membros da comissão supracitada. Havendo 
nUmero regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, 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 esclarece que esta 
reunião tem por finalidade apreciar o relatório sobre a 
violência no trânsito no Estado de Minas Gerais. O Deputado 
Adelmo Carneiro Leão lê correspondência enviada pela 
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, em que se encaminha 
relatório contendo denúncias sobre as condições de 
alojamento dos internos do Centro de Reclusão de Menores do 
Distrito Federal - CERE. O Presidente lembra que o Fórum 
Mineiro em Defesa da Vida, do qual participa esta comissão, 
está aberto para receber sugestões, a fim de que a comissão 
de Direitos e Garantias Fundamentais possa desenvolver as 
atividades propostas pelo referido fórum. Aproveita, ainda, 
a oportunidade para convidar os demais Deputados a 
participarem do lançamento do Fórum Mineiro em Defesa da 
Vida, a ser realizado no próximo dia 15, às 14h30min, com a 
presença do Procurador-Geral da República, Dr. Aristides 
Junqueira. Esgotada essa parte da reunião, os parlamentares 
decidem adiar a apreciação do relatório sobre a violência no 
trânsito, para que possam melhor estudá-lo. O Deputado 
Geraldo Rezende pede a palavra e sugere que o próximo tema a 
ser debatido por esta comissão seja o problema dos meninos 
de rua em Minas Gerais. A Presidência solicita ao Deputado 
Geraldo Rezende que apresente a sua sugestão ao fórum. para 
que seja debatida com os demais participantes. Cumprida a ,L_ ______________________________________________________ _J 
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finalidade da reunião. o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares. convoca-os para a reunião extraordinária a 
ser realizada no próximo dia 20, às 10 horas, com a 
finalidade de se apreciar o relatório sobre a violência no 
trânsito no Estado de Minas Gerais, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 3 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - José Braga Márcio 

Miranda - Geraldo Rezende. 
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas e quinze minutos do dia dezenove de maio de 
mil novecentos e noventa e. três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e João 
Marques, membros da comissão supracitada. Havendo nUmero 
regimental. o Presídente, Deputado Marcos Helênio, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Márcio Miranda 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. 1 ida 
e aprovada. é subscrita pelos parlamentares presentes. Em 
seguida, a Presidência suspende a reunião. Reabertos os 
trabalhos às quinze horas, verifica-se a presença dos 
Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda e Maria 01 ivia, 
membros desta comissão. A Presidência passa à leitura do 
Ofício nQ 73/93, da Curadoria de Defesa do Consumidor do 
Ministério Público do Estado de Sergipe, que comunica haver 
recebido o relatório da CAPEMI enviado por esta comissão. 
Continuando, a Presidência procede à leitura do ofício 
enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte. Vereador Sávio de Souza Cruz, que propõe seja 
realizada audiência pública desta comissão em conjunto com a 
Comissão de Meio Ambiente, Política Urbana e Rural e 
Habitação daquela Câmara Municipal. para verificarem 
denúncias formuladas pelos moradores da reg1ao do Barreiro. 
nesta Capital. referentes à comercialização ilegal de lotes 
nessa região. Sugere, ainda, que da referida audiência 
pública participem representantes da Secretaria Municipal de 
Atividades Urbanas, do Ministério Público Estadual, da 
Administração Regional do Barreiro, da empresa loteadora 
Tangará e do PROCON desta Capital. Encerrada a 1Q parte da 
reunião, o Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento 
que dispõe sobre a supracitada audiência pública e passa a 
Presidência ao Deputado Márcio Miranda. Este submete a 
votação o requerimento do Deputado Marcos Helênio, que é 
aprovado. O Deputado Marcos Helênio reassume a Presidência e 
passa à 2a fase da Ordem do Dia. O Presidente esclarece que 
está reaberta a discussão do parecer do Relator, Deputado 
Simão Pedro Toledo, sobre o Projeto de Lei nQ 869/92, no 1Q 
turno, que conclui pela aprovação do projeto. O Deputado 
Marcos Helênio apresenta voto contrário ao parecer do 
Relator. Encerrada a discussão, é colocado em votação o 
parecer do Relator, sendo ele rejeitado. O Presidente, 
Deputado Marcos Helênio, submete a votação o voto contrário, 
que é aprovado. Nos termos do art. 138, § 2Q, do Regimento 
Interno, o Deputado Marcos Helênio avoca a si a Relataria da 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 



2 a 

o 
• E 
~ 
~ 

• ~ 
• • 4 . • ~ 
~ e 
~ 

111 

matéria e suspende a reunião. para que seja elaborada nova 
redação do parecer. Reabertos os trabalhos, o novo Relator 
emite seu parecer, que conclui pela rejeição do Projeto de 
Lei nQ 869/92. no 1Q turno. Colocado em discussão e votação. 
é o parecer aprovado. Em seguida, passa-se à discussão e à 
votação de proposição que dispensa a apreciação do Ple~ário 
da Assembléia. A Presidência informa que o Deputado Márcio 
Miranda, Relator do Projeto de Lei ng 1.123/92, no 1Q turno, 
opina pela aprovação da matéria. Colocado em votação. é o 
projeto aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca-os 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1993. 
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - João Marques 

- Glycon Terra Pinto. 
ATA DA 1ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR O ENVOLVIMENTO 
DE POLICIAIS CIVIS LOTADOS NA 8ª DELEGACIA DE POLICIA DE 
MONTES CLAROS EM POSSÍVEIS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS PELO 
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO 
Às dezesseis horas e cinco minutos do dia vinte de maio de 
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Roberto Amaral, João 
Marques, Maria José Haueisen e Baldonedo Napoleão. membros 
da comissão supracitada. Na ausê~cia do Presidente e do 
Vice-Presidente, o Deputado Jorge Hannas assume a 
Presidência e, havendo número regimental, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada. 
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
esclarece que a reunião tem por finalidade ouvir o Sr. 
Márcio Luiz Chila, Promotor de Justiça do Ministério 
Público. Às 16h15min, o Deputado Jorge Hannas registra a 
presença do Deputado Geraldo da Costa Pereira, a quem 
convida a compor a Mesa. e, em seguida, passa-lhe a 
Presidência da reunião. Dando prosseguimento a esta, o 
Presidente passa a palavra ao convidado, que presta 
esclarecimentos sobre irregularidades que constatou na Ba 
Delegacia de Polícia de Montes Claros, durante o período em 
que permaneceu na Promotoria Pública daquele município. Após 
os esclarecimentos, passa-se à fase de discussão, na qual os 
Deputados fazem perguntas e solicitam novas informações ao 
convidado, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Encerrados os debates e não havendo mais perguntas a serem 
feitas, a Presidência faz agradecimentos ao Dr. Márcio Luiz 
Chila pelos subsídios trazidos à comissão, 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, 3 de junho de 1993 . 
Wilson Pires, Presidente- Roberto Amaral Maria José 

Haueisen - Baldonedo Napoleão - Adelmo Carneiro Leão. 
~L_ ______________________________________________________ _J 
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ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e seis de maio 
de mil novecentos e noventa e três. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão, 
José Leandro, Jorge Eduardo e Márcio Miranda, membros da 
comissão supracitada. Fazem-se presentes também os Deputados 
Raul Messias, Hely Tarquínio e Maria 01 ívia. Havendo nUmero 
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada. é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência procede à leitura da correspondência do 
Sindicato dos Trabalhadores Federais em Saúde e Previdência 
e Assistência Social em Minas Gerais - SINTSPREV -. em que a 
entidade solicita a dilatação do prazo, estabelecido para 
4/6/93, para apresentação de propostas e sugestões relativas 
à elaboração do anteprojeto de reestruturação da Fundação 
Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG -, para o dia 16/6/93. 
Solicita também a requisição. por parte desta comissão, dos 
estudos elaborados pela FHEMIG referentes ao quadro de 
pessoal da instituição. A Presidência aquiesce aos pedidos. 
O Presidente esclarece aos membros da comissão que a 
Secretaria-Geral desta Casa distribuiu avulso do Projeto de 
Lei nQ 1.399/93, que estabelece as diretrizes para os 
Orçamentos Fiscal e de Investimentos das Empresas 
Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 
1994- LDO. Informa também que a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária está recebendo emendas a esse 
projeto no período de 17/5 a 8/6/93. A seguir, o Presidente 
passa à 2ª parte da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de proposições da comissão. O Deputado Adelmo 
Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita sejam 
convidados os servidores do Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, para serem 
tratados assuntos referentes àquele órgão. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. Logo após, a Presidência 
passa à discussão e à votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge 
Hannas, regimentalmente, passa a Presidência ao Deputado 
Adelmo Carneiro Leão para a discussão e a votação de parecer 
sobre projeto de sua autoria. Uma vez na Presidência, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão passa a palavra ao Deputado 
Jorge Eduardo, Relator do Projeto de Lei ng 728/92, que 
emite seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da 
matéria, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno, com a 
Emenda nQ 1. Colocado em discussão o parecer, fazem uso da 
palavra os Deputados Adelmo Carneiro Leão, José Leandro, 
Jorge Eduardo e Hely Tarquínio. Submetido a votação, é o 
parecer aprovado. O Deputado Jorge Hannas reassume a 
Presidência dos trabalhos e solicita ao Deputado José 
Leandro, Relator do Projeto de Lei nQ 966/92, que proceda à 
leitura de seu parecer. Este, por sua vez, emite parecer 
favorável ao Projeto de Lei nQ 966/92, no lQ turno, na 
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forma do Substitutivo nQ 1. Na fase de dlscussão, fazem uso 
da palavra os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Maria Olívia. 
Colocado em votação, é aprovado o parecer. A Presidência 
passa a palavra ao Deputado Ade1mo Carneiro Leão. Relator do 
Projeto de Lei nQ 998/92, que emite seu parecer. por meio do 
qual conclui pela aprovação da matéria, no 1Q turno, com as 
Emendas nQs 1 e 2. Na fase de discussão. fazem uso da pa-
lavra os Deputados Raul Messias. Jorge Hannas e Hely 
Tarquínio. Submetido a votação. é o parecer aprovado. Nesse 
ínterim, o Deputado Raul Messias anuncia a presença dos Srs. 
Augusto Alves Gomes. Presidente da Associação das Vilas de 
Contagem; Creusenir 01 iveira de Paula, representante da 
Comissão de Saúde do Bairro Itaipu; Raimundo Alexandre de 
Souza, representante da Associação Josias Vieira dos Bairros 
das Oliveiras e Jardim Alvorada, e Maria das Graças Pereira, 
representante da Associação Comunitária do Bairro Jatobá. A 
seguir, a Presidência passa à discussão e à votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. São discutidas e votadas as seguintes 
proposições: com pareceres favoráveis do Relator. Deputado 
José Leandro, os Projetos de Lei nQs 603/91 (este, na forma 
do vencido no 1Q turno) e 1.199/92, no 2Q turno; 1.182/92, 
1.239 e 1.268/93, no 1Q turno, com emendas que receberam o 
nQ 1; 1.208/92, 1.218 e 1.224/93. no 1Q turno; com 
pareceres favoráveis do Relator, Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, os Projetos de Lei nQs 1.174 e 1.175/92, no 2Q turno, 
na forma do vencido no lo turno; 1.064, 1.176 e 1. 178/92. 
no 2Q turno; 1.225, 1.232 e 1.262/93, no lo turno, com 
emendas que receberam o nQ 1; 789 e 1.210/92 e 1.235/93, 
no 1Q turno; com pareceres favoráveis do Relator, Deputado 
Jorge Eduardo, os Projetos de Lei nQs 1.172/92, no 2Q turno, 
na forma do vencido no 1Q turno. 1.211/92 e 1.263/93, no 
1Q turno, com emendas que receberam o nQ 1; 1.289/93, no 1Q 
turno, na forma do Substitutivo nQ 1; 1.195/92, 1.219 e 
1.244/93, no 1Q turno; com pareceres favoráveis do Relator, 
Deputado Wilson Pires, os Projetos de Lei ngs 1.185/92, no 
2Q turno; 1. 184/92. no lQ turno, com a Emenda nQ 1; 
1.288/93. no lQ turno, na forma do Substitutivo nQ 1; 
1.220, 1.221. 1.233, 1.261 e 1.274/93. no 1Q turno. Todos os 
projetos acima mencionados são aprovados. Quanto aos 
Projetos de Lei nos 276/91 e 1.333/93, a Presidência defere 
a sua retirada de tramitação, requerida pelos autores. 
Deputados Ronaldo Vasconcellos e Ermano Batista. 
respectivamente. Logo após, a Presidência submete a discus-
são e a votação os Pareceres de Redação Final sobre os 
Projetos de Lei nQs 1.124, 1.131, 1.135, 1.103, 1.102, 1.092 
e 962/92, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca-os para a reunião extraordinária no 
dia 2/6/93, às 15 horas. com a finalidade de se receberem os 
Drs. Francisco de Assis Machado, Superintendente-Geral da 
FHEMIG; José Maria Ribeiro Bastos Filho, Diretor do Hospital 
JUlia Kubitschek; Maurílio Malaguth Mendonça, Diretor do 
Hospital João XXIII; e José Orleans da Costa. Diretor da 
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Maternidade Odete Valadares; o Deputado Bonifácio José Tamm 
de Andrada. Secretário de Recursos Humanos e Administração; 
o Dr. José Saraiva Felipe, Secretário da SaUde; o Prof. 
Paulo de Tarso Almeida Paiva, Secretário do Planejamento e 
Coordenação Geral; e a Ora. Gilda Maria de Melo Mont'Mor, 
Superintendente de Planejamento e Coordenação da Secretaria 
da Saúde, com a finalidade de se discutirem os problemas do 
quadro de pessoal da FHEMIG e também de se colherem 
subsídios para a apreciação do Projeto de Lei nQ 1.399/93, 
que estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício 
de 1994, no que tange à área da saúde; determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 2 de junho de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires - Adelmo Carneiro 

Leão - José Leandro - Jorge Eduardo. 
ATA DA 73ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As onze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de maio 
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Célio de 01 iveira, José Renato, Raul 
Messias e Cóssimo Freitas (substituindo este ao Deputado 
Paulo Pettersen, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Raul Messias que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior. que. 1 ida e aprovada. é 
subscrita pelos membros presentes. Logo após, a Presidência 
esclarece que a reunião tem por finalidade apreciar as 
matérias constantes na pauta e passa à leitura do Ofício nQ 
763, do Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da 
Fazenda. que encaminha a resposta ao Requerimento nQ 
3.807/92, de autoria desta comissão, o qual dispõe sobre 
revogação de isenção do ICMS para as empresas de televisão. 
Informa, ainda, que o assunto de que trata essa proposição 
está relacionado com o Projeto de Lei nQ 293/91, de autoria 
do Deputado Raul Messias, em tramitação nesta Casa. A 
seguir, esse Deputado solicita seja incluído o Projeto de 
Lei no 293/91 na pauta da próxima reunião desta comissão. Em 
seguida, o Presidente redistribui o Projeto de Lei nQ 
808/92, ao Deputado Raul Messias e designa o Deputado José 
Renato para relatar, no 2Q turno, o Projeto de Lei nQ 
1.372/93, que cria estabelecimentos penitenciários na 
estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e dá outras 
providências, de autoria do Governador do Estado. Encerrada 
a la parte dos trabalhos. a Presidência passa a palavra aos 
Relatores, que, pela ordem, emitem seus pareceres, 
concluindo pela aprovação dos Projetos de Lei nos 808/92, no 
1Q turno. com as Emendas do nQ 1 ao 4, e 1.372/93, no 2Q 
turno, na forma proposta. Submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. O Deputado 
José Renato, Relator do Projeto de Lei nQ 1.149/92, no 1Q 
turno, de autoria do Governador do Estado, requer seja essa 
proposição convertida em diligência ao autor e ao Prefeito 
Municipal de Ipatinga, sendo esse requerimento deferido pelo 
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Presidente. Nada mais havendo a ser tratado, o Deputado 
Célio de Oliveira 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. 3 de junho de 1993. 
Cêl i o de 01 iveira, Presidente - Raul Messias - Baldonedo 

Napoleão - Oilzon Melo - Sebastião Costa. 
ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DEFESA SOCIAL E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às onze horas e dez minutos do dia dois de junho de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho I os 
Deputados Francisco Ramalho, Cóssimo Freitas e Geraldo 
Rezende, membros da Comissão de Defesa Social; Raul Messias, 
Dílzon Melo, Geraldo Rezende e Cóssimo Freitas (substituindo 
os dois últimos. respectivamente, aos Deputados Paulo 
Pettersen e José Renato. por indicação da Liderança do 
PMDB). membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Francisco Ramalho, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Cóssimo Freitas que 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 destina-se a apreciar os pareceres das 
comissões acima mencionadas sobre o Projeto de Lei Comple-
mentar nQ 25/93, do Governador do Estado, no lQ turno, o 
qual dispõe sobre a transferência de militar para a reserva 
não remunerada e dá outras providências. Na ausência do 
Relator da Comissão de Defesa Social, Deputado Geraldo da 
Costa Pereira, a Presidência redistribui a proposição ao 
Deputado Cóssirno Freitas. Este emite seu parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação da matéria, com as Emendas do nQ 
1 ao 6, que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Raul 
Messias apresenta requerimento em que solicita a presença, 
em reunião, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado 
de Minas Gerais, para prestar esclarecimentos sobre o 
projeto em questão. Para encaminhar a discussão, manifestam-
se os Deputados Cóssimo Freitas, Dílzon Melo e Geraldo 
Rezende. A seguir, o Presidente submete a votação o 
requerimento, que é rejeitado pela Comissão de Defesa 
Social. Passa-se. então, à fase de votação do parecer do 
Relator. que é aprovado, com as emendas apresentadas. E, na 
ausência do Relator da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, Deputado Baldonedo Napoleão, o projeto é 
redistribuído ao Deputado Oilzon Melo, que opina pela 
aprovação do projeto. com as Emendas do nQ 1 ao 6, 
apresentadas pela Comissão de Defesa Social. Na fase de 
discussão do parecer, o Deputado Raul Messias solicita vista 
do processo, o que é deferido pela Presidência. Nada mais 
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença de 
todos, convoca os membros das comissões para a reunião do 
dia 3 de junho, às 10h30min, com a finalidade de se 
concluírem a discussão e a votação do parecer do Deputado 

. 

§L-------------------------------------------------------------~ 



z c . 
u 

E 
~ 
• ~ 
• 
" • 
~ 
n • o 
• õ 
n 

~ • o. 

116 

Dilzon Melo, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 3 de junho de 1993. 
Francisco Ramalho, Presidente- Cóssimo Freitas -Célio de 

Oliveira- Sebastião Costa- Raul Messias. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á 
CONSTITUIÇÃO NQ 22/92 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de 1/3 dos membros deste Poder, e tendo como 
primeiro signatário o Deputado Paulo Pettersen, a proposição 
em epígrafe objetiva alterar a redação do art. 34 da 
Constituição Estadual, dando nova disciplina à concessão de 
licença para o servidor estadual que esteja em exercício de 
mandato eletivo em entidade sindical e associação de classe. 

Publicada em 9/5/92, a proposição ficou de posse da Mesa 
durante o prazo legal, para receber emendas, nos termos 
regimentais. 
Esgotado o prazo sem apresentação de emenda. a proposta foi 

encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer. 
conforme dispõe o art. 210 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela pretende alterar a disciplina dada 

pela Constituição Estadual ao ato de liberação de servidor 
público para o exercício de mandato eletivo em diretoria de 
entidade sindical. 

A matéria tem fulcro no art. 64, I, da Carta mineira. que 
prescreve: 

"Art. 64 - A Constituição pode ser emendada por proposta: 
I - de. no mínimo, um terço dos membros da Assembléia 

Legislativa;". 
Tal dispositivo foi 

Regimento Interno, em 
Federal de 1988. Sob 
ditames da legislação 
de 1/3 dos Deputados. 

reproduzido pelo art. 208, I, do 
harmonia com o art. 60, I, da Carta 
esse aspecto, a proposição atende aos 
vigente, pois vem subscrita por mais 

Ao prever a liberação de servidor público para o exercício 
de mandato eletivo, o Const1tu1nte m1ne1ro reconheceu a 
importância dos sindicatos para o aperfeiçoamento da 
administração pública. 

Com efeito. a organização dos servidores 
mostrado imprescindível, nos dias de 
funcionamento do serviço público e também 
fiscalização dos atos da administração. 

públ ices tem-se 
hoje, ao bom 

a uma efetiva 

Por outro lado. precisamos reconhecer que 
encontrada pelo nosso Constituinte para regular 

a forma 
a questão 

não é a mais adequada. 
Após a promulgação da 

vedada a interferência 
pelo regime da Emenda 
público mantinha os 

nossa Carta Magna, em 1988, ficou 
do Estado nos sindicatos. Assim, se, 
Constitucional de 1969, o poder 

sindicatos e as associações 
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profissionais em uma verdadeira camisa-de-força, hoje, a lei 
não pode nem sequer exigir a autorização do ente estatal 
para a fundação de sindicato. sendo vedadas ao poder público 
a interferência e a intervenção na organização sindical 
(art. 8Q, inciso I, da Constituição Federal). 
Desse modo. os sindicatos devem ser registrados como 

qualquer pessoa jurídica de direito privado no cartório de 
registro competente, sendo sua composição regulamentada pela 
lei civil, que não faz restrição ao número de Diretores da 
entidade. 

Se conjugarmos tais disposições com o art. 34 da Carta 
Estadual, que é dispositivo auto-aplicável e não passível de 
restrição infraconstitucional, chegaremos à hipótese absurda 
de uma liberação excessiva de dirigentes sindicais, que 
teria como limite o total dos servidores públ ices vinculados 
ao Estado. 

É importante ressaltar que o senso de responsab1lidade de 
nossos dirigentes sindicais tem conciliado os interesses da 
categoria que representam com os da administração pública, 
e, até o momento, de nenhum abuso se tem notícia. 

Ocorre, entretanto, que a lei é feita para o futuro, e o 
Estado não pode ficar à mercê de normas em branco, que 
estabelecem direitos que podem ser usados de modo 
praticamente ilimitado e contrário aos interesses da 
administração e da coletividade. 

O objetivo da emenda, neste particular, é salutar. e salta 
aos olhos a sua necessidade, em face dos abusos que podem 
advir da aplicação fria do art. 34 da Constituição Estadual. 

Há, porém, que se observar que a emenda não deve estender o 
entendimento original do legislador constitucional em 
somente autorizar o afastamento daquele servidor que 
realmente tem incompatibilidade do seu horário de trabalho 
com as funções exercidas nos sindicatos. Não há como 
modificar esse saudável entendimento, e o legislador não 
deve também estender a outras categorias o estabelecido 
originalmente. Seria o mesmo que fechar uma torneira e abrir 
uma comporta. 
O exercício do mandato em associação de classe por servidor 

público não justifica a sua liberação das funções normais, 
pois essas associações possuem uma estrutura funcional bem 
diferente dos sindicatos e não exigem presença constante de 
seus Diretores. 

O legislador constitucional teve esse mesmo entendimento, 
pois que restringiu a liberação somente ao dirigente de 
entidade sindical . 

Acresça-se que. quando o poder público enfrenta séria crise 
financeira e greve de seus servidores por melhores salários 
e não tem condições de atender aos justos reclamos. não 
seria oportuno aumentar o leque de mais despesas, visto que 
a liberação de um servidor com vencimentos integrais 
representa o pagamento de dois vencimentos (o do liberado e 
o do seu substituto) . 

Conclusão 
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Em face do exposto, nosso parecer é pela aprovação 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 22/92, na forma 
Substitutivo nQ 1, que passamos a transcrever. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 Á PROPOSTA DE EMENDA 
Á CONSTITUIÇÃO NQ 22/92 

118 

da 
do 

Disciplina a 
desempenho de 
sindical. 

concessão de 1 icença a servidor público para o 
mandato eletivo em diretoria de entidade 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -Dê-se ao art. 34 da Constituição do Estado a 

seguinte redação: 
"Art. 34 - É garantida a 1 iberação do servidor público para 

o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade 
sindical de âmbito estadual, sem prejuízo da remuneração e 
dos demais direitos e vantagens de seu cargo. 

§ lQ -Somente poderão ser liberados servidores eleitos 
para cargos de direção ou de representação até o máximo de 3 
(três) por sindicato que tenha, no mínimo, 10.000 (dez mi 1) 
filiados. 

f 2Q- A liberação terá duração igual à do 
ser prorrogada, no caso de reeleição, e por 
Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra 

de sua publicação. 

mandato, podendo 
uma única vez.". 
em vigor na data 

Sala das Comissões. 3 de junho de 1993. 
Francisco Ramalho, Presidente - Ermano Batista, Relator -

Maria Olivia - Anderson Adauto- AntOnio Carlos Pereira 
(voto contrário) Gilmar Machado (voto contrário) 
Sebastião Costa -Jorge Hannas- Márcio Miranda- Célio de 
Oliveira. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
NQ 25/93 

Reunião Conjunta das Comissões de Defesa Social e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Comissão de Defesa Social 
Relatório 

O projeto de lei complementar em epígrafe, do Governador do 
Estado, dispõe sobre a transferência de militar para a 
reserva e dá outras providências. 

distribuída à Comissão 
4/5/93, emitiu parecer 
pela legalidade e pela 

Publicada em 10/3/93, foi a matéria 
de Constituição e Justiça, que, em 
preliminar pela constitucionalidade, 
juridicidade da proposi~ão. 

Em virtude da aprovaçao, em Plenário, de requerimento do 
Deputado José Militão. o projeto passa a tramitar em regime 
de urgência, conforme dispõe o art. 274, II, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei complementar em discussão tem como 

propósito básico elidir uma perniciosa distorção que até o 
momento tem sido detectada nas fileiras da Policia Militar 
do Estado de Minas Gerais . 

Valendo-se de prerrogativa legal, 
ativa, quando da investidura em 
permanente, são transferidos para 

muitos dos militares da 
outro cargo público 
a reserva; contudo, 
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continuam percebendo remuneração proporcional â sua patente. 
Tal situação, extremamente nociva aos cofres públicos, tem 
causado um considerável ónus ao erário estadual, que, apesar 
dos parcos recursos de que dispõe para saldar a folha de 
pagamento. acaba remunerando duplamente um servidor que 
desempenha as atribuições de um só cargo público. 

Assim, da forma como está disposta, a proposição em tela 
apresenta-se zelosa, tanto no trato dos recursos públicos 
quanto no que diz respeito a um dos salutares princípios que 
devem nortear a administração pública: a moralidade. 

Por via das Mensagens nQs 341 e 346/93. o Chefe do Poder 
Executivo postula a esta Casa sejam acrescentadas algumas 
alterações no projeto de lei complementar em tela. 
Vislumbra-se que as sugestões subscritas pelo Governador do 

Estado são plenamente pertinentes, uma vez que objetivam 
ajustar algumas situações distorcidas, detectadas no âmbito 
daquela corporação. 

Como forma de contemplar as sugestões supramencionadas, 
inserimos, na conclusão do parecer, as Emendas do nQ 1 ao 6. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. opinamos pela aprovação, no 1Q 

turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 25/93, acrescido 
das Emendas do nQ 1 ao 6, transcritas a seguir. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... -O f 11 do art. 136 da Lei nQ 5.301, de 16 de 

outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 136- .. ... . . ... . ................... . 
1 11 -O Oficial da Policia Militar de Minas Gerais, 

ocupante dos cargos de Comandante-Geral. Chefe do Gabinete 
Militar do Governador e Chefe do Estado-Maior, que completar 
30 (trinta) anos de efetivo exercício, poderá permanecer no 
serviço ativo até o final do mandato do Governador do 
Estado. respeitado o 1 imite de idade previsto nesta lei.'.". 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . ... O "caput" do art. 184 da Lei nQ 5.301, de 16 

de outubro de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação: 
·Art. 184- As promoções na Policia Militar de Minas Gerais 

serão feitas anualmente, nos dias 9 de junho e 25 de 
dezembro. ' . ". 

EMENDA NQ 3 
Acr-escente-se onde convier: 
"Art ..... - O parágrafo único do art. 206 da Lei nQ 

5.301, de 16 de outubro de 1969, passa a vigorar com a 
seguinte redação 

'Art. 206- . . . . . . . .. . . . . . ................. . 
Parágrafo único - As promoções de praças serão feitas por 

meio de ato do Comandante-Geral, nos dias 9 de junho e 25 de 
dezembro ou em qualquer época, por necessidade do serviço, 
por ato de bravura e · post mor tem'.'." . 

EMENDA NQ 4 
Acrescente-se onde convier: 

~L-----------------------~------------------------------------__J 
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"Art. - O parágrafo único do art. 17 da Lei Delegada 
no 37, de 13 de janeiro de 1989, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

·Art. 17- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Parágrafo único -A gratificação de que trata este artigo 

compreende o exercício do magistério nos cursos integrantes 
do Ensino Profissional da Policia Militar, previstos na Lei 
nQ 6.260, de 13 de dezembro de 1973.'.". 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . . . . O art. 18 da Lei Delegada nQ 37. de 13 de 

janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: 
·Art. 18 -O m1litar designado para desempenhar atividades 

relacionadas a concursos e avaliação de trabalhos que exijam 
pesquisa e para ministrar aulas nos cursos a que se refere o 
parágrafo único do artigo anterior perceberá honorários, por 
aula. nas condições estabelecidas em regulamento.'.". 

EMENDA NQ 6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . . . . O Poder Executivo baixará decreto, no prazo 

de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação desta 
lei, dispondo sobre o pagamento dos honorários a que se 
refere o art. 18 da Lei Delegada nQ 37. de 13 de janeiro de 
1989, alterado pelo disposto nesta lei.''. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1993. 
Francisco Ramalho, Presidente - Cóssimo Freitas, Relator -

Geraldo Rezende. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei complementar em epígrafe, do Governador do 

Estado, dispõe sobre a transferência de militar para a 
reserva e dá outras providências. 

Publicada em 10/3/93. foi a matéria distribuída à Comissão 
de Constituição e Justiça, que emitiu parecer favorável, e 
à Comissão de Defesa Social, que opinou favoravelmente, 
apresentando as Emendas do nQ 1 ao 6. 

Nos termos regimentais, vem agora o 
comissão, para receber parecer quanto 
orçamentário. 

Fundamentação 

projeto 
a seu 

a esta 
aspecto 

O projeto de lei complementar em discussão visa a eliminar 
a reserva remunerada proporcional concedida a servidores 
recentemente admitidos na Polícia Militar, por meio de 
concurso, e que assumem. pouco depois, outro cargo público. 

Portanto, sob o aspecto orçamentário, a aprovação do 
projeto de lei complementar implicará corte de despesas 
referentes a proventos, a infra-estrutura previdenciária e a 
assistência de saúde. 

Referentemente ao disposto nas Emendas do nQ 1 ao 6, não há 
efeitos financeiros, uma vez que as despesas adicionais 
ser.ão custeadas pelos recursos financeiros orçamentários já 
aprovados para a Polícia Militar. 

Conclusão 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1Q 
turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 25/93, com as 
Emendas do nQ 1 ao 6, da Comissão de Defesa Social. 
Sala das Comissões, 3 de junho de 1993. 
Francisco Ramalho, Presidente- Dílzon Melo, Relator 

Cóssimo Freitas -Sebastião Costa- Célio de Oliveira -_Raul 
Messias (abstenção). 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.342/93 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em 
apreço tem por escopo declarar de utilidade pública a 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Perobas, com 
sede no Município de Jacu i. 
Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça para exame 

preliminar, foi o projeto considerado constitucional. legal 
e jurídico. 

Nos termos do art. 104, I, do Regimento Interno, vem a 
proposição a esta comissão a fim de receber parecer para o 
lQ turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Perobas foi 

constituída na forma de sociedade civil, sem fins 
lucrativos, políticos ou religiosos, com o objetivo de 
prestar quaisquer serviços que possam contribuir para o 
fomento e a racionalização das explorações agropecuárias e 
para melhorar as condições de vida de seus associados. 

Como se vê, a entidade promove o bem-estar social dos 
trabalhadores rurais, merecendo ser declarada de utilidade 
pública. 

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

Lei nQ 1.342/93. no 1Q turno. 
Sala das Comissões,7 de junho de 1993. 
Arnaldo Canarinho, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.397/93 

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

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 1.397/93, de autoria do Governador do 

Estado, versa sobre a reorganização da Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais-Fundação 
HEMOMINAS- e dá outras providências. 

Por solicitação do Chefe do Poder Executivo, consoante o 
disposto no art. 69 da Constituição do Estado, tramita o 
projeto em regime de urgência, devendo ser apreciado em 
reunião conjunta, conforme dispõe o art. 222 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
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A proposição dispõe sobre a reestruturação de entidade da 
administração indireta, com criação de cargos e estipulação 
de vencimentos. entre outras matérias relacionadas com o 
regime jurídico Unico dos servidores do Estado. Mister se 
faz. portanto, sua apreciação por este Legislativo. para 
atender ao disposto no art. 61, VIII e IX da Constituição 
mineira. 
Utiliza-se o Governador do Estado da prerrogativa contida 

no art. 66, III, "e", do Diploma Constitucional antes 
citado. que lhe atribui competência privativa para inaugurar 
o processo legislativo em matéria dessa natureza. a saber: 

''Art. 66 -São matéria de iniciativa privativa, além de 
outras previstas nesta Constituição: 

I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
III - do Governador do Estado; 

-a) .................................... . 
e) a criação, estruturação e extinção de 

Estado, órgão autônomo e entidade da 
indireta.". 

Secretaria de 
administração 

Observa-se, pois, não haver 
projeto, que se coaduna 
constitucional vigente. 

óbice à 
com a 

normal tramitação do 
ordem jurídica e 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela constitucional idade, 

pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1.397/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 3 de junho de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente - Tarcísio Henriques, Relator -

Célio de Oliveira- Sebastião Costa- Anderson Adauto. 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em tela. do Governador do Estado, 

reorganiza a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de 
Minas Gerais Fundação HEMOMINAS e dá outras 
providências. 
Publicada em 18/5/93, vem a proposição a esta comissão para 

receber parecer de mérito, sujeitando-se á tramitação em 
regime de urgência, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição estabelece a estrutura orgânica da fundação e 

prevê que a organização, a descrição e a competência de suas 
unidades administrativas serão estabelecidas em decreto. 
Dispõe, ainda, sobre o regime jurídico dos seus servidores, 
o qual será o do parágrafo Uni co do art. 1Q da Lei ng 
10.254, de 20/7/90. Fixa também a jornada de trabalho da 
fundação em 30 horas semanais, assegurando o direito de 
opção do servidor pela jornada de 40 horas. com a percepção 
do vencimento correspondente. 

A proposição modifica, ainda, o quadro dos cargos de 
direção da entidade, criando dois cargos de Diretor e um de 
Auditor-Chefe e extinguindo os cargos de Secretário-Geral e 
Assessor de Planejamento. Define, ainda, os cargos de chefia 
e assessoramento, destinados à estrutura intermediária da 
fundação, e cria, por fim, os cargos constantes no Anexo III 
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da propos1çao, de provimento efetivo. destinados à 
implantação e à consolidação de sua estrutura orgânica, no 
total de 867 cargos, a serem preenchidos mediante concurso 
público de provas ou de provas e títulos. 

O estabelecimento de uma nova estrutura para a Fundação 
HEMOMINAS é necessária para lhe assegurar as condições de 
efetivo funcionamento. em face da precária situação em que 
se encontram os estabelecimentos da área de saúde do Estado. 

A necessidade de se estabelecer uma pol itica que ga-ranta à 
população a oferta de sangue e hemoderivados de boa 
qualidade depende da estruturação, a contento. de um serviço 
público que desenvolva atividades nas áreas de pesquisa, 
desenvolvimento tecnológico. produção, controle de qualidade 
e educação sanitária. 

Sendo assim, parece-nos que a reorganização pretendida 
imprimirá maior eficiência ao desempenho das atribuições 
inerentes à referida fundação, o que destaca a conveniência 
do projeto no âmbito interno da administração pública, bem 
como o seu elevado caráter de justiça no tocante aos 
interesses dos administrados. 
Por outro lado, entendemos necessar1a uma alteração no 

projeto, com o fim de corrigir algumas distorções. 
É preciso resguardar uma prática da própria fundação com 

relação à jornada de trabalho de algumas categorias de 
servidores, que tradicionalmente vêm exercendo suas funções 
sob uma jornada de 24 horas semanais. É o caso de médicos, 
odontólogos e técnicos de patologia clínica da fundação, 
que, seguindo a legislação federal, têm jornada reduzida. 

Mesmo que seja privativa da União a competência para 
legislar sobre as condições para o exercício das profissões 
(art. 22. XVI. da Constituiçlo Federal). cabe ao Estado 
membro determinar as condições de trabalho de seus 
servidores. Aqui, prevalece o principio da autonomia dos 
entes federados e o interesse superior do ente político ao 
qual cabe a estruturação e a organização de seus serviços. 
Assim, nada o impede de estabelecer uma jornada diferenciada 
para determinadas categorias, respeitando uma prática 
generalizada, em decorrência da aplicação de uma norma 
federal . 

Apresentamos, ainda. as Emendas 
evitar o tratamento privilegiado 
chefia e assessoramento. 

do nQ 1 ao 4, a fim de 
dado somente aos cargos de 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos, quanto ao mérito, pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 1.397/93, com as Emendas nos 1. 2, 3 e 4, 
a seguir transcritas. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente-se ao art. 3Q parágrafo com a seguinte redação: 
"Art. 3Q . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
§ . . . . - Os servidores que ocupam cargo ou exercem função 

correspondente à do médico. odontólogo e técnico de 
patologia clínica terão jornada de trabalho de 24 (vinte e 
quatro) horas semanais, com o vencimento correspondente à 
jornada de 30 (trinta) horas semanais.". ,L_ ______________________________________________________ _j 
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EMENDA NQ 2 
Acrescentem-se ao art. 5Q os seguintes parágrafos: 
"Art. 5Q- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
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§ 1Q - Os ocupantes de cargos definidos no "caput" deste 
artigo terão como vencimento básico o inicial de sua 
carreira, acrescido da gratificação prevista no Anexo IV 
desta lei, da seguinte forma: 

C1 - Coordenador de Hemocentro; 
C2 Assessor/Auditor; Chefe-de-Divisâo; Gerente 

Administrativo; Gerente Técnico; Gerente de Núcleo; 
C3 - Chefe de Serviço; Chefe de Setor Técnico de N. 

Regional; Chefe de Setor Administrativo N. Regional; Chefe 
de Unidade de Coleta e Transfusão; 

C4 - Supervisor; Chefe de Seção; Chefe de Unidade de 
Hemoterapia. 

f 2Q- Entende-se como inicial da carreira: 
Médico - VIlA; Técnico de Nível Superior - VIA; Técnico de 

Nível Médio - IVA. 
~ 3Q - Os cargos de chefia e assessoramento intermediário 

serão exercidos, preferencialmente. por servidor do Quadro 
de Pessoal da Fundação HEMOMINAS ou do Estado.". 

EMENDA Ng 3 
Dê-se ao art. 8Q a seguinte redação: 
"Art. 8Q- Nos valores previstos nos Anexos III e IV, estão 

incorporados a Gratificação de Apolo ao Executivo, 
instituída no art. SQ da Lei nQ 10.364, de 27 de dezembro de 
1990, e o indice de reajustamento de janeiro de 1993, nos 
termos do art. 17 da Lei nQ 11.091, de 4 de maio de 1993.". 

EMENDA NQ 4 
Suprimam-se do Anexo II os valores nele constantes. 
Sala das Comissões. 3 de maio de 1993. 
Jorge Hannas. Presidente- Célio de Oliveira, Relator 

Tarcísio Henriques- Dilzon Melo- Adelmo Carneiro Leão. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe foi encaminhado a esta Casa 

Legislativa pelo Governador do Estado e tem por escopo a 
reorganização da Fundação Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS-, dispondo 
também sobre a composição de seu quadro de servidores e sua 
remuneração . 

O projeto recebeu pareceres favoráveis da douta Comissão de 
Constituição e Justiça, que se ateve 
constitucional idade, da juridicidade e da 
matéria, e da Comissão de Administração 
examinou o mérito da proposição. 

ao exame 
legal idade 
Pública, 

da 
da 

que 

Nos termos regimentais, vem agora o projeto a esta 
aspecto comissão, para receber parecer quanto ao 

orçamentário. 
Fundamentação 

Sob o aspecto orçamentário, o projeto de lei em tela prevê 
a abertura de um crédito de Cr$48.336.719.957,00, observado 
o disposto no art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17/3/64. 

~L--------------------------------------------------------" 
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Quanto ao aspecto econômico, é importante ressaltar o 
significado do adequado funcionamento da Fundação HEMOMINAS 
na prevenção e no combate às doenças hematológicas. Nesse 
sentido, é marcante o exemplo similar dos efeitos nocivos do 
uso do fumo, que acarretaria despesas para o País superiores 
à própria arrecadação do ICMS e do IPI nas vendas de 
cigarros, segundo estudos técnicos recentes. 

Conclusão 
Pelas razões expostas. opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 1.397/93, com as Emendas do ng 1 ao 4, 
apresentadas pela Comissão de Administração Pública. e a nQ 
5, apresentada pela Comissão de Saúde e Ação Social. 
Sala das Comissões, 3 de junho de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente Jorge Eduardo, Relator 

Baldonedo Napoleão- Dílzon Melo- Célio de 01 iveira. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.397/93 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Governador do Estado, 

1.397/93 reorganiza a Fundação Centro 
Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação 
outras providências. 

o Projeto de Lei nQ 
de Hematologia 
HEMOMINAS - e 

e 
dá 

Após sua publicação, em 18/5/93, vem o projeto a esta 
comissão para receber parecer de mérito, nos termos 
regimentais, sujeitando-se à tramitação em regime de 
urgência. 

Fundamentação 
A hemoterapia ficou, por muito tempo, esquecida e mal 

administrada, o que ocasionou grave crise no setor. Por 
estimativa da Organização Mundial de Saúde, eram processados 
cerca de 5 milhões de transfusões/ano no Brasil. sem 
fiscalização nem controle de qualidade, gerando-se. assim, 
grave problema de saúde pública. 

Os compromissos com a melhoria das condições de saúde da 
população e com o resgate da credibilidade dos serviços 
públicos fizeram com que fosse criada a HEMOMINAS, cuja 
final idade é assegurar a unidade de comando e dar direção às 
políticas estaduais relativas à Hematologia, garantindo à 
população a oferta de sangue e hemoderivados de boa 
qualidade. 

O projeto de lei em exame é oportuno, uma vez que visa, com 
a nova estrutura da HEMOMINAS, a maior racionalidade e 
eficiência dos serviços, tornando-a condizente com a 
realidade que ora vivemos. 
Entretanto, com vistas à descentralização dos serviços da 

HEMOMINAS e à concretização do que estabelece a Carta Magna, 
apresentamos a Emenda ng 2, com o objetivo de dotar os 
centros de referência do Estado com esses serviços. uma vez 
que a falta de um centro de hematologia e hemoterapia 
sacrifica muito os atendimentos clínicos . 

Conclusão 
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à 

aprovação do Projeto de Lei ng 1.397/93, no lQ turno, com as ,L_ ______________________________________________________ __ 
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Emendas do ng 1 ao 4, da Comissão de Administração Pública, 
e a Emenda nQ 5, abaixo transcrita. 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. -Fica a Fundação Centro de Hematologia e 

Hemoterapia de Minas Gerais Fundação HEMOMINAS 
responsável pelo credenciamento e pela implantação de 
centros de hematologia e hemoterapia nas regiões do Estado 
onde existem hospitais de referência ou centros regionais de 
saúde.". 
Sala das Comissões. 3 de junho de 1993. 
Jorge Hannas. Presidente- Wilson Pires. Relator -Márcio 

Miranda - Adelmo Carnei'ro Leão. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 173/93 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei 

objetiva declarar 
de Desenvolvimento 
Município de Araxá. 

em epígrafe, da Deputada Elisa Alves, 
de utilidade pública a ASTER- Associação 

do Bairro Santa Terezinha -, com sede no 

Aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, o projeto retorna 
a esta comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte 
integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A associação em exame presta um importante serviço à 

coletividade, voltado, especialmente, para o 
desenvolvimento socioeconômico do Bairro Santa Terezinha. 

Dessa forma, j u 1 gamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utilidade pública. 

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

nQ 1.173/92, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 4 de junho de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

Redação do Vencido no 1º Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.173/92 

Declara de utilidade pública a ASTER Associação de 
Desenvolvimento do Bairro Santa Terezinha -, com sede no 
Município de Araxá. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ Fica declarada de ut i 1 idade pública a ASTER -

Associação de Desenvolvimento do Bairro Santa Terezinha -, 
com sede no Município de Araxá. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR 

382ê REUNIÃO OROINÁRIA 
Discurso Proferido em 19/5/93 pelo 

Deputado Roberto Amaral 
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O Deputado Roberto Amaral -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sra. Deputada, representantes da imprensa, distinto e seleto 
público que nos vê e ouve, o assunto do qual venho aqui 
tratar reveste-se da maior importância para a economia de 
Minas Gerais. Refiro-me à gravíssima situação por que passa 
a cultura do algodão em nosso Estado, particularmente no 
Norte de Minas. 

O setor algodoeiro vem enfrentando, nos últimos anos. uma 
crise sem precedentes e, se medidas urgentes não forem 
tomadas, a tendência do quadro é agravar-se, acarretando 
preJUlZOS incalculáveis, não só para a economia, mas, 
principalmente, para a sociedade. 
A cotonicultura, no Norte de Minas principalmente, é uma 

atividade que absorve um enorme contingente de mão-de-obra. 
Além disso. é desenvolvida. segundo nosso conhecimento e 
informações técnicas da EMATER, por um grande número de 
pequenos produtores e seus familiares, constituindo-se numa 
questão social daqueles municípios norte-mineiros. A 
diminuição da área cultivada, de cerca de 100.000ha em anos 
anteriores. para algo em torno de 63.000ha neste ano 
agrícola, deverá reduzir para 30 mil o número de empregos 
diretos no campo e afetar os 30 mil empregos indiretos ora 
existentes. 

Por isso cidades e municípios como Montes Claros, São 
Francisco, Brasil ia de Minas, Mirabela, Claro dos Poções, 
Francisco Sá, Capitão Enéas. Janaúba, Porteirinha, Riacho 
dos Machados, Mato Verde, Monte Azul, Mamonas e Espinosa 
sofrem com essa situação. 

Para se ter uma idéia da ociosidade na fase de 
beneficiamento, devo dizer que, das 30 indústrias instaladas 
na região de Montes Claros, cuja capacidade total de 
processamento é de 200.000t de algodão em caroço. somente 10 
estão funcionando. No ano passado, apenas 30.000t foram 
processadas. e as perspectivas para este ano. num momento em 
que atravessamos o período da colheita, são ainda mais 
alarmantes. 

Diante disso, cresce assustadoramente o êxodo rural para as 
cidades de porte médio da região, e até mesmo para Belo 
Horizonte e São Paulo, agravando a situação de favelização 
desses centros urbanos e gerando graves problemas sociais. 

Na opinião de técnicos e produtores, a gênese desses 
problemas encontra-se no preço recebido pelo produto, muito 
aquém do que deveria ser praticado. Além disso, três fatores 
contribuem para a decadência do algodão no Norte de Minas: o 
baixo nível tecnológico empregado nas lavouras, as 
adversidades climáticas, como a seca que novamente assola a 
região e a falta de crédito rural condizente com a realidade 
do produtor norte-mineiro . 

Deve-se acrescentar, por outro lado, que existe uma 
situação de excedente na produção mundial de algodão . 
forçando para baixo os preços do produto no mercado 
internacional e, conseqüentemente. no plano interno. Assim, 
o Brasil, de tradicional exportador, passou a importar essa 
fibra para abastecer a indústria têxtil. Como agravante do 
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problema, a partir de 1990, com a modernização das 
indústrias, passou-se a exigir um tipo de fibra mais longa, 
de melhor qualidade dO que a produzida no País. 

Outro perigo que ronda os agricultores é a chegada iminente 
da praga do ''bicudo'' do algodoeiro. Este inseto, de difícil 
controle, causa danos incalculâveis à produção e pode 
inviabilizar a cultura do algodão no Norte de Minas. Nas 
regiões onde se instalou, mais tecnificadas, constatou-se 
que são necessárias cerca de 10 pulverizações com 
inseticidas altamente tóxicos para manter a população do 
besouro em níveis toleráveis. Na região norte-mineira, onde 
os índices de produtividade são baixíssimos, é desalentadora 
a notícia da chegada dessa terrível praga. 

Percebe-se, do que foi exposto, que a solução para tão 
grave questão passa, necessariamente, pela discussão em 
todos os segmentos envolvidos com ela. Existem, atualmente, 
entre os setores agrícola e industrial, sérios antagonismos, 
que precisam ser superados, uma vez que um é dependente do 
outro. Vale lembrar, a título de ilustração, que a indústria 
da citricultura só se desenvolveu no Estado de São Paulo 
depois que houve a profissionalização dos produtores. 

É do conhecimento de todos a situação deplorável a que 
chegaram, no Governo anterior, os serviços estaduais de 
assistência técnica e de pesquisa agrícola, representados 
pela EMATER e pela EPAMIG, dois órgãos importantes para o 
êxito da exploração do algodão. sobretudo no Norte de Minas. 
Na atual administração, vem sendo desenvolvido um grande 
esforço pelo Governador do Estado. juntamente com seu 
Secretário de Agricultura, no sentido de se recompor o 
sistema básico de apoio a essa exploração agrícola, para 
amenizar o sofrimento daqueles que se dedicam diretamente à 
atividade produtiva rural. 

No intuito de contribuir com a busca de soluções para a 
crise aguda que ora vivemos no setor algodoeiro, de modo que 
ela não se torne irreversível, estamos apresentando, neste 
momento, um requerimento ao Sr. Governador do Estado. no 
sentido de que seja criada uma câmara setorial do algodão, 
no âmbito da Secretaria da Agricultura. Ali, todos os 
segmentos envolvidos na questão: produtores, trabalhadores, 
industriais, autoridades governamentais, etc.. poderão 
apresentar suas críticas e sugestões. 

Finalmente, espera-se que, naquele fórum de debates. 
possamos colher subsídios para a elaboração de uma pol itica 
séria para o setor, em que sejam estabelecidas prioridades 
claras para a intervenção do poder público. principalmente 
nas áreas de pesquisa básica, assistência técnica e crédito 
rural, adotando-se, neste último, o sistema da equivalência 
em produto. 

A busca de parceria entre produtores e industriais é. 
também, sem dúvida, a chave para a solução dos entraves 
vividos por esse importante segmento da economia mineira. 
Tais medidas, acrescidas de uma revisão da tributação que 
incide sobre o setor por parte do Governo, colocarão a 
cotonicultura estadual num patamar mais elevado, condizente 
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com a significação social desse produto, especialmente para 
a população sofrida do Norte de Minas. 

Com essas providências. esperamos reverter a atual 
situação. ou seja, passar de importador para exportador do 
chamado "Ouro Branco", o algodão, além de melhorarmos as 
condições dos produtores de algodão nos diversos municípios 
do Norte de Minas, como os já citados anteriormente: Montes 
Claros. São Francisco, Brasília de Minas. Mirabela, Claro 
dos Poções. Francisco Sá. Capitão Enéas. Janaúba. 
Porteirinha, Riacho dos Machados. Mato Verde, Monte Azul. 
Mamonas e Espinosa. Muito obrigado. 

382a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 19/5/93 pelo 

Deputado Simão Pedro To1edo 
O Deputado Simão Pedro Toledo Exmo. Sr. Presidente. 

Deputado José Ferraz, Srs. Deputados, na última segunda-
feira, em companhia de outros Deputados desta Assembléia, 
tivemos a oportunidade de participar da solenidade de 
assinatura do convênio entre os Governos dos Estados de São 
Paulo e de Minas Gerais, envolvendo ainda o Ministério dos 
Transportes, o DER de São Paulo e o de Minas Gerais. Esse 
convênio visa à concretização de todas as negociações para a 
construção da segunda pista da BR-381, a Rodovia Fernão 
Dias. 

Foi um acontecimento da maior significação para os Estados 
de Minas Gerais e de São Paulo, como de resto para todo o 
Brasil, pois essa duplicação possibilita a circulação de 
riquezas e oferece oportunidades industriais, principalmente 
para os já citados Estados brasileiros. 
Trata-se efetivamente de um ato de grande importância, 

porque ele cristaliza todos aqueles entendimentos e 
tentativas para se realizar esse sonho tão almejado pelos 
mineiros, uma vez que a duplicação da rodovia certamente 
trará um impulso desenvolvimentista em nosso Estado, além de 
evitar os graves desastres que ocorrem diariamente nessa 
rodovia, infelicitando os mineiros pela perda de vidas 
preciosas. 

Foi assim, Srs. 
Presidente, Deputado 
Romeu Queiroz e com 
Patrus, bem como com 
a satisfação de 
indiscutivelmente o 
Capital Federal. 

Deputados, que. juntamente com o 
José Ferraz, com o Líder, Deputado 
o Lider do Bloco, Deputado Agostinho 

outros Deputados desta Casa, tivemos 
participar daquele acontecimento. 

maior da segunda-feira passada, na 

Cabe-nos destacar, a inda, os pronunciamentos dos 
Governadores de Minas Gerais e de São Paulo. O Governador 
Hélio Garcia enfatizou a necessidade da união de todos os 
brasileiros em torno do Presidente Itamar Franco. para que 
se possam enfrentar os graves problemas da hora presente. O 
Governador Fleury, por sua vez. exigiu dos Ministros do 
Governo Itamar Franco uma tomada de posição mais efetiva, 
dizendo que o momento é de definições, não cabendo mais 
tergiversar, sofismar ou adiar decisões. porque o tempo urge 
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e é preciso que o Presidente da República tenha o apoio 
necessário para implementar o seu plano econômico. 

Por tudo isso é que. em Brasília, na última segunda-feira. 
vivemos momentos dos mais marcantes para o nosso Estado e 
pudemos sentir que a voz de Minas Gerais volta a ser ouvida 
nos conselhos da República, recuperando aquele velho 
prestígio de outras épocas, o que de fato significa que o 
Brasil, com a posição equilibrada, serena, do Estado de 
Minas Gerais. poderá procurar os seus rumos e os seus ca-
minhos. 

Registramos, ainda, Sr. Presidente, a visita que fizemos à 
Câmara Federal, juntamente com V. Exa. e com os nobres 
Deputados que compunham a caravana mineira. quando tivemos a 
oportunidade de ser recebidos pelo Deputado Israel Pinheiro, 
que, inclusive, valendo-se da nossa presença naquele 
Plenário, fez delicadas saudações a todos nós, contando com 
o apoio e a generosidade dos Deputados Federais que estavam 
presentes naquela sessão. 

Por tudo isso, Sr. Presidente, é que nos sentimos 
reconfortados ao verificar que. a partir de agosto próximo, 
a duplicação da Rodovia Fernão Dias deixa de ser uma 
esperança para se tornar uma realidade. Vamos aguardar, com 
muita alegria e satisfação, o ln1C10 dessa obra tão 
importante. que vai marcar definitivamente o Governo de 
Hélio Garcia. Essa rodovia vai significar um importante 
marco para a economia brasileira, para o desenvolvimento de 
nosso Estado, com as indústrias e atividades que poderão se 
instalar às suas margens. Haverá um impulso na nossa 
economia, principalmente pelos empregos que ela vai gerar. 
Muito obrigado. 

382& REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 19/5/93 pelo 

Deputado José Leandro 
O Deputado José Leandro- Sr. Presidente, demais membros da 

Mesa. Srs. Deputados, mais uma vez, como se tem repetido 
inúmeras e cansativas vezes, presenciamos outra crise no 
setor de saúde. Como que incapazes de acharmos uma solução, 
voltamos a debater, sem nenhuma novidade ou idéia nova, as 
causas da crise sem fim em que se encontra a saúde neste 
Pais. Prova disso, e aqui vai uma critica a nós mesmos, 
Deputados desta Casa, é que ficamos, há poucos dias. em 
reunião da Comissão de Saúde, com as entidades responsáveis, 
institucionais ou não, pela saúde no Estado mais uma vez a 
discutir as causas da situaçao caótica que se verifica no 
setor de saúde aqui em Minas Gerais. Ficamos mais de três 
horas num debate inútil, sem, em momento algum, tocarmos na 
solução do problema. Perdemos tempo. Foi como se até hoje 
não soubéssemos a sua causa. Há mais de oito anos assistimos 
a debates. simpósios, seminários, congressos, conferências e 
a todo tipo de reunião. onde só se discutem as causas dessa 
situação. Será que fugimos propositadamente das soluções? 
Será que até agora ainda não nos conscientizamos de que não 
bastam as teorias filosóficas ou ideológicas das causas do 
problema? Até quando vamos fingir que não se pode fazer 
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nada? Até quando vamos aceitar que bastam mudar os 
conceitos? SAMDU, INPS, INAMPS, SUDS, SUS, tudo se tem 
revelado uma catástrofe. Não é outra a evidência. Não é 
outra a conclusão! Que nome vai ter agora o organismo 
federal responsável pela saúde no País? 
Caros colegas, qualquer que ele seja, a situação. vai 

inexoravelmente continuar a mesma. Isso porque os homens que 
respondem pela condução do processo hoje, a exemplo dos que 
o fizeram nos últimos anos, ainda são os mesmos. Julgam ser 
a saúde no Brasil um problema de simples conceito filosófico 
ou ideológico e continuam discutindo as causas e os 
conceitos filosóficos.. Srs. Deputados, vejo com grande 
preocupação o momento atual. Não vislumbro saída. Fingimos 
debater a solução, enquanto continuamos a ver apenas os 
conceitos teóricos. É como se quiséssemos perpetuar a crise 
para que tenhamos assunto. para que tenhamos discurso, para 
que tenhamos greve, etc. 

Os conceitos, a filosofia, a ideologia, já estão decididos. 
Não cabe mais discussão a esse respeito. Esses estão 
escritos nos incisos, nos parágrafos e nos artigos da 
Constituição de 1988. A solução do problema é tão-somente a 
República encontrar meios de destinar à Saúde, por meio do 
Orçamento anual, os recursos indispensáveis para que a 
Constituição seja cumprida. 

A saúde no Brasil, pela Constituição "Cidadã" de 1988, ê 
dever da União, como prevê um dos capítulos da seguridade 
social. Apenas complementarmente é também de 
responsabilidade estadual e municipal. Assim, não adianta 
querermos que o Estado ou o município resolvam o problema. 
Assim, não será a "prefeiturização" que vai resolver o 
problema, como nenhuma outra forma que a União invente para 
fugir do assunto. O Estado brasileiro tem que entender que 
cabe a ele e somente a ele, hoje, como está na Constituição 
Federal, a solução. Somente a União, como determina a 
Constituição "Cidadã", tem como resolver a questão. 
Precisamos aceitar que ê aí que está a solução. O quê. 
então, temos a fazer? Temos que assumir que, ou o Governo 
Federal destina para a saúde anualmente. pelos menos 
US$250,00 "per capita" como início da solução ou nunca 
chegaremos a resolver o problema. Não existe forma de 
darmos saúde ao povo. sem dinheiro. Educação, num extremo 
sacrifício, se faz sem dinheiro. por exemplo, na base do 
sacerdócio. Relembremos o caso Machado de Assis, que 
aprendeu á luz de um lampião. Mas saúde, hoje, sem dinheiro, 
só se for à base de chás e candomblês. 

Não se faz saúde sem dinheiro. Atestam isso as greves dos 
funcionários do setor em Minas e no País inteiro. Se esses 
servidores quisessem trabalhar de graça, nem assim faríamos 
saúde. Como os hospitais funcionariam, mantendo os seus 
funcionários trabalhando de graça? Como comprariam remêdios. 
equipamentos, comida, etc? Mesmo se todos nós. mêdicos e 
demais servidores do Estado, quisêssemos nos transformar em 
sacerdotes, não faríamos saúde sem dinheiro. 
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Srs. Deputados, o que representam US$250,00 "per capita" 
anuais, hoje, no Brasil? Representam 10% do Orçamento da 
União. Então, a Uníão teria que destinar. 10% do seu 
Orçamento para a saUde, mas está destinando apenas 1/5 desse 
valor, ou seja, 2%, ou US$54,00 "per capita" ao ano. Por 
outro lado, US$250.00 representariam apenas a metade do que 
se oferece em Portugal, país em que se dá a pior saúde da 
Europa. 

Vemos. então, que esse valor ainda seria ínfimo, apenas 
razoável. No entanto. já poderíamos, por exemplo, em vez de 
pagarmos ao médico Cr$5.000.000,00 por mês, pagar-lhe 
Cr$20.000.000.00! E ele está pedindo menos que isso! Nossa 
Constituição ''Cidadã", preocupada com os artigos de efeito e 
com as frases de conteúdo ideológico, esqueceu-se do 
principal que era definir os recursos, sua origem e os 
valores necessários para que fossem cumpridos esses 
preceitos. Com esses valores vemos que, permanecendo a atual 
distribuição do Orçamento. não vai haver solução para o 
problema da saúde no Brasil. Então. é preciso reformarmos a 
Constituição e reordenarmos a distribuição, se é que se 
deveria, do Orçamento. Se continuarmos com 65% da receita 
comprometidos com a despesa com pessoal e 18% com a 
educação. impediremos a solução do problema da saúde. Temos 
que ter coragem para isso. Não adianta a discussão das 
causas ou dos conceitos ideológicos e/ou filosóficos da 
questão. Configurada a impossibilidade de o Orçamento da 
União destinar recursos à saúde, o que resolveria o 
problema. dentro das normas constitucionais vigentes. e 
sendo impossível reformarem-se essas normas. só nos restaria 
outra alternativa: aumentarmos o PIB. E aumentar o PIB pelo 
menos cinco vezes acima do PIB atual. E, Srs. Deputados, 
quando isso vai acontecer? Obrigado! Voltarei ao assunto. 

382ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 19/5/93 pelo 

Deputado Ronaldo Vasconcellos 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, pessoas presentes nas galerias. imprensa. venho. 
hoje, trazer algumas informações aos Deputados, pelo fato de 
ter sido eu o autor do Projeto de Lei Complementar nQ 5/91. 
Esse projeto transformou-se na Lei Complementar nQ 26/93, 
que trata da criação da Assembléia Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

Trago essa informação aos nobres parlamentares porque, 
tendo passado o periodo de discussão e votação nesta Casa e 
ocorrido a sanção governamental sem ter· havido nenhum veto 
ao projeto de lei, começamos a discutir a implantação da 
Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte. 

Dia 17 de maio próximo passado, durante uma reunião 
realizada no PLAMBEL, das 9 às 17 horas, marcada por muitas 
discussões e des informações. todas contornadas 
posteriormente, concluiu-se pela instalação da Assembléia 
Metropolitana de Belo Horizonte . 

Diria, Srs. Deputados. que, até anteontem, dia 17, havia 
uma responsabilidade maior desta Casa, representada por este 
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parlamentar, para com a condução dos trabalhos do lnício da 
implantação da agora já denominada Assembléia Metropolitana 
de Belo Horizonte - AMBEL. Cumprimos o nosso papel enquanto 
representante desta Casa. juntamente com o nobre colega 
Deputado Romeu Queiroz. Isso se aplica também a todos os 
Deputados. na medida em que a Assembléia Legislativa de 
Minas cumpriu o seu papel numa questão polêmica. delicada e 
importante para o cidadão metropolitano. 
Finalmente, votamos o Regimento Interno da AMBEL e elegemos 

a sua diretoria, composta por sete membros, a qual terá a 
responsabilidade de conduzir, em termos administrativos e 
políticos, questões importantes. como aquelas que tratam das 
funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte. 

Neste instante, gostaria de cumprimentar esta Casa e 
parabenizar também o nosso Departamento de Consultoria e 
Pesquisa, que tanto auxiliou na elaboração do projeto de lei 
complementar. bem como do Regimento Interno da AMBEL. Assim 
sendo, cumprimento aquele departamento como um todo; mais 
especificamente, os técnicos Antônio Carlos Mazill i e Caio 
Borelli, que ajudaram, e muito, na elaboração do Regimento 
Interno da Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte. 

Não preciso remontar à tramitação do projeto nesta Casa; 
muitos Deputados colaboraram, como, por exemplo. o Deputado 
Simão Pedro Toledo e a Bancada do PT, que conosco discutiram 
os detalhes finais do projeto. Gostaria de citar também as 
Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais e de 
Fiscalização Financeira. Entretanto, surge agora um fato 
novo: está implantada a Assembléia Metropolitana de Belo 
Horizonte, com seu Regimento Interno e com sua primeira di-
retoria, eleita e empos.sada em termos de documentação. 
Certamente, haverá uma posse política, da qual deverão 
participar várias autoridades do nosso Estado. 

A AMBEL tratará do planejamento e da execução das funções 
públicas de interesse comum da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, como, por exemplo, as questões relativas a saúde. 
educação, habitação, transporte, saneamento básico 
incluída ai a importante questão do lixo , segurança 
pública do gás canalizado e as questões cartográficas. 
Queremos justificar, ·na tarde de hoje, perante todos os 

parlamentares desta Casa, a nossa participação e dizer que 
doravante não temos o compromisso de conduzir os trabalhos 
relativos a uma questão tão importante, pois já temos uma 
diretoria eleita. No entanto, continuaremos participando 
daquela assembléia metropolitana apenas como membro de seu 
plenário, ajudando, trabalhando e colaborando para que o 
cidadão metropolitano tenha melhor qualidade de vida. Não 
queremos. com isso, nem nos ausentar nem nos omitir. Na 
verdade, já fizemos o nosso papel, e esse papel pertence 
agora a outra entidade. A Assembléia de Minas Gerais, por 
meio dos seus representantes, do Deputado Romeu Queiroz e, 
humildemente, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, cumpriu o 
seu papel, instalando a Assembléia Metropolitana de Belo 
Horizonte. Assim sendo, continuaremos a participar daquela 
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assembléia de uma maneira efetiva, mas apenas como membro do 
seu plenário, já não tendo a responsabilidade de conduzir os 
trabalhos. Já fizemos o nosso papel. já fizemos o nosso 
trabalho. Temos a certeza absoluta de que os 31 Vereadores e 
os 20 Prefeitos que compõem aquela assembléia, o 
representante do Governo do Estado que dela participa, ao 
lado do representante desta Assembléia Legislativa saberão 
trabalhar com afinco. determinação. clareza, conhecimento e, 
acima de tudo, com bom-senso para que tenhamos uma melhor 
qualidade de vida para aqueles que residem na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigado. 

382s REUNIÃO OROINÁRIA 
Olscurso Proferido em 19/5/93 pelo 

Deputado AntOnio Pinheiro 
O Deputado AntOnio Pinheiro* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, funcionários da Casa. vivendo o tempo pascal, não 
posso furtar-me ao desejo de transmitir-lhes os meus votos 
de feliz Páscoa! 

Jesus Cristo, morto e sepultado, ressuscitou. Alegremo-nos! 
Páscoa que foi e é, para o povo judeu, a "passagem do mar 

Vermelho a pé enxuto". A saída da escravidão do Egito para 
uma terra "boa e espaçosa, onde corre leite e mel" (terra 
onde corre o leite da justiça e o mel da alegria de viver em 
1 i berdade). 
Páscoa que é, para nós. cristãos, sinal da passagem da 

morte para a vida plena. 
Páscoa que é. portanto. libertação das escravidões: da 

opressão e da morte. Manifestação do amor de Deus aos 
homens. Ao povo que sofre. 

Deus ouviu o clamor do seu povo no Egito. Ouviu os seus 
gritos de aflição diante dos opressores. Tomou conhecimento 
de seus sofrimentos e desceu para libertá-lo das mãos dos 
egípcios e fazê-lo sair daquele país para uma terra boa e 
espaçosa. 

Esse mesmo Deus de Moisés, o Deus de Jesus Cristo, cuja 
proteção invocamos a cada início dos nossos trabalhos nesta 
Casa, nos pede hoje, aqui e agora: libertai o meu povo. 

O clamor de milhões de brasileiros, moços e moças, crianças 
e adolescentes escravizados. que estão morrendo de fome 
nesta terra boa e espaçosa, sobe aos céus pedindo 
libertação. Pedem a terra que lhes pertence. Pedem o direito 
de plantar e tirar da terra, com o suor do seu rosto. o pão 
de cada dia, para sustento de sua família. Não pedem a 
esmola de alguns quilos de feijão, de tíquetes de leite. 
Pedem, simplesmente, justiça. Repudiam a esmola e nos dizem 
que "a esmola dada ao homem que é são ou mata de vergonha ou 
vicia o cidadão". Não temos o direito de humilhá-los. 
Justiça, sim. Esmola, não! 

Somos qual Moisés, escolhidos pelo povo e entre o povo para 
ajudar esses mi 1 hões de i nj ust içados a se 1 i bert ar. A 
atravessar o mar Vermelho de corrupção e de vergonha em que 
se encontram. A romper a cadeia de escravidão deste regime 
capitalista já acertadamente classificado de selvagem, de 
perverso. Capitalismo que faz com que os ricos fiquem cada 
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vez mais ricos a custa dos pobres, cada vem mais 
empobrecidos. 

Temos que ouvir o clamor desse nosso querido povo, tão 
injustamente machucado, ferido nos direitos fundamentais da 
pessoa humana. 

Temos que ouvir o clamor dos sem-terras. do homem do campo 
que pede um pouquinho de terra. da terra que é sua. para 
plantar. Impedindo-o de cultivar, preferimos comprar arroz 
da Tailândia, da Coréia e da China, feijão do México e do 
Chile, trigo da Argentina e da Europa. Carne de Chernobil. 

Temos que ouvir os clamores dos sem-casas. Somente em Belo 
Horizonte, temos cerca de 5 mil famílias sem casa, morando 
sob pontes e viadutos ou em barracas de plástico. Sem água. 
sem luz. sem uma instalação sanitária sequer. Condenadas 
à morte, nesta cidade que é considerada por alguns como 
uma das mais agradáveis para se viver 

Temos que tomar consciência de que já estourou o prazo para 
convivência pacífica entre a maioria miserável e a minoria 
mil ionâria. Poucos gastam até ao desperdício aquilo que 
falta à mesa de muitos trabalhadores. É indecente que poucos 
esbanjem o que falta à mesa daqueles que trabalham da manhã 
à noite e não têm como alimentar os seus filhos. 

São dados do IBGE: Minas Gerais é o segundo Estado mais 
rico do Brasil. Minas Gerais tem, também. o segundo maior 
contingente de miseráveis do Brasil. 

Eis o troco dessa injustiça: o salário de fome que se paga 
hoje ao trabalhador brasileiro torna-se salário de medo para 
quem o paga. É o estado de guerra não declarada em que 
vivemos hoje. A violência está aí, em cada rua. Não somente 
na periferia, mas no centro da cidade. Hoje temos receio de 
sair à rua e mesmo de ficar em casa. Nossos filhos vivem com 
medo. Nas ruas tiram-lhes até a roupa, quando não os 
assassinam friamente. 

Somos, portanto, convocados, antes de festejar a Páscoa com 
o nosso povo, a fazer com que aquela passagem aconteça, 
tirando-o de sua escravidão, que nos deixa tão mal perante 
as demais nações e perante Deus. 

Está aí o plano de combate à fome e à miséria, lançado em 
nivel nacional pelo sociólogo Herbert de Souza, o nosso 
Betinho. apoiado pelo Sr. Presidente da República. Combate à 
fome e à miséria é, para nós. prioridade absoluta. 

Está aí também a Campanha da Fraternidade, da Igreja 
Católica, em favor dos sem-casas. 

Onde moras? Esta pergunta exige um gesto concreto de cada 
um de nós. É urgente um sinal de que queremos fazer desta 
terra boa e espaçosa uma Pátria feliz para todos os que aqui 
vivem. 

A Companhia Vale do Rio Doce, a Rede Ferroviária Federal e 
a Companhia Brasileira de Transportes Urbanos estão propondo 
uma desapropriação, em Belo Horizonte, que significará jogar 
na rua cerca de 1.300 famílias. Embora com algum dinheiro na 
mão, essas famílias não terão para onde ir. Não há mais 
espaço sob os viadutos e pontes da cidade. Não há mais 
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espaço nos porões da humanidade. que são as nossas favelas e 
aglomerados. 

Lembrei aos senhores da Rede Ferroviâria e da Vale, 
responsáveis pela construção do ramal ferroviário Bairro São 
Paulo - Capitão Eduardo, na região onde moram aquelas 
famílias, que o descaso em relação a milhares de pessoas 
pode trazer danos irreparáveis à paz desta cidade. Que isso 
deve ser interpretado por nós como uma afronta ao programa 
de estabilidade social tão desejado pelo Presidente Itamar 
Franco. 

Sabemos que a paciência do povo tem limites. E que não se 
deve abusar da paciência daqueles que suportam, há décadas, 
uma situação de injustiça que jamais suportariam os que têm 
consciência dos seus direitos. 

Vamos. prezados colegas. unir todas as nossas forças na 
luta pela libertação desse povo sofrido. Vamos dar o nosso 
apoio à campanha de combate à fome e à miséria, em tão boa 
hora lançada em Brasília. 

Um gesto concreto deve partir de nós. E como sinal de nosso 
desejo de dar o melhor do nosso esforço a essa campanha, 
ouso sugerir-lhes que a verba destinada à recuperação de 
nossa praça, a Praça da Assembléia, que é de US$800.000,00 e 
está no Banco do Brasil à disposição da Prefeitura, seja 
compartilhada com as Secretarias de Habitação e de Ação 
Social do Estado e do município para se combater a miséria 
que nos rodeia. 

Sabemos que a restauração da praça é necessar1a, mas o 
combate à fome deve ser a prioridade de um governo de todos 
nós. Mais do que nos outros, neste momento devemos ter muito 
cuidado com a destinação das verbas públicas. Assim 
poderemos dizer com mais alegria: Feliz Páscoa! 

(* - Sem revisão do orador.) 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 



2 
õ 

• . • E ;; 
~ 

• ~ 
• • ·< 
• • Q 

~ • Q 

Belo Horizonte, quarta-feira, 9 de junho de 1993 

ATAS 

ATA OA 392ª REUNIÃO ORDINÁRIA OA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 7 OE JUNHO OE 1993 

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento 

137 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 
Ata - Correspondência: Mensagens ngs 359 e 360/93 (Projeto 
de Lei nQ 1.452/93 e Emenda ao Projeto de Lei nQ 1.400/93, 
respectivamente). do Governador do Estado- Oficios diversos 
- Comunicações: Comunicações dos Deputados Márcio Miranda 
(2), Mauri Torres e Tarcisio Henriques- 2ª Fase: Leitura de 
comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORCEM 00 DIA. 

ABERTURA 
-Às 20hl5min, comparecem os Deputados: 
Elmiro Nascimento -José Militão- Elmo Braz Roberto 

Carvalho- Sebastião Helvécio Amilcar Padovani - Aílton 
Vilela- Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto- Bonifácio Mourão 
-Célio de Oliveira- Clêuber Carneiro- Cóssímo Freitas 
Edward Abreu - Ermano Batista - Geraldo Santanna João 
Batista - João Marques - José Braga - José Laviola - José 
Leandro - Maria José Haueisen Maria 01 i via Miguel 
Barbosa- Mílton Salles - Péricles Ferreira- Roberto Luiz 
Soares- Tarcísio Henriques- Wellíngton de Castro- Wílson 
Pires. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

Correspondência 
- O Deputado Cóssimo Freitas, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
"MENSAGEM NQ 359/93• 

Belo Horizonte. 7 de junho de 1993 . 
Senhor Presidente . 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa. o projeto de lei 
anexo, que reorganiza a Fundação Rural Mineira, Colonização 
e Desenvolvimento Agrário RURALMINAS e dá outras 
providências . 

Como acentuei na Mensage"m que acompanha o Projeto de Lei do 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -
IPEM-MG a proposta que ora encaminho, relativa a 
reorganização da Fundação Rural Mineira. Colonização e ,L_ ______________________________________________________ _J 
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Desenvolvimento Agrârio - RURALMINAS, também faz parte das 
medidas relacionadas com a modernização da Administração 
Pública Estadual. cujos estudos estão a cargo da Comissão 
Coordenadora de Reforma do Estado - CERES, a que se refere o 
Decreto nQ 32.938, de 8 de outubro de 1991, simultaneamente 
com a Comissão Estadual e Política de Pessoal - CEP, criada 
no Decreto nQ 32.939. da mesma data. 
Solicitando a Vossa Excelência que atribua à matéria a 

tramitação em regime de urgência. de que trata o artigo 69 
da Constituição do Estado, apresento-lhe a expressão do meu 
alto apreço e consideração. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI NQ 1.452/93** 
Reorganiza a 

Desenvolvimento 
providências. 

Fundação Rural Mineira, 
Agrário RURALMINAS 

Colonização e 
e dá outras 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

Art. 1Q A Fundação Rural Mineira, Colonização e 
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS, criada pela Lei nQ 
4.278, de 21 de novembro de 1966, com personalidade jurídica 
de direito público, sede e foro nesta Capital, vincula-se à 
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 
Parágrafo único - No texto desta lei a sigla RURALMINAS e a 

expressão Fundação se equivalem. 
Art. 2Q -A RURALMINAS é uma fundação pública, com autono-

mia administrativa e financeira, isenta de tributação 
estadual e com os privilégios legais atribuídos às entidades 
de utilidade pública. 

CAPÍTULO !I 
Da Finalidade e da Competência 

Art. 3Q -A Fundação tem por finalidade a colonização, o 
assentamento, o desenvolvimento rural e a regularização 
fundiária no Estado de Minas Gerais. 
Art. 4Q- Para cumprir sua finalidade, compete à Fundação: 
I - planejar, coordenar, promover a execução e controlar, 

no Estado de Minas Gerais, programas de colonização e 
assentamento em terras públicas ou de sua propriedade; 

I I p 1 anej ar, coordenar e f isca 1 i zar a execução de 
programas de desenvolvimento rural, no âmbito estadual, em 
articulação com outros órgãos e entidades da Administração 
Pública Estadual do Poder Executivo; 
III - incentivar e apoiar programas 

assentamento em terras públicas de sua 
particulares; 

de colonização 
propriedade e 

e 
de 

IV promover e ·incentivar a utilização de terras 
devolutas, objetivando o desenvolvimento rural do Estado; 

V - promover a regularização de terras devolutas, rurais e 
urbanas do Estado; 

VI - planejar, coordenar e supervisionar 
projetos públicos de irrigação e drenagem, 
competências atribuidas a outros órgãos e 
Administração Pública Estadual; 

a execução 
observadas 

entidades 

de 
as 
da 
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VII -propor. executar e manter atualizado o cadastro rural 
do Estado, adotando a metodologia das ações 
discriminatórias; 

VIII - executar, supletivamente, serviços de engenharia 
agrícola; 

IX manter intercâmbio com instituições pUblicas e 
privadas, nacionais e internacionais. a fim de obter mútua 
cooperação técnica, científica e financeira. 

Capítulo III 
Da Estrutura Orgânica 

Art. SQ- A RURALMINAS tem a seguinte estrutura orgânica: 
I - Conselho Curador; 
II - Presidência; 
!!.1 -Gabinete; 
11.2 -Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
11.3 -Assessoria Jurídica; 
II.4 - Auditoria; 
11.5 - Assessoria de Comunicação; 
III - Diretoria de Assuntos Fundiários; 
li I. 1 -Divisão de Legitimação de Terras; 
III. 1.1 -Serviço de Terras Rurais; 
III. 1.2 -Serviço de Terras Urbanas; 
III.2- Divisão de Cadastro; 
III.2. 1 -Serviço de Geoprocessamento; 
III.2.2 -Serviço de Topografia e Fiscalização; 
III.3- Divisão de Colonização e Assentamento; 
III.3. 1 -Serviço de Projetos e Implantação; 
III.3.2 -Serviço de Controle e Avaliação; 
IV - Diretoria de Gerenciamento de Projetos; 
IV. I -Divisão de Estudos e Projetos; 
IV.2 -Divisão de Fiscalização e Obras; 
IV.3 - Divisão de Engenharia Agrícola; 
V - Diretoria de Administração e Finanças; 
V. 1 - Divisão de Administração; 
v.1.1 -Serviço de Licitação e Material; 
V. 1.2 -Serviço de Património e Arquivo; 
v. 1.3 -Serviço de Transporte e Apoio Geral; 
V.2 - Divisão de Recursos Humanos; 
V.2.1 -Serviço de Registros Funciona·is; 
V.2.2 - Serviço de Pagamento de Pessoal; 
V.2.3 - Serviço de Desenvolvimento de Pessoal; 
V.3 - Divisão de Finanças; 
V.3. 1 -Serviço de Contabilidade; 
V.3.2 - Serviço de Administração Financeira; 
VI - Escritórios Regionais; 
VI.1 -Gerência Regional; 
VI.2 -Gerência Técnica Regional; 
VI.3 -Serviço Administrativo . 
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades 

administrativas previstas nos incisos de II. 1 a VI.3 deste 
. artigo serão estabelecidas no estatuto da Fundação, a ser 

baixado em decreto . 
SEÇÃO I 

Do Conselho Curador 
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Art. 6Q- Ao Conselho Curador, unidade colegiada de direção 
superior da Fundação, compete: 

I - definir a politica geral da Fundação. tendo em vista 
seus objetivos e áreas de atividades; 

II - deliberar sobre o plano de ação e o orçamento anual e 
eventuais modificações; 

III - deliberar sobre a prestação de contas anual da 
Fundação; 
IV- deliberar e autorizar, no âmbito de sua competência 

sobre a aqu1S1çao. alienação, oneração, arrendamento e 
comodato de bem imóvel da Fundação; 

V - estabelecer critérios para a criação 
administrativas e aprovar a localização 
Escritórios Regionais, mediante proposta 
Presidente da Fundação; 

de unidades 
da sede dos 
motivada do 

VI - propor ao Governador do Estado alterações no estatuto 
da Fundação; 

VII decidir, em grau de recurso. contra atos do 
Presidente e demais diretores e sobre matéria omissa nos 
ordenamentos internos da Fundação: 

VIII - aprovar o regimento interno da Fundação e suas 
alterações, com base em proposta encaminhada pelo Presidente 
da Fundação; 

IX - elaborar o seu regimento interno. 
Art. 7Q- O Conselho Curador é constituído de: 
I -membros natos: 
a) Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, que será o seu Presidente; 
b) Presidente da RURALMINAS, que será o seu Vice-

Presidente; 
II -membros designados: 
a) 1(um) representante 

Planejamento e Coordenação 
b) 1 (um) representante 

Ambiente - FEAM; 

da Secretaria de 
Geral: 

da Fundação Estadual 

Estado do 

do Meio 

c) 1 (um) representante da Companhia de Desenvolvimento do 
Vale do São Francisco- CODEVASF: 

d) 1 (um) representante do Instituto 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA; 

Nacional de 

e) 1 (um) representante da Federação da Agricultura do 
Estado de Minas Gerais- FAEMG, indicado em lista sêxtupla; 
f) 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores da 

Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG, indicado em 
lista sêxtupla. 
f 1Q - Os Diretores das Diretorias de Assuntos Fundiários, 

de Gerenciamento de Projetos e de Administração e Finanças 
da Fundação participam do Conselho Curador, sem direito a 
voto. 

f 2Q - Os membros de que trata o inciso II deste artigo 
serão designados pelo Governador do Estado, com mandato de 2 
(dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período. 
Art. 8Q -O Presidente do Conselho, nos seus impedimentos 

eventuais, será substituído pelo Vice-Presidente e terá 
direito. além do voto comum, ao de qualidade . ,L_ ______________________________________________________ _J 
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Parágrafo único - A função de membro do Conselho Curador é 
considerada de relevante interesse público. 
Art. 9Q -O Conselho Curador reunir-se-á, ordinariamente, 

uma vez em cada semestre e. extraordinariamente, quando 
convocado pelo seu Presidente ou por solicitação de 4 
(quatro) de seus membros. 

SEÇÃO 11 
Da Diretoria e da Presidência 

Art. 10 -A RURALMINAS será administrada por uma Diretoria 
composta de 1 (um) Presidente e 3 (três) diretores, de 
comprovada competência técnica, de livre nomeação e 
exoneração do Governador do Estado. 

Parágrafo único - Um dos cargos de Diretor será provido por 
servidor de carreira da RURALMINAS. 
Art. 11 - Compete ao Presidente da Fundação: 
I - administrar a Fundação. praticando todos os atos de 

gestão necessários e exercer a coordenação das diretorias e 
gerências regionais; 

II - representar a Fundação, ativa e passivamente. em juízo 
e fora dele; 
III - representar o Conselho Curador sobre assuntos de 

interesse da Fundação; 
IV - designar, dentre os Diretores, o seu substituto 

eventua 1; 
V - assinar, 

especialmente 
documentos que 
terceiros; 

em conjunto com outro Diretor ou Procurador, 
constituído, cheques. contratos e demais 

impliquem obrigação da Fundação para com 

VI - autorizar os desembolsos orçados ou contratados; 
VI I -. submeter á aprovação do Conselho Curador o Regimento 

Interno da Fundação e suas alterações; 
VIII - articular-se com órgãos e instituições federais, 

estaduais ou mun1c1pais e com entidades privadas para a 
consecução dos objetivos da RURALMI NAS, ce 1 ebrando 
convênios, contratos e outros ajustes. 

CAPiTULO IV 
Do Património e da Receita 

Art. 12 -O património da Fundação é constituído de: 
I - áreas de terras pUblicas e devolutas de propriedade do 

Estado de Minas Gerais, que lhe forem doadas; 
11 - bens que lhe forem doados por qualquer pessoa de 

direito pUblico ou privado; 
111 - acervo de bens móveis e imóveis, direitos e outros 

valores; 
Art. 13- Constituem receitas da Fundação: 
I - dotação consignada no Orçamento do Estado; 
li - valor da terra, taxa e emolumentos provenientes da 

legitimação de terras devolutas. rural e urbana; 
111 - taxa de arrendamento de terras devolutas; 
IV - rendas auferidas com a exploração de aluguel de 

máquinas e equipamentos e outras resultantes de seus bens e 
direitos; 

·~------------------------------------------------------------~ 



z c 

-~ 

~ 
~ 
• ~ 
; 
• E . 
:; 
a • a 
o .. a 

~ • a 

142 

v - recursos federais ou de 
atribuídos à RURALMINAS ou 
Fundação; 

qualquer origem e natureza 
ao Estado, transferidos à 

VI - contribuições de particulares, de municípios e de 
quaisquer outras entidades públicas ou privadas; 

VII - juros, dividendos e créditos adicionais; 
VIII - rendas eventuais. 
p 1Q - As rendas e os bens da Fundação somente poderão ser 

empregados para a consecução dos seus objetivos e 
final idades. 

p 2Q - Extinguindo-se a Fundação, seus bens e direitos 
serão revertidos ao patrimônio do Estado de Minas Gerais. 

CAPÍTULO V 
Do Regime Econômico e Financeiro 

Art.14-0 
o ano c i vi 1. 

exercício financeiro da Fundação coincidirá com 

Art. 15 O orçamento da Fundação é 
compreenderá todas as receitas, despesas 
dispostos por programa. 

uno e anual e 
e investimentos 

Art. 16- A prestação de contas da RURALMINAS deverã conter 
todos os elementos exigidos pela legislação em vigor. 
Art. 17 -A Fundação submeterá, anualmente, ao Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais o balanço financeiro de 
suas atividades, para exame de legitimação de aplicação dos 
recursos. 

VI - autorizar os desembolsos orçados ou contratados; 
VII - submeter à aprovação do Conselho Curador o Regimento 

Interno da Fundação e suas alterações; 
VIII - articular-se com órgãos e instituições federais, 

estaduais ou mun1c1pa1s e com entidades privadas para a 
consecução dos objetivos da RURALMI NAS, ce 1 ebrando 
convênios, contratos e outros ajustes. 

CAPÍTULO IV 
Do Patrimônio e da Receita 

Art. 12- O patrimônio da Fundação é constituído de: 
I - áreas de terras públicas e devolutas de propriedade do 

Estado de Minas Gerais, que lhe forem doadas; 
II - bens que lhe forem doados por qualquer pessoa de 

direito público ou privado; 
III - acervo de bens móveis 

valores; 
e imóveis, direitos e outros 

Art. 13 -Constituem receitas da Fundação: 
I - dotação consignada no Orçamento do Estado; 
II - valor da terra, taxa e emolumentos provenientes da 

legitimação de terras devolutas, rural e urbana; 
III - taxa de arrendamento de terras devolutas; 
IV - rendas auferidas com a exploração de aluguel de 

máquinas e equipamentos e outras resultantes de seus bens e 
direitos; 

v - recursos federais ou de 
atribuídos à RURALMINA$ ou 
Fundação; 

qualquer origem e natureza 
ao Estado, transferidos à 

VI - contribuições de particulares, de munlClPlOS e de 
quaisquer outras entidades públicas ou privadas; 

~L-------------------------------------------------------~ 
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§ 1Q - As rendas e os bens da Fundação somente poderão ser 
empregados para a consecução dos seus objetivos e 
f i na 1 idades. 

§ 2Q - Extinguindo-se a Fundação, seus bens e direitos 
serão revertidos ao patrimônio do Estado de Minas Gerais. 

CAPÍTULO V 
Do Regime Econômico e Financeiro 

Art. 14- O exercicio financeiro da Fundação coincidirá com 
o ano c i vi 1 . 
Art. 15 O orçamento da Fundação é uno e anual e 

compreenderá todas as receitas, despesas e investimentos 
dispostos por programa. 

Art. 16- A prestação de contas da RURALMINAS deverá conter 
todos os elementos exigidos pela legislação em vigor. 
Art. 17 -A Fundação submeterá, anualmente, ao Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais o balanço financeiro de 
suas atividades. para exame de legitimação de aplicação dos 
recursos. 

CAPÍTULO VI 
Do Pessoal 

Art. 18 - O regime dos servidores da Fundação é 
refere o parágrafo único do artigo 1Q da Lei nQ 
20 de julho de 1990. 

CAPiTULO VII 
Dos Cargos 

o a que se 
10.254, de 

Art. 19 - Para atender ao disposto no artigo 5Q desta Lei, 
fica criado o cargo de Diretor de Assuntos Fundiários e 
transformado o cargo de Diretor Técnico em Diretor de 
Gerenciamento de Projetos. 

Parágrafo único - O Anexo VI da Lei nQ 10.623, de 16 de 
janeiro de 1992. fica substituído pelo Anexo I desta Lei. 
Art. 20- Ficam criados, no Quadro Especifico de Provimento 

em Comissão, os cargos constantes do Anexo II desta Lei, 
destinados ao atendimento da estrutura intermediária da 
RURALMINAS. 
Art. 21 -O ocupante de cargo de provimento em comissão 

poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou da função 
pública, acrescida de 20% (vinte por cento), incidente sobre 
o vencimento básico do cargo em comissão. 

Art. 22- Ao servidor designado para a Coordenação Especial 
de Discriminatória, função técnica e administrativa em nível 
local ou central, fica assegurada, enquanto perdurar a 
designação, a percepção de gratificação correspondente a 20% 
(vinte por cento) do vencimento auferido em virtude do cargo 
efetivo ou da função pública de que seja detentor. 
Art. 23 -Os vencimentos dos servidores da Fundação, para 

cada nível e referência, são os constantes do Anexo III e IV 
desta Lei, com seus efeitos vigorando, respectivamente, a 
partir de 15 de dezembro de 1992 e de 1Q de janeiro de 1993, 
para jornada de trabalho de 8 (oito) horas diárias. 
Parágrafo único - Nos valores previstos no Anexo IV estão 

incorporados a Gratificação de Apoio ao Executivo. 

É~------------------------------------------------------_J 
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instituída no artigo 5Q da Lei nQ 10.364, de 27 de dezembro 
de 1990, e o índice de reajustamento de janeiro de 1993, nos 
termos do artigo 17 da Lei nQ 11.091, de 4 de maio de 1993. 
Art. 24 - A designação dos atuais servidores e detentores 

de função pública para jornada de trabalho diária de 8 
(oito) horas será feita mediante portaria da Presidência da 
Fundação. 
Parágrafo único - Os servidores e detentores de função 

pública não designados para a jornada de que trata este 
artigo continuarão cumprindo a jornada de trabalho de 6 
(seis) horas diárias. mantida a tabela de vencimento vigente 
anteriormente a esta Lei para essa jornada. 

CAPÍTULO VI I I 
Disposições Transitórias e Finais 

Art. 25- Para ocorrer às despesas decorrentes da aplicação 
desta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial de Cr$17.051.348.000.00 (dezessete bilhões 
cinqüenta e um milhões trezentos e quarenta e oito mil 
cruzeiros), observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal 
nQ 4.320 de 17 de março de 1964. 
Art. 26 Esta Lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação_ 
Art. 27- Revogam-se as disposições em contrârio. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para 
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do 
Regimento Interno. 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) 
(**-Os anexos mencionados foram publicados na edição do 

"Diârio do Legislativo" de 9/6/93, tendo sido o Anexo II 
republicado em 7/7/93, devido a retificações.) 

"MENSAGEM No 360/93* 
Belo Horizonte, 7 de junho de 1993. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de solicitar a vossa Excelência, em 

aditamento à Mensagem nQ 351/93, que seja substituído no 
Projeto de Lei nQ 1.400/93, que reorganiza a Fundação TV 
Minas Cultural e Educativa, estabelece n1veis de 
vencimentos e dâ outras providências, de minha iniciativa, a 
redação do artigo 30 pela seguinte: 

''Art. 30 -Fica substituído o Anexo II, a que se refere o 
artigo 8Q da Lei nQ 10.936, de 25 de novembro de 1992, pelo 
Anexo V desta lei, com vigência a partir de 1Q de março de 
1993." 
Prevaleço-me da oportunidade para reiterar a V. Exa. as 

expressões de meu elevado apreço e distinta consideração. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.400/93. 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) 

OFÍCIOS 
Do Sr. Ivan Ranzolin, Presidente da Assembléia Legislativa 

do Estado de Santa Catarina, encaminhando cópia do programa 
do encontro realizado em Chapecó, SC, em 5/6/93, bem como da 
síntese das principais noticias publicadas a esse respeito, 

~~--------------------------------------------------------------~ 
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e participando que estão sendo elaborados documentos com 
base nas reivindicações aprovadas, os quais serão 
apresentados aos Governos Federal e Estadual. 

Do Sr. Mário Assad, Secretário da Justiça (2), informando, 
em atenção a pedido formulado pelo Deputado Geraldo da Costa 
Pereira (reforma da Casa de Detenção Dutra Ladeira), que o 
referido assunto é de competência da Secretaria da Segurança 
Pública e colocando-se à disposição para qualquer 
esclarecimento adicional, no âmbito de sua Pasta; e 
comunicando que a solicitação feita pela Deputada Maria 
Olivia (nomeação de Defensor Público para a Comarca de Lagoa 
da Prata) foi encaminhada ao Procurador-Chefe da Defensoria 
Pública para exame e informação. 

Do Sr. Francisco António de Mello Reis, 
Indústria e Comércio, dando c1encia de que 
pelo Deputado Álvaro António (inclusão do 
Itumirim no Programa de Distritos Industriais 
encaminhado à Presidência da cor. 

Secretário de 
o pedido feito 

Município de 
para 1993) foi 

Do Sr. Hugo Rivetti Pereira. Presidente da Câmara Municipal 
de Ol_iveira, comunicando que aquela Casa aprovou proposição 
de sua autoria, em que solicita voto de congratulações com 
esta Assembléia Legislativa pela feliz idéia da implantação 
da Universidade do Estado de Minas Gerais. (- Agradecer.) 

Do Sr. José Paixão Soldate, Chefe de Gabinete do Secretário 
de Indústria e Comércio, encaminhando, relativamente a 
solicitação feita pelo Deputado Geraldo da Costa Pereira 
(instalação de distrito industrial em Mateus Leme), cópia da 
informação fornecida pelo Presidente da cor: uma visita dos 
técnicos daquele órgão ao referido município para 
atualização dos estudos de catalogação de áreas propícias à 
implantação de distritos industriais já foi inserida no seu 
cronograma, e, assim que estiverem disponíveis os 
resultados, serão informados o Secretário de Indústria e 
Comércio e a Prefeitura do citado município. 

Do Sr. Luiz Bandeira da Rocha Filho, Subchefe para 
Acompanhamento da Ação Governamental da Casa Civil da 
Presidência da República. informando, com relação a 
requerimento do Deputado José Bonifácio (concessão de 
isenção de IPI na aquisição de tratores agrícolas), que a 
referida isenção já está autorizada, até 31/12/94, pela Lei 
Federal nQ 8.643, de 31/3/93. 

Do Sr. Paulo César Pinto Coelho, Secretário Executivo da 
Presidência da TELEMIG (3), informando, em atenção a 
requerimento do Deputado Bené Guedes. que está sendo 
estudada a substituição do sistema telefónico da cidade de 
Patrocínio do Muriaé pelo sistema DDD/ODI, no âmbito do 
Plano de Modernização da Planta Telefónica. atualmente em 
elaboração; a respeito de requerimentos da Deputada Maria 
Olivia, que já foi programada a substituição do sistema 
telefônico da cidade de Passa-Vinte pelo sistema DDD/DDI, 
que deverá entrar em funcionamento no fim do próximo ano, e 
que a solicitação de expansão do serviço telefônico da 
cidade de Coqueiral foi registrada para ser analisada por 
ocasião da elaboração dos próximos planos de expansão; e, 
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com referência a requerimento da Deputada Maria Elvira, que 
já foi programada a substituição do serviço telefônico da 
cidade de Maripá de Minas, com a introdução do sistema 
DDD/DDI, que deverá entrar em funcionamento no segundo 
trimestre do próximo ano. 

Do Sr. Bruno Nasser Vilela, Presidente da Associação dos 
Sindicatos do Sudoeste de Minas - SIASCON -, manifestando-se 
contra a proposta de se destinar à criação e manutenção da 
Universidade do Estado de Minas Gerais parte dos 3% da 
receita estadual que atualmente cabem à Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG. (À Comissão 
de Agropecuária.) 

Do Sr. Francisco Sales Dias Horta, Presidente da Fundação 
Clube de Direitos Lojistas de Amparo ao Menor, solicitando 
apoio ao Projeto de Lei nQ 1.338/93, do Deputado Tarcisio 
Henriques, que visa a constituir o Fundo de Assistência ao 
Menor. por meio de incentivos e subsídios oferecidos pelo 
Estado. (Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 1.338/93.) 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

COMUNICAÇÕES 
- São encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Márcio 

Miranda (2), Mauri Torres e Tarcísio Henriques. 
O Sr. Presidente Não havendo oradores inscritos, a 

Presidência passa á 2ª fase da 1ª parte da reunião. 
destinada à apresentação de comunicações de Lideranças e a 
pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

2ã Fase 
Leitura de Comunicações Apresentadas 

- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 
comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Márcio Miranda (2) - falecimento da Sra. Elisa Vasconcelos 
Duarte, em 6/6/93, e do Pe. José Bedin, em 2/6/93; Mauri 
Torres falecimento da Sra. Elisa Miranda de Sousa, 
ocorrido em 2/6/93; e Tarcísio Henriques - falecimento do 
Sr. Milton Neto Couto, ocorrido em 7/6/93 (Ciente. Oficie-
se.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Não havendo outras comunicações, Lideres 

inscritos nem oradores inscritos para o Grande Expediente. a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.) 

ATA DA 209a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 21 DE MAIO DE 1993 

Presidência do Deputado José Militão 
SUMÁRIO; ABERTURA - 1ã PARTE; Ata - 2s PARTE (ORDEM DO 

DIA): Discussão. no 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 
1.409/93; aprovação. na forma do vencido no 1Q turno, com as 
Emendas do nQ 1 ao 3 - Suspensão e reabertura da reunião -
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Discussão e votação de pareceres de redação final: Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 1.407 e 1.408/93 e 
do Projeto de Resolução nQ 1 .409/93; aprovação - Questões de 
ordem- Homenagem ao Professor Hílton Rocha- ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 20h30min. comparecem os Deputados: 
José Militão - Rêmolo Aloise- Elmo Braz- Bené Guedes-

Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus - Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto- Anderson 
Adauto- Antônio Fuzatto- Antônio Júlio- Antônio Pinheiro 
-.Arnaldo Canarinho- Bonifácio Mourão- Célio de Oliveira-
Cóssimo Freitas- Oílzon Melo- Edward Abreu- Elisa Alves-
Ermano Batista -Francisco Ramalho Geraldo Rezende 
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto-
Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Marques - Jorge Eduardo- Jorge Hannas - José Bonifácio 
- José Laviola - José Maria Pinto - Márcio Miranda - Maria 
Elvira- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa 
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Rei-
naldo Lima -Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares- Romeu 
Queiroz Ronaldo Vasconcellos Tarcisio Henriques 
Wanderley Ávila- Wellington de Castro- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado José Mtlttão) A lista de 
comparecimento registra a existência de nUmero 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. 

1ª PARTE 
Ata 

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

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

Presidência vai passar à 2a parte da reun1ao, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Resolução no 
1.409/93, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre o 
reajustamento de vencimentos do pessoal da Secretaria 
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do projeto. na forma 
do vencido no 1Q turno e com as Emendas nQs 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 se encontram. (- Pausa. ) Aprovado. Em 
votação, as emendas. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. 
Está, portanto, aprovado o Projeto de Resolução nQ 

1.409/93, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno, com 
as Emendas do nQ 1 ao 3. À Comissão de Redação. 

Suspensão da Reunião 
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O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião 
por 30 minutos para aguardar os pareceres de redação final. 

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

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de 

Lei nQ 1.407/93. 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. À sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng 1.408/93. 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. À sanção. 
Parecer "de Redação F l na 1 do Projeto de Reso 1 ução nQ 

1.409/93. 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. À promulgação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, infelizmente tenho que anunciar a este Plenário 
notícia muito triste para todo o Estado de Minas Gerais, não 
só para nós que o conhecemos pessoalmente. mas para todos 
aqueles que conheceram o seu trabalho na área da medicina e 
nas demais atividades humanas. Comunico a V. Exa., Sr. 
Presidente, e a todo o Plenário a infausta notícia do 
falecimento do ilustre professor e médico Dr. Hílton Rocha, 
cuja personalidade já foi homenageada por esta Assembléia 
Legi s 1 ativa. Sei que o Deputa do Má r c i o Miranda já 
providenciou requerimento nesse sentido, mas gostaríamos de 
tornar pública a nossa homenagem pessoal a esse llustre 
homem púb 1 i co, human 1st a. médico. professor e grande 
orientador de diversas gerações de médicos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Registrem-se as palavras do ilustre 
Deputado Ronaldo Vasconcellos. 

Com a palavra, pela ordem, o Deputado Ermano Batista. 
O Deputado Ermano Batista* Em virtude da notícia 

realmente entristecedora, trazida a nós pelo Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, pediria a v. Exa. que fosse concedido 
um minuto de silêncio em homenagem ao Prof. Hílton Rocha, 
recentemente falecido. 

O Sr. Presidente- Com a 
Péricles Ferreira. 

palavra, pela ordem, o Deputado 

O Deputado Périctes Ferretra* - Sr. Presidente. quero, em 
meu próprio nome e no da Bancada do PSDB, solidarizar-me 
com os demais companheiros deste Plenário nas dores pelo 
passamento do nosso ilustre Prof. Hílton Rocha. Tive o 
privilégio de conviver com ele, de ser seu aluno e tive a 
oportunidade de perceber a sua grande capacidade de divulgar 
o nome de Minas Gerais e do Brasil fora dos nossos 1 imites 
geográficos. 

Apesar da sua reserva de conhecimento, o Prof. 
Rocha, do ponto de vista médico e de sua cultura 

Hí 1 ton 
geral, 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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possuía uma cultura humana extraordinária, haja vista o 
sucesso do projeto que ele aí deixou e que tanto tem 
aliviado as dores, principalmente dos mais necessitados. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado 
Wilson Pires. 

O Deputado Wilson Ptres* -Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
é realmente consternado que ocupo este microfone, neste 
momento de dor para a medicina de Minas Gerais e do Brasil. 
Gostaria de dizer que. quando a criatura humana faz da 
bondade uma constante. cria para si as características do 
homem; mas, quando burila o amor ao prox1mo, faz-se o 
médico. Hilton Rocha se fez médico e_ deu a todo o Brasil o 
trabalho e a vida. 

Tenho a certeza absoluta de que Minas Gerais, consternada, 
tem de dar a ele, que vestiu a toga da verdadeira 
magistratura da medicina de Minas Gerais e do Brasil, um 
tributo, uma homenagem. Era uma figura excepcional. que 
levou a todo o Pais e ao mundo seu trabalho de amor ao 
próximo. Gostaria de dizer aqui uma máxima que li não sei 
onde, mas que, neste momento, quero deixar escrita nos anais 
desta Casa: ''Procurei a Deus e não encontrei. Procurei a mim 
e não achei. Procurei o próximo e não encontrei.". Nenhum de 
nós pode estar sozinho. Temos de estar integrados dentro de 
um contexto, para levar à humanidade aquela condição que 
Hílton Rocha trouxe para Minas Gerais e para o Brasil. 
Pediria ao senhor, como Presidente desta Casa, que fizesse 

uma solenidade de homenagem a esse ilustre brasileiro, que 
tanto honrou a medicina e Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Hannas. 
O Deputado Jorge Hannas - Em nome da comissão de Saúde e 

Ação Social da Assembléia, e tenho a certeza de que posso 
falar em nome de todos os médicos que detêm um mandato 
parlamentar, quero manifestar profundo pesar pelo passamento 
do Prof. Hilton Rocha. Foi grande humanista, médico e 
cientista e, acima de tudo, soube valorizar a vida humana, 
no sentido da fraternidade. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pela ordem, o Deputado 
José Maria Pinto. 

O Deputado José Maria Pinto - Esta é uma hora de tristeza 
para Minas Gerais e para a Assembléia Legislativa. Nós 
tivemos oportunidade de conviver, durante muitos anos, com o 
Prof. Hilton Rocha. 

A Biblia nos diz claramente que Deus é o Senhor de todas as 
coisas e o dono do ouro e da prata, e que Ele a tudo assiste 
e tudo determina. Hoje, estamos com o coração consternado 
pela passagem do nosso querido Prof. Hilton Rocha. 
Quero dizer também que Hilton Rocha foi um jovem que se 

reformou e se renovou a cada minuto de sua vida, tanto 
quanto o condor e o albatroz, mas principalmente como a 
águia, que sobe e plana nas alturas . 

A águia não permite uma pena velha. E Hilton Rocha era um 
homem que tinha visão do futuro, sobre o qual não pesava 
nenhuma pena, assim como a águia que mergulha no mar, no 
oceano ou no lago, para retirar as penas velhas. A águia 
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também não suporta o bico velho. por isso bate com ele na 
rocha, para ter sempre um instrumento novo com que se 
alimentar. Assim foi Hilton Rocha, de grande visão, não se 
apegando a bens materiais. ao mesmo tempo que tinha sempre 
um bico novo para mostrar à Medicina do Brasil e à do mundo. 

A minha manifestação nesta noite fica como testemunho de 
minha amizade, pois nenhum Gabinete nesta Assembléia teve 
mais contato com o Dr. Hilton Rocha do que o meu. Pessoas 
vindas de diversas regiões carentes passavam por meu 
Gabinete, e a minha secretária Ester Rosa. essa pessoa 
maravilhosa. entrava em contato com o Dr. Hilton Rocha, em 
seu consultório ou em sua residência, e ele sempre nos 
atendia com carinho. Por isso. deixamos registrados nosso 
carinho e nosso aplauso para essa pessoa. cujo passamento 
nos deixa. hoje, consternados. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Homero Duarte. 
O Deputado Homero Duarte- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

a Liderança do PRN e seus liderados. neste dia e neste 
momento, comungam da tristeza e da dor pelo passamento do 
nosso querido Dr. Hílton Rocha. 

Lembro-me. neste instante, de uma das frases do filósofo 
Corneil le: ''Le silence, dans um certain moment, c'est une 
belle poes1e L'esprit 1 'entend, et seulement Dieu le 
comprend. " "O si 1 ênc i o, em certos momentos. é uma be 1 a 
poesia. O espírito o ouve, e somente Deus o compreende". 
Razão pela qual todos nós partilhamos esta tristeza, e temos 
certeza de que somente Deus sabe por que levou Hilton Rocha 
neste dia. 

Assim, o 
que faça 
de pesar. 

PRN solidariza-se com essa dor e pede a V. Exa. 
constar nos anais desta Casa a nossa manifestação 

O Sr. Presidente- Com a 
Roberto Luiz Soares. 

palavra, pela ordem, o Deputado 

O Deputado Roberto Lutz Soares Sr. Presidente. Srs. 
Deputados, neste instante, toda Minas Gerais reverencia o 
passamento dessa figura singular, Dr. Hílton Rocha, 
personalidade que se destacou em todos os segmentos de nossa 
comunidade e de nossa sociedade. como médico, chefe de 
família, homem público, cientista. humanista, tendo. assim, 
encerrado em seu perfil as mais variadas e admiráveis 
facetas que pode comportar o caráter de um grande cidadão . 
Neste momento em que esta Casa e toda Minas Gerais presta 

sua homenagem a esse grande homem. minha Bancada, o PDS, por 
meu intermédio, associa-se também a essas justas homenagens 
hoje prestadas a esse grande mineiro. Minas Gerais, 
inegavelmente, a partir de hoje, fica menor com o passamento 
do ilustre Prof. Hílton Rocha. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dilzon Melo. 
O Deputado Dílzon Melo Sr. Presidente. também os 

trabalhistas aqui representados pelo PTB, como todos os 
parlamentares desta Casa. querem prestar uma homenagem ao 
ilustre Dr. Hílton Rocha. Entendemos que temos muito que 
aprender com este dinâmico médico, que dedicou parte de sua 
vida ao bem comum . 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Nós, trabalhistas, desejamos o bem-estar da sociedade. Por 
isso aqui estamos e por essa causa trabalhamos. Queremos 
levar â sua família a homenagem desta Casa. Ele, que tinha 
tudo para se engrandecer e envaidecer pelo que foi, pelas 
riquezas que poderia ter possuído. preferiu embrenhar-se por 
esta Minas Gerais afora , dedicando parte do seu tempo aos 
menos favorecidos pela sorte. Muitos que hoje têm uma visão 
diferente desta vida devem ao Dr. Hílton Rocha um pouco da 
sua existência. da sua visão. da sua vontade de viver pelo 
bem comum. 

Nós, que aqui estamos, devemos aprender com 
dedicação. o desprendimento e o trabalho. O PTB 

ele a 
leva sua 

homenagem à sua família e a toda Minas Gerais, que se 
entristece com seu passamento. 

Homenagem ao Prof. Hílton Rocha 
O Sr. Presidente Esta Presidência, 

requerimento do ilustre Deputado Ermano 
questão de ordem. solicita a todos os 
se ponham de pé por um minuto. (- Pausa.) 

ENCERRAMENTO 

acatando 
Batista, 

Deputados 

o 
em 

que 

O Sr. Presidente - Cumprindo o objetivo da convocação, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de debates da próxima segunda-feira. dia 24, às 20 
horas. Ficam desconvocadas as reuniões previstas para 
amanhã, dia 22, e para domingo, dia 23. Levanta-se a 
reunião. 

(* - Sem revisão do orador.) 
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SUMÁRIO' ABERTURA - 1ê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE), Ata -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do no 1.453 ao 
1.458/93 Requerimentos do nQ 4.427 ao 4.445/93 
Requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho (3), Wilson 
Pires, José Laviola. José Maria Pinto, Hely Tarquinio, 
Roberto Amaral e Adelmo Carneiro Leão Comunicações: 
Comunicações da Comissão de Educação e do Deputado Amilcar 
Padovani Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Roberto Carvalho, Miguel Barbosa, Roberto Amaral, Ibrahim 
Jacob, Marcos Helênio. Antônio Carlos Pereira e Maria José 
Haueisen - 2i PARTE (ORDEM DO DIA), 1ê Fase' Leitura de co-
municações apresentadas - Requerimento do Deputado Agostinho 
Patrus (alteração da pauta): aprovação Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Clêuber Carneiro e Mílton 
Salles; encaminhamento ao Departamento de Comissões 
Requerimento do Deputado Gilmar Machado; inclusão do projeto 
em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento 
Interno- Requerimentos dos Deputados Roberto Carvalho, 
Wilson Pires e José Laviola; deferimento- Requerimentos dos 
Deputados José Maria Pinto, Roberto Carvalho(2), José 
Bonifácio, João Batista, Hely Tarquínio, Roberto Amaral e 
Adelmo Carneiro Leão; aprovação - Requerimento da Comissão 
de Saúde e Ação Social; aprovação - Requerimento do Deputado 
Agostinho Patrus, Líder do BRD (solicitação da palavra com 
base no art. 71 do Regimento Interno e. nos termos do seu 
parágrafo único, transferência da palavra ao Deputado Ermano 
Batista); deferimento; discurso do Deputado Ermano Batista 
- Questão de ordem - Registro de presença - Discussão e 
votação de pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.285/93: 
encerramento da discussão; discursos da Deputada Maria 
Elvira e do Deputado Wilson Pires- Registro de presença-
21 Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão, no 
1Q turno, do Projeto de Lei no 1.075/92; Requerimento da 
Deputada Maria José Haueisen; deferimento - Discussão. no 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 1.398/93; apresentação da Emenda 
no 3; encerramento da discussão; envio do projeto e da 
emenda à Comissão de Administração Pública- Discussão, no 
2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.372/93; aprovação 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA . 

ABERTURA 
-Às 14h11min. comparecem os Deputados: 
José Ferraz Elmiro Nascimento -José Mil i tão 

Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião 
Helvécio- Amilcar Padovani Adelmo Carneiro Leão 

É L-------------------------------------------------------------~ 
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Agostinho Patrus - Ailton Vilela- Ajalmar Silva- Álvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto- Antônio Carlos 
Pereira- Antônio Fuzatto- Antônio Genaro- Antônio Júlio-
Antônio Pinheiro - Arnaldo Canarinho- Baldonedo Napoleão -
Bernardo Rubinger -Bonifácio Mourão- Célio de Oliveira-
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo 
Brás- Edward Abreu Elisa Alves Ermano Batista 
Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira Geraldo 
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Hely Tarquínio 
- Ibrahim Jacob- Ivo José- João Batista -João Marques-
Jorge Hannas - José Bonifácio- José Braga - José Laviola 
- José Leandro - Marcelo cecé - Márcio Miranda - Marcos 
Helênio- Maria Elvira- Maria José Haueisen- Maria Olívia 
- Mauri Torres - Miguel Barbosa Paulo Pettersen 
Péricles Ferreira - 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 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, ·a Sr. 2Q-Secretãrio, para proceder ã leitura da ata 
da reunião anterior. 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 

Ata 
- O Deputado Roberto Carvalho, 2Q-Secretário, procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

O Sr. Presidente- Não havendo correspondênc1a a ser lida, 
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra 
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 1.453/93 

Dà a denominação de Otaviano de Araújo Magalhães à estrada 
que 1 iga a cidade de Bambu i ao Sanatório São Francisco de 
Assis. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Passa a denominar-se Otaviano de Araújo Magalhães 

a estrada que liga a cidade de Bambui ao Sanatório São 
Francisco de Assis. 
Art. 2Q Esta 1 e1 entra em v1gor na data de sua 

publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 8 de junho de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O Sr. Otaviano de Araújo Magalhães nasceu em 

Bambui e lá morreu aos 97 anos de idade, tendo-se casado com 
O. Cristina Moreira Magalhães, com quem teve nove filhos. 
Otaviano de Araújo Magalhães destacou-se em Bambuí pelo seu 

dinamismo como político e agropecuarista, tendo sido 
considerado o maior produtor de cereais do município. 
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Entre os nove filhos do Sr. 
Moreira Magalhães. médico e 
Francisco de Assis por 20 anos. 

Otaviano, figura o Dr. João 
Diretor do Sanatório São 

A ligação asfáltica entre a cidade de Bambui e o Sanatório 
São Francisco de Assis, que fica muito próximo da Fazenda 
São Jorge, de proprie9ade do homenageado, é antigo sonho de 
toda a sua família. E uma obra em fase de conclusão e 
brevemente será inaugurada pelo Governador do Estado, Dr. 
Hélio Garcia. 

Pelos motivos expostos, esperamos contar com a aprovação 
deste projeto de lei pelos nossos pares, para que essa justa 
homenagem possa ser prestada a um homem que verdadeiramente 
a merece. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões 

exame preliminar, e de Administração 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.454/93 

de Justiça, para 
Pública, para 

art. 104, inciso 

Declara de utilidade pública a Associação SOS Criança 
Gari balde Carpaneda, com sede no Município de Araguari. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

SOS Criança Garibalde Carpaneda, com sede no Município de 
Araguari. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1993. 
Wellington de Castro 

de sua 

Justificação: A Associação SOS Criança Garibalde Carpaneda 
tem por finalidade promover, assegurar e amparar os direitos 
da criança e do adolescente. funcionando sem fins 
lucrativos. 
A diretoria trabalha em condições de total dedicação a 

esses objetivos propostos, sem que seus membros recebam 
remuneração, conforme está expresso no estatuto da entidade. 

Como é certo que a criança e o adolescente carecem de apoio 
ao seu desenvolvimento educacional, é louvável e devemos 
aplaudir a iniciativa dessa associação. 

Espero, dessa forma. que a aprovação deste projeto de lei 
ocorra sem maiores contestações pelos meus pares nesta Casa. 

-Publicado, vai o projeto ãs Comissões de Justiça, para 
exame pre 1 i mina r, e de Saúde e Ação Soei a 1 , para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno . 

PROJETO DE LEI NQ 1.455/93 
Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de 

Paulo, com sede no Município de llicinea. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Hospital 

São Vicente de Paulo, com sede no Município de llicinea. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 

É L-------------------------------------------------------------~ 
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Justificação: O Hospital São Vicente de Paulo é uma 
instituição civil de beneficência, de propriedade da 
Conferência São Vicente de Paulo. Possui a finalidade de 
receber, gratuitamente, enfermos e indigentes; manter um 
laboratório, onde também vêm sendo atendidos, gratuitamente, 
doentes não internados reconhecidamente pobres; manter um 
serviço de assistência dentária aos indigentes; criar. 
quando for possível, um posto de puericultura; prestar 
serviços ao FUNRURAL e à Previdência Social e outros que 
forem contratados. 

Seus estatutos são registrados no Cartório de Pessoas 
Jurídicas Denise Maria Leite Cabral, Registro de Títulos e 
Documentos, 2Q ofício, nQ de ordem 57, protocolo nQ 2, 
registrado sob o nQ 3 do Livro A-2 do Registro Integral de 
Títulos e Documentos e outros papéis, fls. 22, em Boa 
Esperança, em 15/6/76. 

Conforme atesta o Juiz de Direito, Dr. 
Comarca de Ilicínea, o referido 
regularmente há mais de dois anos. 
composta por pessoas idôneas. que não 
pelo exercício dos cargos que ocupam. 

Laércio Gallate. da 
hospi ta 1 funciona 

e sua diretoria é 
auferem remuneração 

-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame pre 1 i mina r. e de Saúde e Ação Soe i a 1 . para 
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I. do Regimento Interno. 

PROJETO OE LEI NQ 1.456/93 
Declara de utilidade pública o Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE-MG. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica declarado de utilidade pública o 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-
Econômicos - DIEESE-MG, com sede e foro em Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub l i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1993. 
Rau 1 Messias 
Justificação: Importante instituição civil, o DIEESE é o 

órgão de apoio das centrais sindicais de trabalhadores e dos 
sindicatos de trabalhadores nas áreas de pesquisa econômica 
e conjuntural. Desempenha exemplarmente a função de 
assessorar os s1nd1catos de trabalhadores em niveis estadual 
e nacional e é ferramenta necessária na luta dos sindicatos 
por melhores condições de vida e trabalho. 

Daí nossa pretensão de dar ao DIEESE-MG a condição de ser 
declarado entidade de utilidade pública neste Estado. Para 
isso, contamos com o apoio dos nobres Deputados à aprovação 
deste projeto de lei . 

-Publicado, vai o projeto às Comissões 
exame preliminar, e de Administração 
deliberação, nos termos do art. 195. c/c o 
I, do Regimento Interno . 

de Justiça, para 
Pública. para 

art. 104, inciso 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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PROJETO OE LEI NQ 1.457/93 
Declara de util ldade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de Mato Dentro, com sede no Município de Jacui. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarado· de ut i 1 idade pública o Conselho de 

Desenvolvimento Comunitário de Mato Dentro, com sede no 
Município de Jacuí. 

Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1993. 
Cóssimo Freitas 
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 

Mato Dentro tem o objetivo primordial de trabalhar para a 
melhoria das condições socioeconómicas da coletividade e 
para a execução de programas que visam ao bem-estar da po-
pulação. 

A entidade, que funciona há mais de dois anos, tem per-
sonalidade jurídica e cumpre todos os requisitos exigidos 
para que se possa declará-la de utilidade pública. 

Assim sendo, solicitamos o apoio dos nossos nobres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para delibera-
ção, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do 
Regimento Interno. 

Declara de 
Educacional 
Horizonte. 

PROJETO DE LEI NQ 1.458/93 
utilidade pública o Centro Cristão Evangélico 

CCEE com sede no Município de Belo 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro 

Cristão Evangélico Educacional CCEE com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1993. 
Glycon Terra Pinto 
Justificação: O Centro Cristão Evangélico Educacional 

CCEE- é uma sociedade civil sem fins lucrativos que vem 
desenvolvendo, desde a sua fundação, ação social em todas as 
suas formas de expressão, de saúde e lazer. Criando as 
condições necessárias para que os menos favorecidos superem 
suas limitações de natureza socioeconómica. constitui a 
entidade instrumento relevante na redução dos efeitos da 
pobreza e da desigualdade de acesso às vantagens sociais. 

Além de conduzir-se por tais princípios, a entidade que se 
pretende beneficiar apresenta os requisitos legais para ser 
declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a 
anuência dos nobres colegas à presente proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 4.427/93, da Deputada Maria Elvira, sol ícitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Habitação a fim de que sejam realizados estudos com vistas 
ao aproveitamento de terrenos urbanos devolutas do Estado no 
Projeto de Construção de Casas Populares. (- À Comissão de 
Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.428/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com 
vistas a que seja destinada uma viatura para o Destacamento 
de Policia do Municipio de Alto Jequitibá. (-À Comissão de 
Defesa Social.) 

NQ 4.429/93, da Deputada Maria Elvira. solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à 
instalação de um posto de serviço 2 - PS2 no Bairro 
Bertholdo Machado. no Município de Maripá de Minas. 

NQ 4.430/93, da Deputada Maria Elvira, sol i citando seja 
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas a que 
seja estendida linha telefônica à zona rural de Moremba, no 
Município de Cana Verde. 

NQ 4.431/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à 
implantação de um posto de telefonia no povoado de Barro 
Branco, no Município de Desterro de Entre-Rios. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 4.432/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que 
sejam incluídas no Projeto Mutirão as obras de iluminação_ do 
povoado de Gil de Cima. no Município de Desterro de Entre-
Rios. (-À Comissão de Politica Energética.) 

NQ 4.433/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor do DETEL-MG com vistas a que seja 
melhorada a recepção dos sinais das emissoras de televisão 
no Município de Maripá de Minas. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 4.434/93, da Deputada Maria Elvira. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que 
sejam doados uma mesa cirúrgica hidráulica e um aparelho de 
ultrassonografia ao Hospital Municipal Celeste Marcondes M. 
de Azevedo, no Município de Campo do Meio. (- À Comissão de 
Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.435/93, do Deputado Reinaldo Lima. solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
instalação de uma agência do BEMGE, no Município de 
I 1 icínea. 

NQ 4.436/93, do Deputado Reinaldo Lima, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a 
melhorias na estação retransmissora de sinais de televisão 
no Município de Tabuleiro. (-Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 4.437/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG 
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com vistas a que seja enviada a esta Casa cópia dos Editais 
de Licitação nQs 22 e 23/93, referentes às obras de 
duplicação da Rodovia Fernão Dias. 

NQ 4.438/93, do Deputado Antônio Carlos Pereira, 
solicitando seja formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG 
com vistas a que seja enviada a esta Casa cópia do Edital de 
Licitação nQ 52/93, referente às obras de alargamento da 
Avenída Antônio Carlos. no Município de Belo Horizonte. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

NQ 4.439/93, do Deputado Ibrahim Jacob. solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Cruzeiro Esporte Clube pela brilhante conquista que o 
consagrou campeão da Copa Brasil de Futebol. 

NQ 4.440/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Belo 
Horizonte pela passagem do 60Q aniversário de sua 
existência. (- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 4.441/93, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Fazenda com vistas a que seja reduzido à taxa simbólica de 
1% o ICMS sobre máquinas e implementas agrícolas. (- À 
Comissão de Agropecuária.) 

NQ 4.442/93, do Deputado Jaime Martins. solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à 
criação de um Grupamento de Cavalaria no 23Q Batalhão de 
Polícia Militar, no Município de Divinópolis. 

NQ 4.443/93. do Deputado Jaime Martins, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à 
implantação do Comando Regional de Policiamento- CRP- no 
Município de Divinópolis. (-Distribuído á Comissão de Defesa 
Social.) 

NQ 4.444/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Diocese de Luz pela comemoração do seu 75Q aniversário. (-À 
Comissão de Educação.) 

NQ 4.445/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Presidente do 
BEMGE com vistas à instalação de uma agência daquele Banco 
no Bairro São José, no Município de Divinópolis. (-À 
Comissão de Administração Pública.) 

Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja transformada 
em especial a 1a parte da reunião ordinária, para homenagear 
o jornalista Carlos Castello Branco, recém falecido; e que 
seja convidado o CEPO para participar do evento, em nome dos 
cronistas políticos. 

Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja formulada ao 
Vereador Enilson Eheiredreik uma moção de repúdio pela 
covarde agressão à jornalista Adriana Gomes, ocorrida no dia 
lQ/4/93 . 

Do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro da Fazenda com vistas a que seja atendida 
a reivindicação de isonomia entre os Técnicos do Tesouro e 

'~--------------------------------------------------------------J 
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os Auditores Fiscais da União e que sejam definidas as 
atribuições respectivas. 

Do Deputado Wilson Pires, solicitando seja marcada data 
para realização de uma reunião especial em homenagem póstuma 
ao Dr. Francisco de Castro Pires, falecido nesta Capital em 
lQ/6/93. 

Do Deputado José Laviola. solicitando seja transformada em 
especial a 1g parte da reunião ordinária de 9/6/93, a fim de 
que sejam comemorados os 40 anos de existência da TELEMIG. 

Do Deputado José Maria Pinto, solicitando sejam suspensas 
as atividades nesta Casa no dia 11 do corrente. 

Do Deputado Hely Tarquínio, solicitando seja remetido 
oficio ao Ministro da Educação a fim de que sejam tomadas 
providências relativamente ao atraso na entrega de livros 
didâticos às escolas por parte da Fundação de Assistência ao 
Estudante - FAC. 

Do Deputado Roberto Amaral. solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da República e aos Ministros da Fazenda 
e do Planejamento a fim de que se mantenham. no Orçamento 
Geral da União, sem qualquer alteração. as dotações 
previstas. para aplicação no Polígono das Secas. na ârea de 
atuação da SUDENE, e que se acelere a 1 iberação dos recursos 
financeiros jâ alocados. 

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
ofício ao Presidente do INAMPS 
relativos à dívida da Secretaria 

solicitando seja remetido 
pedindo esclarecimentos 

da Saúde para com aquele 
órgão. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Educação e do Deputado Amilcar Padovani. 
Oradores Inscritos 

- Os Deputados Roberto Carvalho, Miguel Barbosa, Roberto 
Amaral, Ibrahtm Jacob, Marcos Helênio, AntOnio Carlos 
Pereira e Marta José Hauetsen proferem discursos, que serão 
publicados em outra edição. 

2ª PARTE (ORDEM 00 DIA) 
lg Fase 

O Sr. Presidente- Não havendo outros oradores inscritos. a 
Presidência passa à 2ª 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 ordinâr1a. 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
- A seguir, o Sr. Presidente dâ ciência ao Plenârio das 

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Educação- aprovação dos Projetos de Lei nQs 1.137/92, do 
Deputado João Batista; 1.168/92, do Deputado António Carlos 
Pereira, e 1.209/92, do Deputado Geraldo Rezende; e do 
Requerimento nQ 4.289/93, do Deputado Jaime Martins; e pelo 
Deputado Amilcar Padovani - falecimento do Dr. Jair Fortes 
da Silva, em Juiz de Fora (Ciente. Publique-se.) . 

O Sr. Presidente 
Patrus, Líder do BRD, 

Requerimentos 
Requerimento do Deputado Agostinho 

em que solicita alteração da la fase 
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da Ordem do Dia da presente reunião, de modo que os 
requerimentos sejam apreciados antes dos pareceres. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam, 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento do Deputado Clêuber Carneiro, em que, na forma 
regimental, solicita se determine a retirada de tramitação 
do Projeto de Lei nQ 1.036/92. Publique-se. Ao Departamento 
de Comissões. 

Requerimento do Deputado Mílton Salles , em que, nos termos 
regimentais, pleiteia a retirada de tramitação do Projeto de 
Lei nQ 1.265/93, de sua autoria. Publique-se. Ao 
Departamento de Comissões. 

Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que postula, na 
forma regimental, a retirada do Projeto de Lei nQ 1.403/93, 
de sua autoria. Publique-se. Inclua-se o projeto em ordem do 
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Roberto Carvalho, em que solicita 
seja a la Parte de uma reunião ordinária transformada em 
reunião especial. para se homenagear o jornalista Carlos 
Castelo Branco, recentemente falecido. 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 Wilson Pires, em que pleiteia a 
realização de reunião especial para se prestar homenagem 
póstuma ao Dr. Francisco de Castro Pires Júnior. ex-
Presidente desta Casa. 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 Laviola, em que postula seja 

a 1ª parte da reunião ordinária do dia 9 de junho 
transformada em reunião especial a fim de que sejam 
comemorados os 40 anos de existência da TELEMIG. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o 
inciso XXII do art. 244 do Regimento Interno. e. 
oportunamente. fixará a data. 

- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais, 
são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos 
apresentados pelos Deputados José Maria Pinto - suspensão 
das atividades legislativas desta Casa na sexta-feira, dia 
11 do corrente; Roberto Carvalho- formulação de apelo ao 
Ministro da Fazenda para que atenda às reivindicações dos 
Técnicos do Tesouro Nacional e dos Auditores Fiscais da 
União, relativas à isonomia salarial e à definição de suas 
atribuições; e moção de repúdio ao Vereador Enilson 
Heiderick, do PSC, pela agressão à jornalista Adriana Gomes; 
José Bonifácio -solicitação de regime de urgência para a 
apreciação do Projeto de Lei nQ 1.150/92 do Governador do 
Estado; João Batista - formulação de apelo ao Ministro das 
Minas e Energia para que se apurem as denúncias de 
irregularidades nas distribuidoras de combustíveis: Hely 
Tarquínio - formulação de apelo ao Ministro da Educação para 
que interfira junto à Fundação de Assistência ao Estudante 
objetivando a agilização da entrega do livro didático; 
Roberto Amaral formulação de apelo ao Presidente da 
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República e aos Ministros da Fazenda e do Planejamento para 
que se mantenham. no Orçamento Geral da União. as dotações 
orçamentárias previstas para o Polígono das Secas, na área 
de atuação da SUDENE; Adelmo Carneiro Leão- envio de ofício 
ao Presidente do INAMPS solicitando esclarecimentos 
relativos à dívida da Secretaria da Saúde de Minas Gerais 
junto àquele órgão; e pela Comissão de Saúde e Ação Soc.ial -
formulação de apelo ao Ministro da Saúde para que se 
mantenha a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do Sistema 
Único de Saúde - SUS. 

Requerimento do Deputado Agostinho Patrus, Líder do BRD. em 
que solícita a palavra, com base no art. 71, parágrafo 
único, do Regimento Interno, para transferi-la ao Deputado 
Ermano Batista. A Presidência defere o requerimento e 
concede ao orador o prazo de 30 minutos. 

Com a palavra, o Deputado Ermano Batista. 
- O Deputado Ermano Batista profere discurso. que será 

publicado em outra edição. 
Questão de Ordem 

- O Deputado Antônio Carlos Pereira suscita questão de 
ordem, que será publicada em outra edição. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente- Esta Presidência registra a presença, 

neste Plenário, do ilustre Prefeito de Congonhas. nosso ex-
colega Guálter Monteiro. 

Discussão e Votação de Pareceres 
o Sr. Prestdente - Discussão e votação do parecer da 

Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei nQ 1.285/93, do 
Deputado Tarcísio Henriques, que cria 1 inha de transporte 
coletivo intermunicipal entre as cidades de Cataguases e 
Descoberto. O parecer conclui pela inconstitucional idade do 
projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 
-A Deputada Marta Elvira e o Deputado Wilson Pires, 

encaminhando a votação, proferem discursos, que serão 
publicados em outra edição. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente Esta Presidência tem o prazer de 

registrar a presença, neste Plenário, do nosso ex-colega e 
suplente de Deputado Federal Euripedes Craide . 

2ª Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 

fase, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta . 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, no 1Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 1.075/92, da Deputada Maria José Haueisen, que 
regulamenta a aplicação de exames de legislação de trânsito 
e regras gerais de circulação. O projeto foi incluído em 
ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno . 
Sobre a mesa, requerimento da ilustre Deputada Maria José 
Haueisen em que, nos termos regimentais, solicita a retirada 
de tramitação do Projeto de Lei no 1.075/92, de sua autoria. 
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A Presidência defere o requerimento. de conformidade com o 
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Arqu1ve-se. 
Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.398/93, do 

Governador do Estado. que dispõe sobre a reorganização da 
Administração de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG 

, estabelece níveis de vencimentos e dá o_utras 
providências. A Comissão de Justiça opina pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração 
Pública opina pela sua aprovação, com as Emendas nQs 1 e 2, 
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto. com as Emendas nQs 1 e 2, da 
Comissão de Administração Pública. 

-vem à Mesa: 
EMENDA NQ 3 AO PROJETO DE LEI NQ 1.398/93 

Dê-se a seguinte redação aos incisos I, IV e VI e ao§ 1Q 
do art. 6Q do Capitulo IV, 

"Art. 6Q - ............................................... . 
I - 2 (dois) representantes e seus respectivos suplentes, 

indicados pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais; 

--.-----.-- ... - .... - .. - ..... - ... -. -- .. - .... 
IV- 2 (dois) representantes e seus respectivos suplentes, 

indicados pela Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG -

VI - 3 (três) membros e seus respectivos suplentes, de 
livre escolha do Governador do Estado. 
f 1Q - O mandato de membro do conselho de que trata este 

artigo será coincidente com o mandato do Governador." 
Sala das Reuniões, 8 de junho de 1993. 
Wanderley Ávila 
Justificação: As mudanças propostas visam, num primeiro 

momento, a regularizar situações existentes de fato, uma vez 
que o projeto original prevê um representante e respectivo 
suplente indicados pela Assembléia, e, na realidade, hoje, 
existem dois representantes e respectivos suplentes nessa 
condição. 

Por outro lado, está prev1sto um representante e respectivo 
suplente indicados pela UFMG, embora exista um convênio, 
firmado em 28/12/78, que prevê a indicação de dois 
representantes e respectivos suplentes pela referida 
universidade. 

Assim, propomos, para acerto da realidade e para obediência 
ao referido conven1o, que tanto a Assembléia Legislativa 
quanto a UFMG tenham cada uma direito à indicação de dois 
representantes e que se reduza de cinco para três o número 
de indicações de livre escolha do Governador, permanecendo 
inalterado o número total de membros do referido conselho. 
Sugerimos. ainda, por se tratar de indicações de caráter de 

confiança, que haja coincidência entre o período do mandato 
dos membros do conselho e o do mandato do Governador do 
Estado. 
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. A Presidência informa ao Plenário que, no 
~L_ ______________________________________________________ _j 
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decorrer da di seus são, f o i aptesentada a Emenda nQ 3, do 
ilustre Deputado Wanderley Avi la. Nos termos do f 2Q do art. 
195 do Regimento Interno, a Presidência devolve o projeto à 
Comissão de Administração Pública para que ela emita seu 
parecer sobre a emenda em causa. 

Discussão, no 2Q turno. do Projeto de Lei nQ 1.372/93, do 
Governador do Estado, que cria estabelecimentos 
penitenciários na estrutura da Secretaria da Justiça e dá 
outras providências. 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 ~provam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Esgotada a matéria da pauta, a 

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 9, às 9h30min, nos termos do 
edital de convocação, bem como para a ordinária, também de 
amanhã, às 14 horas. com a seguinte ordem do dia: (Nota do 
redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 210ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 26 DE MAIO DE 1993 

Presidência do Deputado José Militão 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1s PARTE: Ata - 2s PARTE (ORDEM DO 

DIA): Discussão, no 1Q turno. do Projeto de Lei nQ 1.372/93; 
encerramento da discussão; discurso do Deputado José Maria 
Pinto; aprovação - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de 
Resolução nQ 901/92; rejeição - Discussão, no 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 1.059/92; aprovação. na forma do vencido 
no 1Q turno - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
742/92; requerimento do Deputado AntOnio Fuzatto (adiamento 
da discussão do projeto); rejeição do requerimento; 
verificação de votação; ratificação da rejeição do 
requerimento; discurso do Deputado Antônio Fuzatto; 
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos-
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 9h43min, comparecem os Deputados: 
José Militão- Rêmolo Aloise- Elmo Braz- Roberto Carvalho 

- Sebastião Helvécio - Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro 
Leão- Agostinho Patrus - Ailton Vilela- Ajalmar Silva-
Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio 
Carlos Pereira -Antônio Fuzatto- Antônio JUlio- Antônio 
Pinheiro Arnaldo Canarinho Baldonedo Napoleão 
Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira - Cóssimo Freitas-
Dílzon Melo - Eduardo Brás - Ermano Batista Francisco 
Ramalho - Geraldo da Costa Pereira Geraldo Rezende 
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto-
Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Laviola - José Leandro - José Maria Pinto - José Renato 
- Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Maria Olívia- Mauri Torres- Miguel Barbosa- Milton Salles 

É L-------------------------------------------------------~ 



z 
ã 

164 

- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão 
Pedro Toledo- Tarcísio Henriques- Wel lington de Castro. 

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

1ª PARTE 
Ata 

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

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

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

Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.372/93, do 
Governador do Estado, que cria estabelecimentos 
penitenciários na estrutura da Secretaria da Justiça e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam 
pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Com a 
palavra. para encaminhar a votação, o Deputado José Maria 
Pinto. 

o Deputado José 
Deputados, senhores 
acordo com a atitude 
proposição à Casa. 

Marta Pinto 
presentes nas 

do Governador, 

Sr. Presidente, Srs. 
galerias, estamos de 
que enviou, hoje, essa 

Aproveito o ensejo para falar sobre o mesmo assunto e dizer 
que, tocados por profunda angústia humana, profissional e 
pública, vimos denunciar a gravíssima situação do "Depósito 
de Presos" da Lagoinha, alertando os nobres membros desta 
Casa para a necessidade de urgentes providências para que 
aquela instituição passe, finalmente, aos exclusivos 
objetivos a que se destina. 

Por clamoroso erro de utilização, tudo indica que os 
terríveis problemas que ali existem podem converter-se em 
tragédia ainda mais dolorosa. Digo ainda, porque a tragédia 
já é um fato, apenas não integralmente revelada aos olhos da 
sociedade. 

O entendimento da questão fica suficientemente claro ao se 
confrontarem finalidade e uso daquele órgão. 

O ''Depósito de Presos'' é um simples centro de triagem, onde 
os detentos esperam julgamento. Se condenados a reclusão, os 
indivíduos devem ser transferidos para um presídio, uma vez 
que somente ali a permanência de maior tempo pode encontrar 
condições compatíveis com a dignidade humana. 

Vejamos. então, o atual quadro do "Depósito": dos 
internos, nada menos que 90 já foram condenados 
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Justiça, representando o i na c e i t âve 1 i nd; c e de 60% de 
pessoas retidas de forma absolutamente irregular. 

De inicio, vamos dar com a ausência de psicólogo, o que não 
pode acontecer em casa de semelhante serventia. Médico, 
pasmem os senhores, apenas uma vez por semana, e tão-somente 
um enfermeiro dá plantão diário. 

Temos conhecimento de que um estúpido preconceito é 
responsável pela tolerância ou até pela aprovação de rigores 
extremos em relação aos infratores. No entanto, sabemos que 
uma casa de correção deve, obviamente, corrigir. E que 
espécie de motivação terá alguém para reciclar sua visão de 
vida, se a sociedade não lhe concede os mínimos padrões de 
decência: se a sociedade lhe nega as condições básicas para 
a reflexão, sem a qual nenhum espírito - principalmente um 
espírito já em crise - pode encontrar o caminho do bem? 

A Lei de Execuções Penais determina uma área de 6m2 para 
cada detento, prescrição muito distanciada da realidade: na 
Lagoinha o preso tem menos de 1m2. Dentro dessas condições. 
o ser humano se animaliza fatalmente. vencido pela sórdida 
pressão do meio. 

Com grande freqüência a imprensa noticia rebeliões em 
presídios. Internos ateiam fogo em colchões, roupas e 
móveis, fazem reféns. matam quando podem, a começar dos 
companheiros, expostos à macabra "ciranda da morte". A 
opinião pública não falta com a censura, convencida de que 
aquela gente não toma jeito, de que não há solução para os 
presidiários. 

Sucede que a sociedade, desinformada a respeito dos 
assuntos carcerários, tira conclusões por meio de um 
mecanismo simplista de pensamento, deixando de considerar 
pontos de fundamental importância no condicionamento 
comportamental. É preciso entender, de uma vez por todas, 
que a bestificação não acontece somente aos iniciados no 
mundo do crime: qualquer pessoa, se exposta a degradante 
situação, pode tomar atitudes abjetas que, em condições 
ideais, seriam prontamente rejeitadas por essa mesma pessoa. 
Também não queremos ser simplista a ponto de apelar para o 

determinismo. Só que nossa consciência clama para a 
imperiosa necessidade de atacar de frente o problema que 
temos á mão, evitando que toda uma corrente de preconceitos 
venha decidir sobre questão eminentemente prioritária. 

Nossos irmãos estão se transformando em feras. e nosso 
comodismo os expulsa do nosso campo de percepção? Antes de 
tudo, somos forçados a aceitar que segurança, entre outros 
quesitos, não dá poder de voto em curto prazo, o que 
dolorosamente deve explicar o descaso que as autoridades 
públicas vêm demonstrando em relação a essa chaga social. 

Nós. do Poder Legislativo, do Poder que mais diretamente 
representa o povo. podemos dar seguimento a essa conduta 
hipócrita? 

A legislação brasileira instrui os procedimentos a serem 
adotados no caso dos presidiários, como há pouco lembramos 
(espaço minimo devido aos detentos). Mas não só nos 
dispositivos nacionais o tema merece atenção. A esse 
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propôs; to, 1 embrambs aos nobres Deputa dos passagens que a 
ONU explícita sobre o assunto, em Resolução de 30/8/55, 
denominada "Regras Mínimas para o Tratamento de Reclusões". 

Nesse documento. indispensável à verdadeira prática dos 
direitos humanos. a ONU estabelece critérios de apurada 
valia para que os princípios de justiça possam de fato se 
mostrar aos povos que se prezem a lucidez própria à 
humanidade, principalmente se evocados pelos que se 
pretendem evoluídos e. por isso. superiores. 

Aquelas regras mínimas - por favor. atentem para o adjetivo 
mínimas- declaram, em seu art. 8Q, alínea "a", que "os 
presos preventivamente deverão ser separados dos que estão 
cumprindo pena". Enfatizamos que os detentos já julgados e 
condenados precisam deixar o "Depósito de Presos". 

Para a sábia decisão da ONU, queremos acrescentar que, 
assim ocorrendo - ou seja, se os presos forem transferidos 
para penitenciárias -. eles terão acesso ao trabalho, que é, 
sem dúvida. um dos melhores coadjuvantes da recuperação. 
"Comerás o pão pelo suor do teu rosto" está escrito no 
Gênesis e, portanto, tem a força da sabedoria. 

Um detido, que goza a presunção de inocência. passa pelo 
centro de triagem. Se condenado, seu destino é uma casa onde 
se podem desenvolver trabalhos duradouros, mais bem 
pensados. de melhor têmpera e maior consistência, de modo 
que sua própria vida possa ser passada a limpo. Trabalhando 
desde a penitenciária, o infrator se prepara efetivamente 
para ser reintegrado á sociedade. 

Além do trabalho. recomenda a ONU: "Para o bem-estar físico 
e mental dos reclusos, serão organizadas atividades 
recreativas e culturais em todos os estabelecimentos". 

Noutra passagem, as "Regras Mínimas para o Tratamento dos 
Reclusos" ditam que "não deve o sistema penitenciário 
agravar os sofrimentos inerentes á situação do preso". "O 
fim e a justificação das penas e das medidas privativas da 
1 iberdade" conceitua a ONU "são, definitivamente, 
proteger a sociedade .contra o crime. Só se alcançará este 
objetivo se se aproveitar o período de privação de liberdade 
para conseguir que o delinqüente, uma vez libertado, queira 
não somente respeitar a lei e prover suas necessidades, mas 
também ser capaz de fazê-lo". 

O "Depósito de Presos" da Lagoinha é uma vergonha para a 
sociedade. Como Delegado de Polícia de carreira, 
identificamos o equívoco correcional; como evangélico, 
percebemos a omissão reprovável; como parlamentar, 
distinguimos a violação dos direitos humanos. 

Sem faltar a nenhum dos encargos a que nos obrigamos, 
sentimos dever uma palavra de respeito ao Secretário da 
Justiça, Dr. Mário Assad, que se vem mostrando atencioso com 
respeito à gravidade desse problema. No entanto, solicitamos 
empenho especial de instruir melhor recomendação para o 
caso. 

De i gua 1 forma, 1 evamos nossa 
da Segurança, Dr. José Rezende 
questão seja conduzida de 

reivindicação 
de Andrade. 
acordo com 

ao Secretário 
para que a 
as normas 

~L-------------------------------------------------------~ 



z 
6 

• . ; 
!: 
'" • ~ . • 
·~ 
• .. 
~ 

g 
• • ~ 

167 

estabelecidas. seja em termos da Constituição Estadual, seja 
na forma da Constituição Federal, seja na apreciação da ONU. 
Finalmente, de forma mais elevada e superior. recordamos a 

responsabilidade que nos é advertida pela Segunda Epístola 
aos Corintios, 5, 21: "Aquele que não havia conhecido pecado 
o fez pecado por nós, para que nós fóssemos feitos justiça 
de Deus nele". 

A nós, portanto, cabe a aplicação da justiça. Isso é tudo, 
a isso nos obrigamos. Façamo-la, então, da maneira mais 
correta. Disso jamais nos arrependeremos. 

O Sr. Presidente Em votação, O Projeto de Lei nQ 
1.372/93. Os Deputados que o aprovam queiram permanecer 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Resolução nQ 901/92, 
do Deputado Marcos Helênio, que susta efeitos do Decreto nQ 
32.660, de 14/3/91, que dispõe sobre a organização do 
Conselho de Transporte Coletivo Intermunicipal, órgão 
integrante do DER-MG. A Comissão de Administração Pública 
opina pela aprovação do projeto. Em discussão. Não hã 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam queiram permanecer como se 
encontram. (-Pausa.) Rejeitado. Arquive-se. 

Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 1.059/92, da 
Procuradoria-Geral de Justiça. que dispõe sobre os valores 
de vencimentos dos cargos dos membros do Ministério Público 
e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto, na forma do 
vencido no 1Q turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam queiram permanecer como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o 
Projeto de Lei nQ 1.059/92, no 2Q turno, na forma do vencido 
no 1Q turno. À Comissão de Redação Final. 

Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 742/92, do 
Deputado AntOnio Fuzatto, que regulamenta o disposto no art. 
17, parágrafo único, da Constituição Estadual, estabelecendo 
regras sobre formas de publicidade, pelos órgãos das 
administrações públicas direta, indireta ou das fundações de 
qualquer dos Poderes do Estado e do município, na divulgação 
de atos, programas, obras, serviços e campanhas ou 
patrocínios de interesse público, ainda que custeada por 
entidades privadas, e dá outras providências. A Comissão de 
Administração Pública opina pela sua aprovação, na forma do 
vencido no 1Q turno . 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio Fuzatto, no 
qual sol i cita o adiamento da discussão do Projeto de Lei nQ 
742/92. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitado . 

O Deputado Antônio Fuzatto Sr. Presidente, peço 
verificação . 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. Os Deputados que votaram 
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a favor queiram levantar-se. (- Pausa.) Os Deputados que 
votaram contra queiram levantar-se. (- Pausa.) Votaram a 
favor 8 Deputados; votaram contra 28 Deputados; encontram-
se nas comissões 3 Deputados. Está ratificada a rejeição do 
requerimento do Deputado Antônio Fuzatto. 

Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o 
ilustre Deputado Antônio Fuzatto. 
O Deputado Antônio Fuzatto Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, demais pessoas presentes nas galerias; em 
primeiro lugar. eu gostaria de obter uma informação do Romeu 
ou do "padrinho", que são do "blocâo". Eu gostaria de que 
vocês me informassem se estão votando contra o projeto 
porque ele é ruim ou porque querem passar um rolo compressor 
na Bancada. Quem me vai dar essa informação? Tenho uma hora, 
não é? Então, estarei aguardando que me dêem essa infor-
mação. Enquanto isso, vamos discuti r o projeto. "Padrinho". 
você me pode informar por que estão votando contra o 
projeto? · 

O Sr. Presidente A Presidência informa ao 
Deputado Antônio Fuzatto que ele tem uma hora para 
o projeto. Quem pode pedir aparte é o ilustre 
Agostinho Patrus. 

ilustre 
discutir 
Deputado 

O Deputado Antônio Fuzatto Então, Deputado Agostinho 
Patrus, peça um aparte, e eu o concederei para que você me 
dê essa informação. 

O Deputado Agostinho Patrus - V. Exa. me concede um aparte? 
O Deputado Antônio Fuzatto - Com todo o prazer. 
O Deputado Agostinho Patrus - O que v. Exa. deseja saber? 
O Deputado Antônio Fuzatto - Estou querendo saber por que 

vocês estão votando contra o projeto. uma vez que ele já foi 
aprovado no 1Q turno e nas comissões, quando todos foram 
favoráveis a ele e o elogiaram muito. Agora, no 2Q turno. 
querem derrotar-me? Por quê? 

O Deputado Agostinho Patrus 
profunda do projeto, chegamos à 
realmente, não atende a nós. 

Após uma 
conclusão 

O Deputado AntOnio Fuzatto - Qual projeto? 

análise 
de que 

mais 
ele, 

O Deputado Agostinho Patrus - O projeto apresentado por v. 
Exa. 

O Deputado AntOnio Fuzatto - Qual é o projeto, Patrus? 
O Deputado Ermano Batista - v. Exa. me concede um aparte? 
o Deputado Antônio Fuzatto- Claro. 
O Deputado Ermano Batista Deputado Antônio Fuzatto, 

V.Exa. está antecipando os fatos e as decisões. Não se trata 
de votar contra o projeto. Se V.Exa. nos convencer, quem 
sabe votaremos a favor? Por enquanto, foi votado apenas o 
requerimento prorrogando o adiamento da discussão. Agora, se 
V.Exa. e sua Bancada nos convencerem, podemos até votar a 
favor do projeto. 

O Deputado Antônio Fuzatto - Ora, o senhor votou da outra 
vez ... 

O Deputado Marcos Helênto - V.Exa. me concede um aparte? 
O Deputado Antônio Fuzatto - Claro. 
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O Deputado Marcos Helênto- A explicacão do Deputado Ermano 
Batista ê correta. Realmente, o que aconteceu foi a rejeição 
do requerimento (votaram contra o adiamento). Agora, ele 
está em fase de discussão e, em seguida, será colocado em 
votação. 

No entanto, eu gostaria de perguntar aos nobres Deputados 
se sabem contra o quê votaram. Por meio de um projeto de 
resolução, estamos pedindo que sejam sustados os efeitos do 
Decreto no 32.660. de 14 de março. Logo, quero perguntar aos 
Deputados presentes se sabem o que é esse decreto; quero 
que me expliquem a razão de terem votado contra, ou que me 
digam se votaram apenas por votar. Os Deputados presentes e 
os que estão no "cafezinho" (e que vão sair sempre. quando 
um Deputado do PT estiver na tribuna) sabem me dizer o que é 
o Decreto nQ 32.660? É o que eu gostaria de dizer, nobre 
Deputado Antônio Fuzatto. 

O Deputado Antõnto Fuzatto Obrigado, Deputado Marcos 
Helênio. 

Bem, Deputado Ermano Batista. eu até concordo com V.Exa .. 
quando diz que é necessário convencer os Deputados da 
importância desse projeto. No entanto, de que forma poderei 
fazer isso? Eles saíram! Estou falando pelo microfone, e os 
nobres Deputa dos que estiverem me ouvindo, do "cafezinho", 
queiram, por favor, vir ao Plenário, para que eu possa 
convencê-los a votar a favor do projeto. É um projeto muito 
interessante, assinado por mim e pelo companheiro António 
Carlos Pereira, o qual queremos discutir. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - V.Exa. me concede um 
aparte? 

O Deputado Antônio Fuzatto - Claro. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos Quero apenas dizer, 

publicamente, a V.Exa .. que estudarei o projeto que V.Exa. 
apresenta, de comum acordo com o Deputado AntOnio Carlos 
Pereira, e, se for o caso. apresentarei emendas a ele. 

Por omissão de minha parte, confesso, não tive oportunidade 
de conversar com os segmentos organizados da área da 
publicidade, para ouvir suas sugestões com relação ao 
projeto. Se eles já tiverem apresentado alguma sugestão, 
então não apresentarei nenhuma sugestão ou emenda ao 
projeto. Mas me comprometo com V.Exa. a estudar esse projeto 
com a maior determinação e afinco, pois trata-se de uma 
questão complicada, a das verbas publicitárias. Comprometo-
me ainda a apresentar emendas a ele, se os segmentos 
organizados da sociedade que tratam da questao publicitária 
acharem necessário que assim seja feito. Se eles estiverem 
de acordo com o projeto, e a minha assessoria, 
particularmente, também, eu votarei com V.Exa. em Plenário. 

O Deputado Antônio Fuzatto -Muito obrigado, caro colega 
Deputado Ronaldo Vasconcellos. Concedo um aparte, neste 
momento, ao Deputado Raul Messias . 

O Deputado Raul Messias - Acho que, quando da discussão do 
projeto de V. Exa., é oportuno que o Líder do Governo e os 
Deputados governistas apresentem, de público, quanto o 
Governo gastou para veicular a propaganda contra a greve dos 
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servidores pUblicas do Estado. feita nos últimos dias. 
Sabemos que as televisões e os jornais não trabalham de 
graça. Seria muito oportuno e enriquecedor para a discussão 
do projeto de V. Exa. que os Deputados governistas apre-
sentassem os dados sobre quanto o Governo gastou nessa 
publicidade antigreve, veiculada pela imprensa de Minas 
Gerais, conforme já tivemos oportunidade de denunciar desta 
tribuna. Muito obrigado. 

O Deputado AntOnio Fuzatto - Gostaria de convencer os Srs. 
Deputados a votar, mas o número de Deputados presentes é 
pequeno. Sol i cito. então, ao Presidente o encerramento. de 
plano, da reunião, já que não há "quorum". 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Prestdente É regimental. A Presidência, 

verificando, de plano, a inexistência de "quorum", 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 
especial, também de hoje, às 20 horas, destinada a 
homenagear os 30 anos de existência da TV Alterosa. Levanta-
se a reunião. 

ATA DA 'ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, OESPORTO E TURISMO E LAZER E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às onze horas e trinta minutos do dia treze de outubro de 
mil novecentos e noventa e dois, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Paulo Carvalho, Bonifácio Mourão, 
Adelmo Carneiro Leão e Wilson Pires, membros da Comissão de 
Constituição e Justiça: Cóssimo Freitas, Ambrósio Pinto e 
Márcio Miranda, membros da Comissão de Educação. Cultura, 
Desporto e Turismo e Lazer; Ambrósio Pinto (substituindo ao 
Deputado Álvaro Antônio, por indicação da Liderança do PRS), 
Bonifácio Mourão (substituindo ao Deputado José Laviola, por 
indicação da Liderança do PMDB), Rêmolo Aloise, Adelmo 
Carneiro Leão, (substituindo este ao Deputado Antônio Carlos 
Pereira, por indicação da Liderança do PT), membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo 
número regimental. o Presidente, Deputado Paulo Carvalho, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Bonifácio Mourão que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, 1 ida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Não havendo correspondência a ser lida, a 
Presidência esclarece que a reunião tem por finalidade 
apreciar o Parecer para o lQ Turno do Projeto de Lei nQ 
1.045/92, do Governador do Estado, que dispõe sobre a 
reestruturação da Fundação Clóvis Salgado FCS , 
estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Bonifácio Mourão, 
Relator da Comissão de Constituição e Justiça, para emitir 
parecer sobre a preliminar de constitucionalidade. O 
Deputado Bon1fácio Mourão, antes de proceder à leitura do 
seu parecer, cumprimenta o Presidente, Deputado Paulo 
Carvalho, pela vitória alcançada nas eleições do dia 3 de 
novembro p. p. e 1 amenta a conseqüente ausência do 
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parlamentar nesta Casa. A seguir, o Relator faz a leitura do 
parecer, mediante o qual conclui pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade da proposição com as Emendas nos 
1, 2 e 3, por ele apresentadas. Submetido a discussão e a 
votação, ê o parecer aprovado. com as Emendas nQs 1, 2 e 3. 
Logo após, o Deputado Cóssimo Freitas. Relator da Comissão 
de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, faz a 
leitura do seu parecer, mediante o qual opina pela aprovação 
da matéria. com as Emendas nQs 1, 2 e 3. apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e 
a votação, é o parecer aprovado. Na ausência do Deputado 
Roberto Amaral. o Presidente redistribui a matéria ao 
Deputado Rêmolo Aloise. para que relate a matéria na 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O 
Relator, Deputado Rêmolo Aloise, procede à leitura do seu 
parecer, mediante o qual opina pela aprovação da matéria, 
com as Emendas nos 1, 2 e 3, da Comissão de Constituição e 
Justiça. Submetido a discussão e a votação, é o parecer 
aprovado. Antes de encerrar a reunião, o Presidente tece 
considerações sobre as palavras proferidas pelo Deputado 
Bonifácio Mourão, agradece a presença dos parlamentares. 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente -Antônio Júlio- Roberto 

Amaral - Ambrósio Pinto -Raul Messias- Elisa Alves 
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro 
Gilmar Machado- Sebastiao Costa. 
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às quinze horas do dia vinte e seis de maio de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho I os 
Deputados António Júlio, Geraldo Rezende, Maria José 
Haueisen, Sebastião Costa, Reinaldo Lima e Antônio Pinheiro, 
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo Rezende que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa 
que esta reunião tem por final idade apreciar, no lQ turno, o 
parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nQ 22/92, de 
autoria do Tribunal de Justiça. Tendo sido a matéria da 
pauta previamente distribuída, a Presidência passa à 2a 
parte da reunião, com a discussão e a votação de parecer 
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Geraldo Rezende procede à leitura do 
seu parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nQ 22/92, no 
lQ turno. O parecer, que conclui pela constitucionalidade da 
matéria, com as Emendas do nQ 1 ao 17, é aprovado. após ter 
sido discutido e votado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca-
os para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
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António Júlio, Presidente- Célio de 011veira- Clêuber 
Carneiro- Geraldo Rezende. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Ng 26/93 
Dispõe sobre a aplicação da Lei Complementar nQ 27, áe 18 

de janeiro de 1993, na Assembléia Legislativa e dâ outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Aplica-se o disposto na Lei Complementar nQ 27, 

de 18 de janeiro de 1993, aos fundos de administração da 
Assembléia Legislativa. 

9 1Q - A Mesa da Assembléia exercerá a gestão dos fundos a 
que se refere o "caput" com o auxílio dos seguintes órgãos 
co-gestores: 

I - no Fundo de Apoio Habitacional - FUNDHAB -, o Conselho 
Administrativo da Secretaria da Assembléia ou outro órgão 
que venha a ser instituído especificamente para esse fim, 
nos termos do art. 2Q desta lei. 

II - no Fundo de Previdência 
Secretaria da Assembléia 
Deliberativo e Fiscal. 

Complementar do Servidor da 
PRELEGIS seu Conselho 

p 2Q - A Diretoria de cada fundo será composta de 5 (cinco) 
membros, eleitos pelo respectivo conselho co-gestor para 
mandato de 1 (um) ano, permitida uma reeleição, e exercerá 
as funções de agente financeiro. 

§ 3Q - A eleição de que trata o parágrafo anterior recairá 
em participantes do fundo. 

f 4Q - O grupo coordenador de cada fundo presidido por um 
membro da Mesa da Assembléia e por esta anualmente 
designado, vedada a recondução, será integrado pelo diretor 
do órgão de planejamento da Secretaria da Assembléia, por 1 
(um) representante da diretoria do fundo e por 3 (três) 
representantes do respectivo conselho co-gestor. 
Art. 2Q -A Mesa da Assembléia proporá, no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias, projeto de lei de adaptação dos 
fundos de que trata esta lei às suas disposições e às da Lei 
Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993. 
Parágrafo único - Enquanto não for promulgada a lei a que 

se refere o "caput", os fundos se regerão pelos seus atuais 
regulamentos. 
Art. 3Q -A concessão e o pagamento de pensão complementar 

pelo PRELEGIS dependerão da satisfação prévia dos encargos 
financeiros, observado, quanto ao servidor a que se refere o 
art. 4Q da Lei nQ 10.254. de 20 de julho de 1990, o 
parágrafo único de seu art. 17. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, aos 9 de junho de 1993. 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
-Amilcar Padovani. 
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Justificação: A Lei Complementar nQ 27, de 18/1/93, veio 
dar cumprimento ao disposto no art. 159, inciso li, da 
Constituição mineira, ao definir as condições para a 
instituição e funcionamento de fundo. 
A norma então promulgada é abrangente de todo o fundo 

estadual, mas direcionada a fundos do Poder Executivo, 
excluidos os dos outros Poderes. 

Nela se contêm as ex1gencias para a criação de fundo e a 
previsão de que o Poder Executivo, no prazo ali estipulado, 
encaminhará à Assembléia projeto de lei que disponha sobre a 
adaptação dos fundos existentes. sob pena de sua extinção 
automática. 
Torna-se, assim, indispensável que a Assembléia 

Legislativa, onde também existem fundos, adote providência 
que os coloque ao amparo das novas regras estatuídas. 

O projeto ora proposto tem esse objetivo, já que vem 
subordinar esses fundos às regras fundamentais da mencionada 
1 e i comp 1 ement ar, resguardadas, nas adaptações, as 
especificidades do Poder Legislativo. 
-Publicado, vai o projeto à Comissão de 

Assembléia e à Comissão de Fiscalização 
parecer, nos termos do art. 200. c/c 

Justiça, à Mesa da 
Financeira, ~ara 
o art. 103, do 

Regimento Interno. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

lig 866/92 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 866/92. do Deputado João Batista, visa 

a declarar de utilidade pública o Conselho Central de 
Ituiutaba da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Ituiutaba. 

Publicado em 30/5/92, 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 em exame atende às condições 

declaração de utilidade pública de entidades, 
pela Lei nQ 5.830, de 1971. 

necessar1as â 
estabelecidas 

Inexistem. pois, impedimentos à tramitação da 
Entretanto. é necessário emendá-la, com vistas 
aperfeiçoamento . 

Conclusão 

matéria. 
ao seu 

Pelo exposto. concluímos pela juridicidade, 
titucionalidade e pela legalidade do Projeto 
866/92, com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir . 

pela cons-
de Lei nQ 

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

Central de Ituiutaba da Sociedade de São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Ituiutaba.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
António Júlio, Presidente Reinaldo Lima, Relator 

Clêuber Carneiro- Geraldo Rezende- Célio de Oliveira. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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NQ 1.040/92 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Homero Duarte, o projeto de lei em 
exame tem por objetivo declarar de utilidade pública o 
Conselho Comunitário Somos Mensageiros do Amor de Cristo, 
com sede na localidade de Furnas, no Município de Ilicinea. 

Publicada em 11/9/92. veio a matéria a esta comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c o art. 103, V, 
"a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata-se de matéria regulada pela Lei nQ 5.830. de 6/12/71. 

que contém os requisitos lndispensáveis à declaração de 
utilidade pública de entidades. 

A documentação juntada ao processo comprova que a entidade 
atende às exigências estabelecidas pela supracitada lei. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. concluímos 

constitucionalidade e legalidade do 
1.040/92. na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 

pela juridicidade, 
Projeto de Lei nQ 

Antônio Júlio, Presidente- Antônio Pinheiro, Relator 
Célio de Oliveira- Geraldo Rezende- Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 190/92 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei acima enumerado, do Deputado 
Costa, visa a denominar de Engenheiro Catalto 
rodovia que liga Lagoa Santa à MG-010 com a MG-424. 

Sebastião 
Pinto a 

Publicado em 7/5/93, vem o projeto a esta comissão, para o 
devido parecer, conforme dispõe o art. 103, IV, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Recebido o projeto de lei, conforme publicação datada de 

17/12/92. foi encaminhado ofício ao oER-MG, para se saber 
se o referido trecho de estrada possuía denominação, 
constatando-se o contràrio pela resposta daquele 
departamento. 

Além disso. a matéria sob análise se adequa aos requisitos 
da Lei nQ 5.378. de 3/12/69. alterada pela Lei nQ 7.621, de 
13/12/79 . 

Conclusão 
Ante o exposto e pelo que consta no processo. 

pela constitucionalidade, pela legalidade 
juridicidade do Projeto de Lei nQ 1.190/92. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 

e 
concluímos 

pela 

Antônio Júlio, Presidente- Antônio Pinheiro, Relator 
Geraldo Rezende-Célio de Oliveira- Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 226/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Reinaldo Lima, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos 
Empregados do Sistema de Ciência, Tecnologia e Meio 
Ambiente do Estado de Minas Gerais - ASSECT -. com sede 
nesta Capital. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar 
preliminarmente a matéria, não encontrou impedimentos à sua 
tramitação e apresentou-lhe a Emenda ng 1. 

Nos termos regimentais, o projeto vem, agora, a esta 
comissão. para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em apreço visa a promover o bem-estar de seus 

associados. prestando-lhes assistência médica, odontológica 
e jurídica e incentivando seu aprimoramento cultural. Faz-
se, portanto, merecedora de ser declarada de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos 

1.226/93, no 1Q turno, 
Constituição e Justiça. 

pela aprovação do Projeto de Lei ng 
com a Emenda ng 1, da Comissão de 

Sala das Comissões, 9 de junho 
Wilson Pires, Relator. 

de 1993. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
Ng 1.238/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o Projeto de Lei 
nQ 1.238/93 visa a declarar de utilidade pública a 
Associação Comunitária Casa da Bênção de Deus, com sede no 
Município de Fel ixlândia. 
Publicado em 4/3/93, vem o projeto a esta comissão, para 

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

Fundamentação 
A documentação juntada ao processo está em consonância com 

o que dispõe a Lei nQ 5.830, de 1971. A entidade tem prova 
de personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, e 
sua diretoria e composta por pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelos cargos que exercem. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
1.238/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993 . 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira, Relator -
Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
Ng 1.257/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.257/93, do Deputado Bené Guedes, visa 
a declarar de utilidade pública o Centro de Educação e 
Promoção Social - CEPS -, com sede no Município de Muriaé. 

É~--------------------------------------------------------------~ 
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Publicada em 13/3/93. vem a matéria a esta comissão. para 
exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, 
"a". do Regimento Interno desta Casa. 

Fundamentação 
A entidade em apreço tem prova de personalidade jurídica, 

funciona há mais de dois anos. e sua diretoria é composta 
por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos 
cargos que exercem. 

Estão, portanto. preenchidos os requisitos exigidos pela 
Lei nQ 5.830, de 1971, que disciplina a matéria. 

Conclusão 
Pelo exposto. concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
1.257/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 

juridicidade. pela 
do Projeto de Lei nQ 

Antônio JUlio, Presidente- Célio de Oliveira, Relator-
Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 338/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, o projeto de lei 
em epígrafe pretende instituir o Fundo de Assistência ao 
Menor - FAM - destinado aos menores carentes. 

Publicada em 16/4/93, a proposição foi distribuída a esta 
comissão, para exame pre 1 i mina r, nos termos do art. 195, c/c 
o art. 103, V, ''a'', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objeto da proposição em tela é a instituição de fundo, 

com vistas a prover recursos para a prestação de assistência 
aos menores carentes. 

Apesar do elevado caráter social de que se reveste o 
projeto, a pretensão do parlamentar encontra óbice de 
natureza legal. pois está em desacordo com os ditames da Lei 
Complementar nQ 27, de 18/1/93, que dispõe sobre as normas 
gerais de instituição, gestão e extinção de fundo. 

De fato, o parágrafo único do art. 1Q da referida lei 
complementar dispõe que a norma instituidora do fundo deve 
estar calcada em demonstração pormenorizada de viabilidade 
técnica e econômica, o que não foi observado na proposição 
em tela. 

Além disso, o art. 3Q do citado diploma especifica os 
critérios que devem nortear toda lei instituidora de fundos, 
quais sejam a discriminação das normas e condições de 
funcionamento, o prazo de duração, as condições de concessão 
dos financiamentos, o órgão ou entidade gestora, o agente 
financeiro e o grupo coordenador, entre outros. Cumpre 
observar que tais exigências são cumulativas e obrigatórias, 
não sendo licito atender alguns requisitos e ignorar outros. 
Portanto, a matéria não se coaduna com os preceitos 

aludidos, carecendo de vários requisitos. 
Conclusão 

Pelo exposto, concluímos pela injuridicidade e pela 
ilegalidade do Projeto de Lei nQ 1.338/93. 
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Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
António Júlio, Presidente- António Pinheiro, Relator 

Clêuber Carneiro- Célio de Oliveira- Geraldo Rezende. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

Ng 1. 354/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

177 

O Projeto de Lei nQ 1.354/93, do Deputado Geraldo da Costa 
Pereira, visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Mocambinho, do Distrito de Mocambinho, no 
Município de Porteirinha. 

Publicada em 29/4/93, vem a matéria a esta comissão para 
exame preliminar. nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V, 
''a'', do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária de Mocambinho é uma sociedade 

civil sem fins lucrativos, que funciona há mais de dois 
anos. Sua diretoria é formada por pessoas idôneas que nao 
recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Todos os requisitos constantes na Lei nQ 5.830, de 1971, 
que regula a matéria, estão, pois, atendidos. 

Conclusão 
Em razão do exposto. concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
1.354/93, na forma proposta. 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira. Relator-

Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 355/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

O projeto 
declara de 
Produtores 
Jacu í . 

de lei em 
utilidade 

Rurais de 

Relatório 
epígrafe, do Deputado Cóssimo Freitas, 

pUblica a Associação dos Pequenos 
Boa Vista, com sede no Município de 

Publicado em 29/4/93, vem o projeto a esta comissão, para 
exame preliminar, nos termos do art. 195. c/c o art. 104, I, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata-se de matéria regulamentada pela Lei nQ 5.830, de 

1971, que contém os requisitos indispensáveis à declaração 
de utilidade pUblica de entidades. 

Tendo-se em vista a documentação anexada ao processo. a 
proposição atende a todas as exigências da mencionada lei. 

No entanto, faz-se necessária a apresentação de emenda para 
retificar a denominação da associação. 

Em face do exposto, 
constitucional idade e 
1.355/93, com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
no 1, abaixo redigida. 

EMENDA NQ 1 
No art. 1Q, onde se lê: 
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... Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Boa 
Vista ... ", leia-se: 

" Associação Nossa Senhora Aparecida dos Pequenos 
Produtores de Boa Vista ... 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
António Júlio, Presidente- Antônio Pinheiro, Relator 

Geraldo Rezende- Célio de Oliveira- Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 370/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 1.370/93. do Deputado Aílton Vilela, 

objetiva declarar de utilidade pública a Assoclação 
Perdoense dos Deficientes Físicos, com sede no Município de 
Perdões. 
Publicado em 6/5/93, vem o projeto a esta comissão, para 

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

Fundamentação 
A documentação juntada ao processo comprova que a entidade 

em apreço satisfaz as exigências da Lei ng 5.830, de 1971, 
c/c o art. 178, ~ 5Q, I e II, do Regimento Interno. 

A Associação Perdoense dos Deficientes Fisicos é 
jurídica, funciona há mais de dois anos, e os membros 
diretoria são pessoas idóneas, que nada percebem 
cargos que exercem. 

Conclusão 

pessoa 
de sua 

pelos 

Pelo exposto. concluímos pela 
constitucionalidade e pela legalidade 
1.370/93, na forma proposta. 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
AntOnio Júlio. Presidente Reinaldo Lima, Relator 

Clêuber Carneiro- Geraldo Rezende- Célio de Oliveira. 
PARECER PARA O 1Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 

NQ 1 .375/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado 

Roberto Amaral, pretende declarar de utilidade pública o 
Esporte Clube Dínamo, com sede no Município de São 
Francisco . 
Publicada em 7/5/93, vem a matéria a esta comissão para 

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

Fundamentação 
A entidade em estudo é pessoa jurídica, funciona há mais de 

dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idóneas, 
que não percebem remuneração pelos cargos que ocupam. 

Sendo assim, não há impedimento de ordem legal que obste a 
aprovação da matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, 

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
1.375/93, no 1Q turno. 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Antônio Pinheiro. Relator 

Geraldo Rezende- Célio de Oliveira- Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1 .379/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 

179 

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto de lei em 
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores dos Bairros Alvorada e Planalto, 
com sede no Município de Sete Lagoas. 

Publicado em 8/5/93, vem o projeto a esta comissão, para 
exame preliminar, nos termos do art.195, c/c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros Alvorada 

e Planalto é uma entidade civil sem fins lucrativos, que 
está em funcionamento há mais de dois anos. Sua diretoria é 
formada por pessoas idôneas. que não recebem remuneração 
pelo exercício dos respectivos cargos. 

Dessa forma, encontram-se atendidos 
estabelecidos pela Lei nQ 5.830. de 
matéria. 

todos 
1971. 

os 
que 

requisitos 
regula a 

No entanto, torna-se necessário 'emendar o projeto, de modo 
a corrigir o nome da entidade. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
1.379/93, com a Emenda 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade. pela 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
nQ 1, abaixo redigida. 

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

Comunitária dos Moradores dos Bairros Alvorada e Planalto, 
com sede no Município de Sete Lagoas."-
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Célio de 01 iveira, Relator -

Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.380/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei, em epígrafe, de autoria da Deputada Maria 

José Haueisen, pretende declarar de utilidade pública a 
Creche Raio de Luz. com sede no Município de Teófilo Otôni . 

Publicada em 8/5/93, vem a matéria a esta comissão, para 
exame preliminar, conforme prescreve o art. 195, c/c o art . 
103, V, "a'', do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A entidade em estudo é pessoa jurídica com finalidade 

assistencial e está em funcionamento há mais de dois anos . 
Sua diretoria é exercida por pessoas idôneas, que não 
percebem remuneração pelos cargos que ocupam. 
Sendo assim. não identificamos impedimento de ordem legal 

que obste a tramitação da matéria. 

~~--------------------------------------------------------------J 
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Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, 

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng 
1.380/93, no 1Q turno. 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Antônio Júl lo, Presidente - Antônio Pinheiro, Relator 

Geraldo Rezende- Célio de Oliveira- Clêuber Carneiro 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR 

383ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Pérlcles Ferreira 
o Deputado Péricles Ferreira Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, esta Casa começa a viver um instante Que diríamos 
ser a hora da verdade. Podemos testemunhar, já com os dados 
que temos, que a mentira tem pernas curtas, como diz a 
sabedoria popular. Aliâs, diz-se que "a voz do povo é a voz 
de Deus". Assistimos, nesta Casa, nos últimos meses, a uma 
discussão contínua, em que várias vezes, a Oposição, tendo 
conhecimento do projeto inicial de S. Exa. o Governador do 
Estado, com relação ao aumento do funcionalismo público, 
achou que aquele projeto era insuficiente - nós até achamos 
isso também, foi consenso de todos partiu para a 
obstrução, no sentido de que aquele projeto não fosse 
aprovado. 

Tivemos a oportunidade de conversar com S. Exa. o 
Governador do Estado. Ele melhorou o projeto. atendeu. de 
forma ampliada, a essas reivindicações do funcionalismo, mas 
o que se viu foi uma tremenda mobilização da Oposição nesta 
Casa. liderada pelo PT, no sentido de que se derrotasse o 
projeto do Governo, mesmo modificado. 

O Governo, no pensamento da Oposição, dever i a _si mp 1 esmente 
atender a todas as reivindicações. É aquela democracia que 
se pratica un1ca e exclusivamente de um lado, cede-se no 
todo ou nada. E nós, evidentemente, não concordamos com essa 
linha de pensamento: ceder 100%. O comando de greve e o 
funcionalismo não poderiam ceder em nada. Aliás, diga-se de 
passagem, não é bem o funcionalismo, é o comando de greve, 
que hoje não representa o funcionalismo público estadual. 
Representa, sim, uma facção político-partidária, que tem, 
acima de tudo, interesse eleitoreiro. Haja vista esse 
sindicato que ai está. que se diz representante do servidor 
do Estado, que nada mais tem feito senão servir de trampolim 
para que seus representantes consigam assento nesta Casa ou 
na Câmara Federal. 

Foi feita, então, uma grande pressão sobre os Deputados, 
uma campanha orquestrada, de cima para baixo, nos mais 
longínquos rincões da nossa querida Minas Gerais. Enfim, um 
processo difamatório contra todos nós. Uma campanha 
organizada, a qual não se sabe quem anda pagando, mas o fato 
é que tem um único objetivo: o de desmoralizar o parlamento 
mineiro, com interesse meramente eleitoreiro por parte 
principalmente do PT, fugindo, portanto, a todos os 

~L-------------------------------------------------------~ 
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preceitos de respeito a ética, já que todos aqui fomos 
conduzidos pelo voto do povo mineiro e, por isso mesmo, 
devemos nos respeitar mutuamente. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores que nos honram nas 

galerias, votei no projeto não porque fosse o melhor para o 
funcionalismo público, mas porque era o menos pior. 

Ninguém me pediu voto nem-me obrigou. como está escrito em 
panfletos, como um que tenho em minhas mãos e que fala da 
safadeza dos Deputados que se vendem barato, a preço de 
banana. Isso não ocorreu comigo, ninguém me pediu voto; nem 
S. Exa. o Governador do Estado nem muito menos a coordenação 
sindical. Votei de acordo com a minha consciência e acredito 
que assim votaram os 61 Deputados que, conscientemente, 
julgaram, àquela altura, que esse projeto era o umenos pior'' 
para o funcionalismo público estadual, uma vez que não 
tínhamos outra opção. 

Nós não temos a prerrogativa de mandar projeto para esta 
Casa e. muito menos. de modificá-lo, elevando as despesas do 
Executivo. Tínhamos apenas duas opções: derrotaríamos o 
projeto ou o aprovaríamos. O que ele continha era pouco, mas 
diz a sabedoria popular que "é melhor pingar do que secar" 
ou ainda que "é melhor lamber do que cuspir". 

Por essa razão votamos a favor do projeto. já que não 
queríamos ver o funcionalismo voltar aos índices salariais 
de dezembro de 1992, porque, se esse salário era uma 
lnsignificancia, apresentado ainda um agravante: teríamos de 
devolver os aumentos que. por autorização desta Casa, o 
Governador já havia pago, referentes aos meses de janeiro e 
fevereiro, sendo que a folha de março jà havia sido 
confeccionada. 

Vejam os Srs. Deputados: depois do projeto aprovado e de 
todo o desastre que se tentou fazer no Estado, parece que 
hoje a sociedade mineira começa a entender quem foi 
incoerente e onde estão essas incoerências. O povo começa a 
saber de que lado está a verdade, pois sente isso na própria 
pele. Assistimos hoje a um quadro terrível em relação aos 
funcionários que não receberam seus salários, pois seus 
timoneiros colocaram-nos nas ruas para fazê-los de vítimas, 
ao pedir esmolas à população para comprar cestas básicas e 
outras coisas mais, numa atitude de humilhação. Humildade é 
diferente de humilhação, e o que se vê é a humilhação, que 
diminui o ser humano, ao passo que na verdadeira humildade 
ocorre o crescimento. 

Depois de tudo isso, o que observamos por parte da Oposição 
foi um silêncio sepulcral. Ninguém mais se manlfetou, nem 
mesmo quando o Presidente do PT andou dizendo aquelas 
besteiras. Nenhum Deputado se levantou para defendê-lo ou 
para defender qualquer questão . 
Quero, Sr. Presidente, mostrar a que ponto chegou a 

incoerência. Ou eu sou tolo e os outros são mais 
inteligentes do que eu, ou não enxergo, sou cego e só os 
outros enxergam. Vejam o que o conceituado jornal "Diário da 
Tarde" publicou anteontem. terça-feira: "A Sra. Secretária 
de Educação já foi uma Deputada Estadual, tendo tido uma 

~~------------------------------------------------------------~ 
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brilhante passagem nesta Casa. de tal forma que eu a 
respeito profundamente. mas não posso deixar de apresentar 
aquilo que é incoerente. A Secretária Municipal da Educação, 
Sandra Starling, abriu a reunião falando sobre as 
dificuldades econômicas da Prefeitura, o seu compromisso 
social. e a impossibilidade de o Governo Municipal 
estabelecer uma política de reajustes salariais para os 
ser v i dores. ("Di á r i o da Tarde" de 18/5/93)". 

Por que só o Governo do Estado tem que apresentar uma 
política salarial? Por que não o Governo Municipal? Aí está 
a mensagem da política salarial enviada por S. Exa. o 
Governador, enquanto a administração do PT em Belo Horizonte 
nada apresentou ao funcionalismo público municipal em termos 
de política salarial. 

O que é isso? Onde estamos? Será que na verdade somos 
tolos, será que não enxergamos ou simplesmente não queremos 
enxergar? Dizem até que o verdadeiro cego é aquele que não 
quer enxergar. Isso é uma verdade. E por quê? Porque a 
greve, na verdade, tem uma conotação política e um único 
objetivo: político. No Município de Belo Horizonte existe a 
mesma luta. É a luta das vertentes que querem assumir o 
poder. porque prepondera o interesse pol ítico-eleitoreiro. 
Isso tem caracterizado a política interna do PT em todo o 
País. Hoje estamos vendo, em todos os jornais, notícias da 
ex-Prefeita Erundina. O PT foi contra a sua entrada no 
Governo e contra a sua saída, e ela já se declarou contra a 
estabilidade do trabalhador. E como se isso não bastasse, 
ela autorizou o corte do ponto dos funcionários públicos. 
Prometeu urna administração transparente e fez urna 
administração para parentes. 

Por tudo isso, vem aquela velha história: macaco assenta em 
cima do rabo e fica caçando rabo nos outros. É isso que não 
aceito, e não aceito o desrespeito dos colegas da Oposição, 
que vão para o interior tentar convencer com mentiras o povo 
mineiro. Julgam-se donos da verdade. Têm-se manifestado 
assim, mas na verdade são aqueles urubus que gostam de ver a 
carniça, que é o sofrimento e o desespero do funcionalismo 
público. Querem com isso tirar proveito eleitoral. nada mais 
que isso. 

Essa orquestra que aí está já começa a se desafinar e já 
degringolou, como disse o "filósofo" Cafunga Hoje a 
verdade começa a aparecer, porque, como disse no início, a 
mentira tem pernas curtas. Obrigado. 

383i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pela 

Deputada Marta Elvtra 
A Deputada Marta Elvira* Sr. Presidente, ilustres 

companheiros, representantes da imprensa, boa tarde. Em 
primeiro lugar. quero saudar as crianças aqui presentes, que 
vieram de Ubá para conhecer a Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. Para nós, Deputados, é uma honra e 
uma alegria muito grande recebê-las, porque vocês, crianças 
de hoje, são o futuro de amanhã. É bom que aprendam, desde 
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cedo. a importância da democracia, regime político em que o 
Poder Legislativo tem funçã'o das mais importantes. 

Por isso, quando vocês ouvem um pronunciamento como o do 
Deputado Péricles Ferreira, em que ele fala dos problemas da 
democracia e do mal-uso do direito de se falar e de se 
denunciar, saibam que esta Casa está vivendo um de seus 
momentos mais difíceis. Eu sou Deputada em segundo mandato e 
traba 1 hei, aqui, durante um governo estadua 1 extremamente 
polêmico e complicado. Mas o nível de desrespeito a que se 
chegou nesta Casa é algo que temos. sem dúvida, que 
registrar, repetir, reiterar, e eu vou continuar fazendo 
isso todos os dias, se for necessar1o. Ontem, ocupou esta 
tribuna o Deputado Mílton Salles, que denunciou tudo o que 
vem acontecendo, principalmente quanto ao episódio da greve 
do funcionalismo e do magistério, em que o comando de greve 
tem pintado os Deputados estaduais corno traidores, como 
capachos do Governador. 

Temos que trazer o outro lado da controvérsia, temos que 
trazer a nossa verdade, que. para nós, especialmente para 
mim, é a verdade de fato e não a verdade que eles pretendem. 

Como bem disse o Deputado Péricles Ferreira, por razões 
eleitoreiras, razões baratas. tendo em vista as eleições do 
prox1mo ano. que serão as mais completas da História do 
Brasil - vamos eleger o Presidente da República, o Vice-
Presidente. Senadores, Deputados Federais, Governador e 
Vice-Governador e Deputados Estaduais, excluindo-se apenas 
nossos representantes na área municipal, que elegemos no ano 
passado -. minha gente, o circo vai pegar fogo. Vocês vão 
ver muito mais acontecendo, vocês vão ver absurdos e mais 
absurdos cometidos com o intuito de se influenciar a opinião 
pública e de se conseguirem votos para aquele partido que 
quer eleger o seu Presidente. E por isso falam-se mentiras. 
por isso agride-se desnecessariamente e por isso não se 
respeita a ética do parlamento e das pessoas. Já falei 
algumas vezes e aproveito a presénça dessa galeria para 
reiterar que nós não concordamos. que nós não aceitamos o 
tratamento que o Partido dos Trabalhadores e que o comando 
de greve - que é um braço do Partido dos Trabalhadores, por 
mais que eles queiram negar isso - estão nos dando. Hoje sou 
Deputada. Mas fui professora, sou filha de educador. sou mãe 
e sempre tive uma profunda identidade com o magistério, 
porque acho que é na sala de aula que realmente se constrói 
o cidadão de amanhã -em casa, com a família, e na sala de 
aula - mesmo que essa sala de aula seja pobre ou esteja no 
mais longínquo rincão do Brasil. A sala de aula é a base da 
formação da cidadania e da construção deste País. 

Então, porque tenho consciência de meu compromisso com a 
educação, não aceito ser tachada de inimiga do professor, da 
educação e do meu Estado. Não aceito e brigo e contrato 
advogado e faço o que tiver que fazer. Creio que esse é 
também o espírito dos meus companheiros nesta Casa. Basta de 
mentiras! Não aceitamos mais. Vai ser um combate corpo a 
corpo, todos os dias. Não aceito mais, nesta Casa, a mentira 
e creio que esse é o novo espírito dos Deputados estaduais . 

'L_------------------~----------------------------------~ 
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o "pinga-fogo". 
para mostrar a 

com relação aos 

Não votei em Hélio Garcia. Não sou capacho de Hélio Garcia, 
mas reconheço que alguma coisa positiva existe nesse 
Governo. Ninguém ouve falar em corrupção nele. Que se 
manifestem os que souberem de alguma coisa. Esse é um ponto 
positivo que eu. que não votei nele, tenho a hombridade de 
reconhecer. 
Tivemos, ontem, uma reunião com o Presidente da TRANSMETRO. 

na qual estavam presentes várias lideranças do Barreiro. do 
Bairro Milionários e de outros bairros. Fomos recebidos pelo 
Presidente da TRANSMETRO e por seus Diretores. Lá estivemos. 
o Deputado Álvaro Antônio, que é o Deputado Estadual 
majoritário no Barreiro, e eu. Deputada Estadual majoritária 
em Belo Horizonte, para discutir assunto de relevância para 
mais de 500 mil pessoas de Belo Horizonte, porque o problema 
de trânsito, naquela região, é muito sério. 

E o Presidente da TRANSMETRO. Dr. Renato. falou claro, 
curto e grosso: "Deputada, aqui na TRANSMETRO, hoje, não há 
tráfico de influências, quanto a interesses econômicos de 
donos de 1 inhas de ônibus. A nossa preocupação é atender o 
povo, que sabemos estar longe de ser bem servido". Gostei 
dessa posição do Presidente da TRANSMETRO, e quero deixar 
isso bem claro. 
Então, Sr. Presidente. a Assembléia mudou. Acabou a época 

da cabeça baixa perante o PT. Dizia Hitler que uma mentira é 
tão repetida em tantos lugares e por tantas pessoas que 
acaba virando verdade. O PT lança as suas mentiras diante 
de nós, que não nos defendemos. De repente, somos tachados 
do que não somos na verdade. 

Um outro assunto diz respeito também a Belo Horizonte, cujo 
Prefeito é um jovem sério, em quem não votei. mas por quem 
tenho muito respeito. Acho que é difícil para ele governar 
Belo Horizonte. porque o seu partido não o deixa fazer isso. 
São tantas reuniões que entram pela madrugada adentro, que o 
indivíduo, para tomar uma decisão, precisa consultar mais de 
50 pessoas. Essa é a forma de administrar do PT: muito 
democrática, porém inoperante. A cidade está, inclusive, 
parada e com perspectiva de greve na Prefeitura. 

Há dias atrás denunciamos o problema do aterro sanitário de 
Belo Horizonte, no bairro Pindorama. É uma das coisas mais 
feias que existem nesta cidade. O aterro sanitário, hoje, é 
um lixo que, quando venta, deixa um mal cheiro no nariz de 
todos os moradores daquela região. Além disso, o lixo está 
contaminado por seringas e algodões que vêm dos hospitais de 
Belo Horizonte. Portanto, é um lixo infetado. Fizemos essa 
denúncia desta tribuna e fomos ao Prefeito, que. naquele 
momento, teve a gentileza de nos receber junto com as asso-
ciações comunitárias das regiões. Contamos a ele qual era a 
nossa experiência. Agora, a luta continua. O Vereador Márcio 
Cunha levou um grupo de Vereadores da Câmara Municipal de 
Belo Hor.izonte, ontem á tarde, ao local do llxo. Lá 
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estiveram os Vereadores Márcio Cunha, Sávio Souza Cruz, 
Neuza Santos, Roberto Salles Barbosa e também uma comissão 
de moradores do Bairro Pindorama e adjacências, técnicos do 
CETEC, técnicos da UFMG, Rádio Capital, jornal "Estado de 
Minas" e Diretor-Técnico da SLU e equipe. 

Portanto, Sr. Presidente. estamos cumprindo nosso papel de 
fiscalizar o Governo Estadual e o Municipal também, porque 
atuamos. politicamente, em Belo Horizonte. 
Sr. Presidente, ao encerrar as minhas palavras. não quero 

deixar de dar um toque mais leve ao meu pronunciamento. 
fazendo um elogio público à Presidência da PETROBRÁS pelo 
convite que foi feito ao ilustre mineiro, o Or. Lúcio 
Bemquerer, Presidente da Associação Comercial de Minas, para 
que integre o Conselho dessa poderosa estatal. O Dr. LUcia 
é um homem que tem pautado a sua vida por posições sérias. 
por muito bom-senso e por uma liderança firme à frente da 
Associação Comercial de Minas. que tem mais de 90 anos de 
existência e que representa o empresariado mineiro. 

Assim sendo. gostaria de cumprimentar o Dr. Lúcio e dizer a 
ele que estamos felizes com o fato de representar os nossos 
interesses em Brasília. Da mesma forma, gostaria de estender 
os nossos cumprimentos ao Presidente da PETROBRÁS. 

Aproveitando esta oportunidade. quero deixar registrado que 
na Ultima sexta-feira foi realizado, na cidade de Pouso 
Alegre. o 1Q Fórum de Desenvolvimento do Sul de Minas e do 
Leste de São Paulo. Foi uma bela reunião, que contou com a 
presença de 600 empresários, vários Prefeitos, de Vereadores 
e de outras lideranças. Gostaria de cumprimentar o Dr. 
Caruso. Presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Pouso Alegre, pela iniciativa que tem tudo a ver. prin-
cipalmente agora, com a duplicação da rodovia Fernão Dias, 
que é uma grande conquista da região. Aquele fórum discutiu, 
inclusive, as mudanças que acontecerão a partir dessa grande 
obra. 
Sr. Presidente, gostaria, também, de fazer um convite a 

todos para que participem da posse de Diretoria da 
Associação Ecológica Pró-Lagoa da Pampulha - AELP que 
acontecerá hoje. a partir das 19 horas, no Banco Nacional, 
na orla da Lagoa da Pampulha. Esse é um velho sonho nosso 
que se torna realidade. A empresária Silvia Milleo . 
juntamente com o Conselho, irá lutar para resgatar a nossa 
lagoa da Pampulha, que no dia de ontem completou cinqüenta 
anos de existência e que é um patrimônio de toda Minas 
Gerais. 

(* - Sem revisão da oradora.) 
383ª REUNIÃO ORDINARIA 

Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 
Deputado Ibrahlm Jacob 

O Deputado Ibrahtm Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
saudamos a todos os alunos do Universo Infantil. educandário 
modelo de nossa querida terra, Ubá, Cidade Carinho. Saudamos 
sua Diretoria. Elizabeth. Saudamos as ilustres professoras 
Lúcia Helena Ribeiro. Hélia Maria Lucas Mendes e Elasir 
Alves Carrara. Saudamos. também, as mães desses garotos, as 
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avós e os parentes dos 42 jovens estudantes do educandário 
Universo Infantil. A todos as nossas boas-vindas e um feliz 
regresso a nossa querida Ubá. 
Sr. Presidente, devidamente autorizado pelo meu partido 

- o PDT -, trago a seguinte mensagem. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. em consonância com o 

trabalho que, por ideologia e vontade. estou desenvolvendo, 
coerentemente, desde o momento em que assumi uma cadeira 
nesta Assembléia Legislativa, venho manifestar e hipotecar a 
minha inteira solidariedade à laboriosa e brava classe do 
funcionalismo pUblico do Estado, que apresenta suas justas 
reivindicações de valorização profissional condizente com a 
realidade que vivemos atualmente. Faço-o de maneira aberta e 
franca, com os pés no chão, sob a inspiração de uma longa 
vivência. de grandes labutas, que empreendi ao lado dos 
trabalhadores. Durante minha árdua experiência no serviço 
público, como funcionário que emprestou o melhor de si para 
a execução de um trabalho honesto, sério e produtivo. tive a 
oportunidade de sentir na carne o problema que está sendo 
vivido pelos servidores mineiros hoje, razão pela qual me é 
possível avaliar a angústia e as seriíssimas apreensões por 
que passam, diante de um quadro de incertezas. de 
dificuldades, de crise. 

Reconheço que, realmente, o cinto dos nossos heróicos 
servidores do Estado já foi apertado até onde poderia sê-lo. 
Por outro lado, como político militante e, 
particularmente, por ser idealista por vocação e atuante por 
compromisso com os trabalhadores , posso constatar, no 
nível do Estado. por um lado. a existência das dificuldades 
oficiais. colocadas em tom dramático de insolubilidade, e, 
por outro, de um quadro desesperador do funcionalismo. o 
qual. necessariamente, precisa ser resolvido com urgência. É 
nesse clima que estamos recebendo a mensagem de S. Exa. o 
Governador Hélio Garcia, propondo um novo aumento para o 
funcionalismo público; essa matéria, inexoravelmente, terá 
de ser apreciada e votada à luz da razão, sem passional idade 
extremista e. por certo. sem demagogia barata, que apenas 
tumultua, mas que jamais levará a lugar algum. 

Todos devem convir que a distância entre o querer e o poder 
impõe um rito administrativo compulsório que é moroso; 
muitas vezes. exasperador; outras vezes, pungente; mas dele 
não se pode fugir, em face da real idade de um erário público 
comprometido, quer por força das injunções legais, quer em 
virtude das raízes da própria crise nacional. que determina 
o afundamento assustador do poder aquisitivo, na razão 
inversa em que está crescendo o custo de vida, de maneira 
galopante. Havemos de convir, no entanto. que jamais 
resolveremos nenhum tipo de questão, de ordem pública ou de 
interesse privado, sem usar o bom-senso, o discernimento 
ponderado. justo. real, apresentando propostas exeqüíveis e. 
mais do que convenientes, compatíveis com as verdades das 
partes agora em confronto, que é lamentável e apenas 
destrói, quando é hora de construir. 
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Nunca fugi a meu compromisso com a massa. com os 
trabalhadores. em nenhum dos segmentos em que esses operam, 
produzindo riquezas e os bens duráveis e úteis do País. Os 
servidores públicos. em especial, eu os tenho como peças 
inalienáveis, indescartáveis no processo de construção 
nacional, mesmo porque. sem eles. por certo. a máquina 
administrativa deixa de funcionar. Assim, até mesmo por um 
princípio elementar de inteligência e pragmatismo 
necessar1o, que convém a todos - porque diz respeito ao bem 
comum -. cumpre-nos lutar para que esses construtores da 
ordem possam, efetivamente. tornar-se os grandes alicerces 
da nacionalidade. como, por destino, lhes cabe. 

Essa circunstância. essa minha convicção, entretanto, não 
me obriga a conviver e a pactuar com a demagogia barata e 
eleitoreira daqueles que se arriscam, inconseqüentemente, 
sem escrúpulos. ao radicalismo. à irracional idade, quando se 
trata de assuntos nevrálgicos da vida administrativa. Por 
questão de consciência, de foro íntimo, de convicção 
doutrinária, de idealismo político que sempre me acompanhou, 
o que me importa ê procurar uma solução racional ao lado 
daqueles que são movidos pela boa-vontade. Esse 
comportamento, obviamente. deve estar pautado em elementos 
éticos. plausíveis, que possam, de fato. atender a quem 
serve. a quem dá o seu suor na esperança de um re-
conhecimento que pode tardar. mas que jamais poderá ser 
submetido ao esquecimento ou eternizado. A boa hora sempre é 
chegada para os que aprendem a pensar com lógica e a esperar 
com prudência. O trabalho que a mim compete. como homem 
público, é prestado com seriedade, com abnegação, sem 
sofismas. É claro e do conhecimento de todos. é amplo e 
desinteressado; não temo nenhum tipo de crítica, porque a 
consciência não me dói por nenhum pretexto. Cumpre-me, sim, 
prestar contas do que tenho feito em favor do povo e, no 
caso, particularmente. em defesa do funcionalismo público 
mineiro nesse momento em que as agruras são tantas. O dossiê 
de meu trabalho legislativo, de meu empenho junto ao 
Executivo e a órgãos oficiais, em assuntos de real 
importância, é aberto e está à disposição de quantos o 
queiram analisar. Ali está inserida a minha presença ativa, 
com uma luta incisiva, objetiva, reta, transparente, séria, 
em defesa da classe, o que está devidamente registrado em 
documentos hábeis. Não me posso conformar e não me conformo 
nem aceito as críticas infundadas. distorcidas 
intencionalmente por facções envolvidas com a falta de 
seriedade e que. embora se percam no vazio de suas intenções 
maldosas, insistem em importunar os que trabalham e produzem 
conscientemente e com honradez . 

Recentemente, vivemos uma situação dificílima nesta 
Assembléia, no momento em que teríamos de votar um projeto 
oriundo do Executivo, o qual estabelecia os novos níveis de 
vencimentos para o funcionalismo público. A paixão. a trama 
política secundária, levou a questão a um impasse 
desnecessário, fazendo difundir para o funcionalismo sofrido 
uma versão errônea, sofismática, do encaminhamento da 
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solução. E, obviamente, não é assim que se faz política. Por 
um dever de justiça e a bem da verdade, eu me permito 
informar que o referido projeto. por sugestão minha aos 
senhores membros das comissões - o que está devidamente 
documentado-. retornou ao Executivo para um reexame da 
proposta de reajuste. o que resultou. após as "démarches", 
numa complementação de 35% para uma grande parcela dos 
servidores. 

Se não conseguimos a meta 1deal, se o complemento não 
atingiu a todos. se não chegamos ainda aos patamares de 
1986. na forma constitucionalmente prevista- como, aliás. é 
imperioso que aconteça no curto prazo-. é porque. como se 
sabe, o parlamentar. todos nós, temos limitações quando a 
matéria proposta importa modificações orçamentárias; esse 
dispositivo 1 ega 1 , convenhamos, procede, já que só o 
Executivo, a que cabe o equilíbrio entre a receita e a 
despesa, tem conhecimento pleno e imediato da arrecadação 
que pode cobrir, na eventualidade dos aumentos, os gastos 
com a folha de pagamento de pessoal. A dinâmica 
administrativa tem, pois, objetiva e subjetivamente, 
respaldo na lei. 

Assim, f i c amos num impasse quando, forçosamente, por 
decurso de prazo, teríamos de apreciar o referido projeto em 
Plenário e decidir. As férias de fim de ano e as 
necessidades prementes do funcionalismo, gritando por 
soluções emergenciais. provocaram a ação do Governo, que 
procurou contornar a situação aflitiva com uma proposta 
inicial, por meio da qual antecipava o pagamento ao 
funcionalismo, sem que a Assembléia tivesse aprovado 
previamente o projeto contido em sua mensagem, mas confiando 
na compreensão dos parlamentares, para que os servidores não 
fossem colocados á margem da realidade financeira emergente. 
O recesso parlamentar só terminou em meados de fevereiro, a 

partir de quando o projeto do Executivo passou a ser 
apreciado. obedecidas as formalidades de praxe. Só depois 
dessa tramitação compulsória nas comissões. com uma série de 
nuanças, até mesmo com o citado retorno da matéria devolvida 
ao Governador para reestudo, é que o expediente teria de ser 
resolvido, de uma maneira ou de outra, com as suas 
conseqüências implícitas. 

Se deixássemos de votar o projeto na forma em que ele 
retornara do Executivo, não haveria nenhum dispositivo legal 
autorizando o pagamento de nenhum aumento. E. então, os 
funcionãrios do Estado teriam de se contentar com os valores 
de dezembro, tendo, por conseguinte, de repor o que já 
haviam recebido a título de aumento antecipado. 

Com procedentes fundamentos alegava o Governo que, sem lei 
autorizativa, àquela altura, a diferença correspondente ao 
aumento teria de ser descontada em folha. a partir de março . 
E então o servidor, por força do império da lei aplicável à 
situação, teriam um desconto que diminuiria a sua percepção 
mensal jà parca, sujeitando-se aos valores de dezembro . 

Partindo daquela premissa, analisando os prós e os contras, 
naquele momento não teriamos outra alternativa, se a nossa 
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intenção era, como, de fato, continua sendo. não prejudicar 
o funcionário com vencimentos tão defasados diante de uma 
crise assustadora. 

Vivíamos uma emergência e, em torno dela, fomos levados a 
decidir. E foi, pois, para que não se tornasse calamitosa 
uma situação já dificílima que tivemos de aprovar o projeto 
na forma em que foi, naquele instante. posto, com aumento 
aquém das pretensões justas. sim, mas que, pelo menos, era 
um aumento e já fora pago. 
Restar-nos-ia o diálogo posterior para encontrarmos a forma 

alternativa que recompusesse o vencimento dos servidores e 
os estimulasse por meio de um plano de cargos e salários 
que, pela qualidade e pragmatismo, resolvesse em bases 
sólidas e definitivas as pendências que se arrastam por 
décadas e que não são apenas responsabilidades do atual 
Governo. 

Antes que a poeira daquele primeiro impasse se assentasse e 
que seja possível uma definição clara do quadro, em caráter 
estável e concreto, nova mensagem do Governador chega a esta 
Casa para idêntico encaminhamento. 

Ora. quando há uma luta nossa, impl i cita e 
buscar a sonhada solução duradoura, temos 
novo embate, ainda sob o clima de muitas 
grande insatisfação do funcionalismo. 

explicita, para 
de enfrentar um 
pendências e de 

A bem da verdade e da lógica, a serviço desses próprios 
servidores, todos nós, de todas as Bancadas, temos o dever 
moral de enfrentar a coisa com seriedade, com a maturidade 
de estadistas, com a magnitude complacente e isenta dos que 
realmente sonham e lutam pelo bem comum. 
O funcionalismo público não pode ficar exposto a estímulos 

distorcidos, demagógicos dos que não querem e não pretendem, 
de fato, as soluções, porque o seu único veículo de 
sobrevivência política é o clima de insatisfação. Isso, 
convenhamos, já é estágio inteiramente superado. 

Por outro lado, vejamos que a sociedade não pode continuar 
privada de serviços essenciais paralisados ou conduzidos em 
marcha lenta. Um Estado em que os cidadãos se prezam tem, 
modernamente, de ter sua máquina administrativa funcionando 
com sua capacidade máxima. É questão de dever. 

Procuremos a convergência, o momento exige. Esse é o nosso 
trabalho, realizado com sinceridade, desprendimento. 
coragem, seriedade e pragmatismo. em torno do qual concito 
todos os setores do funcionalismo público a se unirem para 
fazê-lo concreto, v1abilizando com racionalidade a 
valorização do servidor de forma compatível com a sua 
dignidade profissional. de modo a realçar a competência e o 
esforço de cada um na tarefa de construir um Estado próspero 
e feliz . 

O caminho existe, e sempre existirá, para qualquer solução. 
O importante é procurá-lo com serenidade e sabedoria . 

383i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado João Batista 
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o Deputado João Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
situação dos servidores públicos tem tomado praticamente 
todo o espaço desta Casa. 
Conforme já declaramos em outras oportunidades. fomos, por 

parte dos companheiros Deputados do PT, aliados a alguns 
fanáticos do comando de greve. atingidos de forma brutal. 
Como lembra bem o Deputado António Fuzatto. o próprio Lula, 
que é o guru do PT, usa como força de argumentação xingar a 
mãe dos outros. Mas existe realmente uma profunda diferença 
entre nós. do PDT, que temos o Governador do Rio de Janeiro, 
Leonel Brizola, como 1 ider. e os Deputados do PT, que têm o 
Lula como um deus. Há realmente uma diferença brutal em 
relação a isso. Nós temos acompanhado de forma bastante 
ativa os discursos dos companheiros petistas. Estou vendo o 
sorriso do Raul Messias, e ele me lembra a Madalena 
arrependida, porque saiu do PT, mas não teve a coragem de 
tirar a carcaça. 

E o que realmente .temos que contar à população mineira é o 
faz-de-conta que o PT tenta desenvolver nesta Casa. O PT tem 
usado de armas mesquinhas para afrontar os Deputados. Mas. 
graças a Deus, muda-se um pouco esta Casa. a partir das 
ofensas feitas contra os Deputados da Assembléia 
Legislativa. Achamos muito bom que tenham sido esparramados 
cartazes milionários pelo Estado de Minas Gerais, porque 
eles deram, talvez, aquilo que faltava aos Deputados do PT, 
o chamado troco. O Deputado Péricles Ferreira falava, agora 
há pouco. sobre a humilhação a que alguns servidores se 
submetem quando começam a pedir gêneros alimentícios e 
cestas, tentando, com isso, fazer uma chantagem emocional 
junto à população mineira. Como é que alguém que manda 
distribuir mais de 700 mil cartazes. em tamanho enorme, pelo 
Estado de Minas Gerais, pode não ter o que comer? Isso é, 
no mínimo, ridículo. E, como se não bastassem os grandes 
cartazes. existem os pequenos, existem os panfletos tão co-
muns e tão próprios daqueles que tentam subverter a ordem. 
Mas parece que o feitiço se voltou contra o feiticeiro. 
Agora, no interior, as mães de alunos já estão começando a 
fazer greve contra os professores que são orquestrados pelo 
pessoal do PT. Algumas mães estão até dando aula. o que 
deveria ser atribuição dos professores. Alguns até estão 
muito bem-intencionados, com reivindicações justas, mas a 
grande maioria, como disse o nosso querido Deputado António 
Fuzatto. são miquinhos amestrados de galerias, que vêm aqui 
para vaiar Deputados e aplaudir falsos defensores dos 
trabalhadores. 
Curiosamente, aqueles que se dizem defensores dos 

trabalhadores, até em minha cidade, dificilmente são vistos 
trabalhando, mas estão sempre falando em nome dos 
trabalhadores. Eles são atores que deveriam ganhar o "Oscar" 
e competir em outras ocasiões, porque têm demonstrado que é 
muito fácil atirar pedras, mas é difícil recebê-las . 

Fiquei penalizado ao ver os companheiros do PT esta semana: 
tão cabisbaixos, tão tristes e até decepcionados consigo 
mesmos! O de que precisamos, nesta Casa, a partir de agora, 
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, é começar a levar a coisa 
com mais seriedade. Que não nos preocupemos única e 
exclusivamente com o voto, que é legal e democrático, pois, 
ao trabalharmos por ele, não temos o direito de agredir 
nossos semelhantes. como, lamentavelmente, tem sido a tônica 
dos petistas e até do arrependido Deputado Raul Messias .. 
Gostaria de dizer que. na edição de ontem do "Minas 

Gerais", o Governador do Estado fez um relato das suas 
idéias e das suas propostas. afirmando que, quando 
Governador do Estado ou quando Prefeito, conseguiu colocar à 
disposição dos sevidores públicos o 13Q salário, coisa que 
nossos adversários não fizeram. 
Portanto, ele avançou até onde o erário público suporta. 

Ninguém aqui, nenhum Deputado é contrário a que o servidor 
ganhe bem. Até os do PT querem que os servidores ganhem bem. 
Isso precisa ficar muito claro, para que não pareça que 
alguém aqui seja contra o servidor. Somos contra os 
oportunistas, que não querem trabalhar, que se escondem 
atrás das mesas. protegendo-se por trás da estabilidade; e 
não rendem o que poderiam. 

Queremos que os servidores ganhem bem, mas queremos também 
que os sindicatos denunciem os maus funcionários. que o PT 
comece a denunciar os funcionários que estão comandando 
greves e que são funcionários da Assembléia, mas não vêm 
trabalhar. O que queremos é que tanto os Deputados quanto os 
servidores se unam em favor de uma única causa: a causa dos 
mineiros bem intencionados. 

Nós nos sentimos decepcionados quando panfletos e mais 
panfletos são jogados. Gostaria de cumprimentar. aqui, o 
comando de greve. Não sei se há alguém aqu1 hoje. 
Normalmente, eles só aparecem quando há festa, mas gostaria 
de fazer uma colocação, por questão de justiça. Participei 
de algumas reuniões de negociação do comando de greve, 
juntamente com o Secretário do Governador do Estado. Fiquei 
estarrecido. pasmo. Vocês não imaginam o grau de cortesia, 
de elegância e de educação com que se comportou o comando de 
greve. Muito diferente daquilo a que assistimos aqui nas 
galerias: as pessoas agredindo e ofendendo os Deputados. 

Portanto. gostaria que aquela educação não se manifestasse 
só em locais fechados, mas também à vista do público. Chamam 
primeiro o Governador de alcóolatra, os Deputados de 
capachos do Sr. Governador, e, depois, vêm dizendo que 
querem negociar. Negociar significa respeitar também. 

Era isso que gostaria de sol i citar, não só do comando de 
greve, mas também dos companheiros do PT, que têm ajudado a 
espalhar, em todo o Estado, que nos vendemos ao Governador. 

Esse é o argumento que estão levando por ai. Os subsídios 
que os Deputados de outros partidos têm, os do PT também 
têm. Então, quero saber por quanto os Deputados do PT se 
venderam, pois o dinheiro tem saído de um lugar só para 
todos os Deputados . 
Talvez seja esse o nosso último desabafo quanto ao nosso 

relacionamento. 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Nós já convivemos com o PT nas eleições para Presidente da 
República. Também é verdade que. em outras eleições. já 
fomos traídos pelo PT. Mas isso não tem importância. Eu 
gostaria de que nosso relacionamento fosse verdadeiro, de 
respeito mútuo, cada um respeitando as diferenças, as 
divergências e as posições ideológicas. para que tenhamo.s um 
único objetivo: o engrandecimento do povo mineiro e a 
tranqüilidade da Nação. O Brasil está cansado de políticos 
oportunistas, daqueles que fazem discursos quando as 
galerias estão cheias; da política do "quanto pior. melhor". 
Temos de nos unir. Agora mesmo, estamos tendo uma queda de 
ministros. A Erundina, coitada, que tanta disposição tinha 
para salvar o Pais, demonstrou sua incompetência e foi 
demitida por telefone. Saíram outros, e outros tantos 
deverão sair também . Mas neste instante. gostaria que a 
classe política se unisse e esquecesse os discursos 
oportunistas, para tentar salvar a Nação. Esse é o nosso 
pedido e o nosso sonho. 

Vêm aí as eleições de 94. Estaremos nas ruas, pedindo votos 
ao povo, tanto quanto os companheiros do PT, e queremos que 
haja respeito às posições de todos. Mas, se porventura 
formos outra vez atacados pelos companheiros do PT, fiquem 
eles tranqüilos. porque não vão ficar sem resposta daqui 
para a frente. Muito obrigado. 

3831 REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Ivo José 
O Deputado Ivo José* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas. realmente as galerias poderiam e deveriam 
estar lotadas. Contraditoriamente, porém, assistimos, hoje, 
a uma coisa cujo fim eu quero ver: apareceram umas tais 
senhas para 1 imitar a presença das pessoas nas galerias. Tal 
fato depõe contra esta Casa. Que isso fique registrado. 
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estamos assistindo a um 

fato inusitado no Estado de Minas Gerais. E a personagem 
principal. o Governador Hélio Garcia. Seguindo orientação do 
Sr. Itamar Franco, que patrocina atualmente uma das maiores 
crises institucionais neste País, resolveu utilizar-se do 
funcionalismo público como bode expiatório da inércia e da 
falta de políticas públicas do seu Governo. 

O teor dos pronunciamentos de ontem deixa claro que . 
orquestrado por alguns Deputados, o Governador quer, agora, 
dar um outro conteúdo para uma greve eminentemente 
reivindicatória, que tem como único objetivo melhorar as 
condições salariais dos servidores do Estado. Mas o Governo, 
participando de uma articulação nacional para desmoralizar 
os servidores públicos e os partidos da oposição, tenta 
inverter as razões que levaram a essa greve histórica de 72 
dias. O funcionalismo parou porque não existiam condições de 
trabalho nas escolas. nos hospitais, nos postos de 
atendimento à população. E essa situação, iniciada no 
Governo irresponsável do Sr. Newton Cardoso, para surpresa 
de todos, fertilizou-se no Governo do Sr. Hélio Garc1a. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Não foi a greve que desmontou o serviço público em Minas. 
Não foram os funcionários públicos que desativaram os 
hospitais em São Paulo, como afirmou, nesta tribuna, o 
Deputado Anderson Adauto. Não são os médicos, os servidores 
da saúde. os responsáveis pela falta de equipamentos 
essenc1a1s nos hospitais. E não são os professores os 
responsáveis pela queda na qual idade do ensino nas escolas 
públicas. Ao contrário - e isso é o que o Sr. Governador 
quer esconder da opinião pública-, o responsável é ele 
próprio, que desprezou investimentos prioritários nas áreas 
de saúde e educação e agora amarga as conseqüências da sua 
própria falta de compromisso com esses setores. 

A greve do funcionalismo não é política. é salarial. 
Portanto, legítima. Sendo legítima, merece do Governo e dos 
Deputados, no mínimo, um tratamento de respeito. A afirmação 
do Deputado Anderson Adauto de que o pagamento dos dias 
parados incentivaria movimentos grevistas no Estado, além de 
carregada de preconceito, é. no mínimo. ilegal e distanciada 
da realidade. Quem, na verdade, decretou a greve do 
funcionalismo em Minas foi a intransigência do Governo Hélio 
Garcia. O sentimento de responsabilidade dos servidores 
levou a uma pos1çao sensata. Até quando vamos conciliar o 
descompromisso do Governo com a população? Morrem pessoas 
por falta de atendimento nos hospitais. mas não por causa da 
greve dos servidores. Morrem porque o Governo não 
proporciona condições de trabalho adequadas. 
O funcionalismo público posicionou-se com coragem ao optar 

pela greve. Coragem que falta agora a vários Deputados que 
se submeteram aos ditames do Palácio dos Despachos. Quando 
pedimos uma política salarial para o funcionalismo, 
esperávamos uma proposta que, pelo menos, contemplasse uma 
conjuntura inflacionária de 1% ao dia. Esperávamos uma 
política que vislumbrasse o resgate da dignidade 
profissional do servidor público para que ele pudesse 
prestar à sociedade um serviço à altura de sua 
responsabilidade social. 

Mas o que veio foi uma política salarial insuficiente, 
acompanhada de decretos autoritários, que impedem o caminho 
da negociação civilizada. E, como faltam argumentos para 
justificar essa proposta, alguns Deputados tentam impor à 
greve um conteúdo pol itico-partidário que não existe. E 
tentam convencer a população de que o PT é responsável pelo 
movimento do funcionalismo. buscando, com isso. a 
legitimidade desta paralisação. Ora, Srs. Deputados, sabemos 
que todos temem a possível candidatura de Lula à Presidência 
da República. Sabemos que todos temem a disputa pelo Governo 
do Estado no próximo ano. E mais, sabemos que todos temem o 
nosso partido, pelo seu vertiginoso crescimento em todo o 
Pais. Por mais que tentem difamá-lo ou descaracterizá-lo, o 
que mais irrita os opositores é que o PT tem crescido junto 
à popu 1 ação, porque não nasceu do f i si o 1 ogi smo. do 
clientelismo e do paternalismo político, mas do compromisso 
de mudanças profundas na estrutura política e econômica 
deste País. 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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O Partido dos Trabalhadores irá, sim, para infelicidade de 
alguns Deputados, disputar vários cargos nas próximas 
eleições porque isto é legítimo, é constitucional. E nao 
temos razão para esconder estas pretensões. Vamos disputar a 
Presidência da República, sim, porque temos propostas de 
mudanças que vão renovar este País, que vão conduzi-lo à 
satisfação das necessidades da maioria sofrida da população 
brasileira. E, reafirmo, isto é legitimo, é legal. 

E mais. vamos continuar apoiando os movimentos legítimos 
dos trabalhadores, sejam eles servidores públicos ou de 
empresas privadas, porque não concordamos com nenhum tipo de 
arrocho salarial. 

Srs. Deputados. o que estamos buscando, neste momento, é a 
sensatez que falta ao Governo. para que a população não saia 
prejudicada e os funcionârios possam voltar ao trabalho com 
a dignidade que sempre marcou a conduta dessas pessoas. Os 
servidores públicos sempre encontraram guarida para suas 
reivindicações no Partido dos Trabalhadores, que sabe muito 
bem diferenciar disputa eleitoral de reivindicação 
trabalhista, mesmo que vários Deputados afirmem o contrário. 
Aproveito a oportunidade para manifestar nossa 

solidariedade ao companheiro Deputado Raul Messias pela sua 
firmeza, competência e determinação. Companheiro da Frente 
Popular, sempre estivemos juntos e aqui manifestamos o nosso 
respeito ao seu trabalho. Muito obrigado. 

(* - Sem revisão do orador.) 
383ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 
Deputado Raul Messias 

O Deputado Raul Messias - Nada tenho contra o requerimento 
do Deputado Amilcar Padovani. Na verdade, venho a esta 
tribuna para continuar o diálogo que começamos ontem com o 
Deputado Milton Salles, posteriormente sucedido pela 
Deputada Maria Elvira, os quais teceram críticas e 
comentários a respeito da situação ministerial do Governo 
Itamar Franco. 
Antes de entrar nessa questão, gostaria de parabenizar os 

Deputados governistas. que, finalmente, vêm agora á tribuna, 
depois de dois anos de silêncio, defender as posições do 
Governo Estadual e criticar a posição dos partidos de 
esquerda nesta Casa, o Partido Socialista Brasileiro e o 
Partido dos Trabalhadores. Agradeço, também, ao Deputado Ivo 
José pelas palavras a nosso respeito . 

Graças a Deus, o Deputado Milton Salles encontra-se no 
Plenário, já que, ontem à noite, dizia que estava com o 
coração partido, porque não existia mais a aliança que houve 
na Bancada passada, de oposição ao Sr. Newton Cardoso. 

Informo ao Deputado Milton Salles que tenho em mãos o 
primeiro pronunciamento que fiz nesta Casa, em 1987, quando 
fiquei nesta tribuna por uma hora, tendo sido aparteado pelo 
Deputado Mílton Salles e pelo meu grande amigo Deputado Do-
mingos Lanna. Naquela oportunidade, expus as diferenças que 
existiam entre nós e a Bancada do PFL, citando a questão da 
reforma agrária para marcar as nossas diferenças. 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Ontem, o Deputado Milton Salles dlsse, corretamente, que a 
al lança tinha sido simplesmente numérica. Está certo. mas é 
bom lembrar que, desde o meu primeiro pronunciamento, 
abordei as questões de princípio que nos separam do Partido 
da Frente Liberal. Não são questões pessoais, graças a Deus. 
porque tenho a melhor amizade e relacionamento com 
praticamente todos os Deputados do PFL, hajam vista o 
Deputado Clêuber Carneiro e o próprio Deputado Milton 
Salles. Mas vejamos a questão da saída da Erundina. O 
Deputado Mílton Salles errou, ontem, quando disse que ela 
tinha pedido demissão. Ela foi demitida por telefone. Caiu 
de pé e atirando, mostrando os defeitos do Governo Itamar 
Franco. 

Por que ela saiu? Primeiramente, temos a questão dos 97% 
para o funcionalismo público civil e militar. Isso doeu no 
Sr. Presidente da República, porque Erundina fez um 
questionamento ao Ministério, que também fazemos aqui: qual 
a real situação econômica e financeira do Estado? Foi 
demonstrado por ela que a folha de pagamento do Governo 
Federal estava, na verdade, muito abaixo do limite 
constitucional, não chegando a 40% dos recursos previstos no 
Orçamento. 

É por isso 
informações, 
informações 
Estado. 

que ela caiu. Por quê? Porque ela questionou as 
exigiu clareza, exigiu transparência nas 
do Governo sobre a real situação financeira do 

É a mesma questão que levantamos aqu1 Questionamos qual a 
real situação financeira do Estado. É assustador. quando 
olhamos os jornais de ontem e anteontem e verificamos que, 
apesar da greve, a arrecadação real do Estado aumentou em 
13,5%. Os Deputados governistas têm que explicar isso. De 
onde saiu esse aumento na arrecadação? Porque, na verdade, o 
que estamos cansados de repetir aqui é que a política do Sr. 
Itamar, do Sr. Collor, do Sr. Hélio Garcia e do Sr. Newton 
Cardoso é exatamente a mesma: a política da destruição da 
máquina do Estado, da destruição do servidor público. 

Não se justifica analisarmos todos os balanços de Bancos e 
das grandes empresas, multinacionais e de capital nacional, 
porque todas apontaram um crescimento enorme. Recentemente, 
o balanço do primeiro trimestre da Cia. Belga Mineira 
apontou um lucro de mais de Cr$300.000.000.000,00 líquidos. 
e o País está em crise, não tem condições de pagar melhor 
aos servidores, o salário mínimo não pode aumentar. Se vamos 
para as estradas, vemos caminhões atrás de caminhões, cne1os 
de mercadorias. Os ricos cada vez mais ricos, e os pobres 
cada vez perdendo mais. Esta é a questão de fundo. que é a 
questão da distribuição de renda. É a questão de uma 
pol itica tributária, que traga, realmente, beneficios para a 
maioria que são os pobres deste País. 

Outra questão, também mencionada pela companheira e amiga 
Luiza Erundina, foi com relação ao grupo palaciano. que, na 
verdade, são os bajuladores, aqueles que ficam dizendo para 
o Presidente que as coisas têm de acontecer assim ou assado. 
Com o Sr. Governador acontece a mesma coisa. Já tivemos a 

§~--------------------------------------------------------------~ 
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oportunidade de ocupar Lideranças, em reunião com o Sr. 
Governador, e vimos a mesma coisa: gente bajulando e não 
apresentando uma real situação do nosso Estado, em nome do 
povo, para o Governo. Foi o que disse a Erundina. Disse que 
o Itamar é até bem intencionado. mas está cercado de in-
competentes, ou melhor, de pessoas não comprometidas. e 
ainda com apoio do capital e dos grandes empresários e 
sonegadores. São pessoas que caracterizamos como da direita. 

Esse debate sobre a greve é muito bom, porque saíram da 
toca, finalmente. O Deputado Antônio Carlos Pereira já havia 
reclamado, porque nos últimos dias em que eu estava no PT, 
ele tinha de vir para a tribuna discutir comigo. Agora. 
estamos mais liberais, porque estou em partido diferente. e. 
apesar de primos-irmãos, podemos discutir as questões 
políticas sem problemas. Assim, acho muito bom que os 
Deputados do Governo saiam da toca e venham à tribuna de-
fender-se. Defender a política neoliberal e defender o 
desmantelamento do Estado, a política recessiva e essa 
enganação que está ocorrendo, porque, na verdade, todos que 
aqui estão sabem que, nos dois últimos anos, nada foi feito 
neste Governo do Sr. Hélio Garcia. Nenhuma obra, nenhum 
investimento. nenhuma melhoria para o servidor público, 
nenhum aceno de política fiscal ou de política salarial, 
nada. A questão agrária continua no maior abandono, a 
EPAMIG. a EMATER, a RURALMINAS. Os técnicos, os excelentes 
técnicos que este Estado já teve, estão indo para a 
iniciativa privada porque não agüentam o salário arrochado, 
o salário de fome. Agora: por que temos de concordar com 
esse tipo de política? 

Vejo aqui um Deputado dos mais ilustres desta Casa, 
ouvindo-me atentamente. Quero ouvir a sua resposta às minhas 
indagações, Deputado Amilcar Padovani. Não estou fazendo 
ofensa pessoal a ninguém, mas fico preocupado e gostaria de 
ser convencido pelos argumentos desses Deputados que agora, 
depois de dois anos e meio, saem de suas tocas para vir 
defender a política do Sr. Hélio Garcia, a meu ver, 
i ndefensável. 
Estou às ordens para o debate. Vou-me inscrever na primeira 

discussão de projeto de lei, porque na discussão é permitido 
aparte, coisa que sempre pratiquei nesta Casa. v. Exa. 
também terá oportunidade para inscrever-se. e encaminhar a 
discussão deste requerimento e apresentar os seus 
argumentos, que, certamente, serão sérios. 

Mais uma vez, o Deputado João Batista se referiu aos gastos 
do comando de greve com os cartazes. Eu gostaria, Sr . 
Deputado, que o senhor requeresse ao Governador que enviasse 
a esta Casa as informações de quanto ele gastou com a Globo 
e com as outras redes de televisão para publicar aquelas 
notícias- que, a nosso ver, faltam com a verdade- sobre a 
situação do funcionalismo público e sobre a situação do 
projeto. Gostaria que a imprensa. que os "Diários Asso-
ciados" e todos os jornais do Estado informassem quanto o 
Governo do Estado pagou para que fossem publicadas aquelas 
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matérias. Aí, vamos fazer uma comparação de quem gastou mais 
dinheiro. 

Para terminar, Deputado João Batista, o senhor se referiu 
também à questão eleitoral do Partido dos Trabalhadores. 
Ontem, o Deputado Milton Sal les também fez referência a 
isso. Gostaria que ele se referisse à questão eleitoral do 
Partido dos Trabalhadores em Ipatinga, onde a Frente Popular 
de Ipatinga, com a presença do Partido Socialista e do PT, 
derrotou, nos dois turnos, o PFL, que fez de tudo para 
ganhar no tapetão. E perdeu também em Santos, Porto Alegre e· 
São Paulo. É bom que os senhores saibam que em São Paulo a 
votação do Suplicy foi maior do que a votação da Erundina. 

Eu pergunto ao Deputado Mílton Sal les: qual foi o Prefeito 
que o partido de V. Exa. apoiou em São Paulo? O senhor 
poderia fazer uma declaração pUblica: sou malufista. Porque.-
aí, nós ficaríamos sabendo quem é quem nesta Casa. É disso 
que precisamos: que as pessoas tirem a máscara. De nada 
adianta ficar posando de bonzinho nas comissões ou nos 
debates. Então, Deputado Mílton Sal les. estou terminando o 
meu pronunciamento, fiz algumas considerações e vou voltar à 
tribuna na hora da discussão para explicar por que o Tribu-
nal de Contas do Sr. Maluf está brigando com a Erundina em 
São Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

383ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado AntOnio Fuzatto 
O Deputado Antônio Fuzatto - Eu estou ouvindo atentamente 

os pronunciamentos de ontem e de hoje, e estou vendo a 
choradeira dos Deputados. A Deputada Maria Elvira e o 
Deputado Milton Salles choram, choram como se nada houvesse 
acontecido. Criticam Patrus e dizem que o PT é mentiroso. Eu 
queria fazer um convite. principalmente à Deputada Maria 
Elvira, para que vá à nossa assembléia dos funcionários 
pUblicas. Eu quero ver se ela teria coragem de ir lá e 
defender o Governador Hélio Garcia. Eles vêm aqui defender o 
Governador, na calada da noite. quando não há ninguém e nem 
imprensa para ouvi-los. À tarde eles não falam nada. Ontem à 
noite, por exemplo, parecia mais uma briga de foice. Todos 
falam, falam, mas. quando nós vamos falar, desligam os 
microfones. Então, nós vamos falar agora. já que todos estão 
ouvindo e que temos a imprensa aqui. 

Falavam, ontem, que Patrus não tem política salarial e que 
Hélio Garcia é o primeiro a fazê-la. Eu pergunto: A 
Prefeitura está de greve? Não. Lá há política salarial. e 
não essa coisa que o Hélio Garcia diz que é política 
salarial. A nossa é 500 vezes melhor. O Governador Hélio 
Garcia é incompetente. Ele não tem controle de seus 
funcionários. Na nossa casa, nós temos controle de quem 
entra ou sai. O Governador não tem controle de nada, ele não 
sabe quem trabalhou ou quem deixou de trabalhar. Várias 
pessoas que estavam em greve receberam o salário, e outras 
que não estavam não receberam. Como alguém pode ter moral 
para falar alguma coisa ou para defender o Governador Hélio 
Garcia nesta Assembléia? O Prefeito Patrus está negociando 
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no dia-a-dia, e Hélio Garcia demorou mais de dois meses para 
se assentar a uma mesa e apresentar essa coisa ridícula que 
ele chama de pol itica salarial. Os funcionários públicos não 
são miquinhos amestrados. vocês ·é que são capachos de Hélio 
Garcia. Deixo a carapuça para quem servir. Aparecem alguns 
Deputados aqui e falam que, daqui para a frente, a luta vai 
ser corpo-a-corpo. E, nós, do PT, é que somos chamados de 
xiitas. de vermelhos sanguinários. Que baixaria ridícula é 
essa! Vocês são Deputados, eleitos em suas bases eleitorais, 
e vêm aqui defender o emocional? Vocês estão nervosinhos 
porque foram queimados em praça pública. Acho isso um caos. 
Vocês foram queimados e serão eternamente queimados. Não 
agüento mais essa mesquinharia. Vocês ficam inventando que 
nós mentimos para o povo do interior. Não há mentira 
nenhuma. Vocês morrem de medo de funcionário público, morrem 
de medo do povo. Vocês precisam ficar distribuindo senha 
para ver quem vai entrar no Plenário. 
O meu pessoal não tem coragem de entrar aqui com senha. 

Será que todas as pessoas que vêm aqui sao miquinhos 
amestrados e não são trabalhadores? Eu entendo que todos que 
estão nas galerias são trabalhadores. Eu quero que alguém 
mostre a nós do PT se temos ou não coerência nesse lugar, 
que eu chamo de "elefante branco". Temos coerência política 
o tempo inteiro, sim! Enfrentamos qualquer um em debate 
aberto. pronto e honesto. Não temos medo de enfrentar nin-
guém, aqui. não! O nosso debate aqui é político e não, 
pessoal. As pessoas ficam de "beiço virado" para a gente, 
com a "cara caída", dizendo que nós as estamos queimando, 
que elas não podem ir nem ao cafezinho. Como é que é isso? 
Vamos conversar direito! Afinal, nós somos representantes 
desta Casa e queremos moralizá-la cada vez mais! Entretanto. 
para isso, precisamos de coerência política, precisamos 
saber o que está sendo feito nesse Estado. 

O que está em debate hoje é a questão do funcionalismo 
público. O Governo teve 60 dias para enviar esta mensagem, 
que é ruim. Quem 1ra analisá-la são os funcionários 
públicos, são os trabalhadores. e nós não temos nenhuma 
ascendêncta sobre eles. Vamos parar com essa história 
furada! A discussão está girando em torno de baixaria! Quero 
dizer que voltarei a esta tribuna, várias vezes, mas para 
fazer um debate político, Deputado João Batista! O senhor 
vem aqui e fala um monte de asneiras. O senhor não está 
"com essa bola toda" com o Brizola, não. Quem é capacho do 
Brizola são vocês do PDT! O PT não! O Lula não manda em 
ninguém. Muito pelo contrário. O POT existe para o Brizola, 
pois se ele morrer o partido acabará. O senhor tem que ter 
um pouquinho de dignidade e deixar de falar bobagens o tempo 
todo. 
Gostaria de comentar que os Deputados estão reclamando, no 

interior, que foram queimados pelos cartazes que estão aqui 
colocados. Dizem que a Deputada Maria Elvira, até no 
exterior, na África, onde está, deu depoimentos contra 
aqueles cartazes. São fatos absurdos que acontecem. 
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Gostaria de dizer que, se vocês foram queimados nas suas 
bases. nas suas reg1oes, é porque vocês merecem, como 
merecem também um puxão de orelhas. Se naquela época nós 
tivéssemos votado algo decente, a greve já teria acabado há 
muito tempo. Também essa política salarial não significa 
aumento nenhum, pois o salário mínimo subiu para 
Cr$3.000.000,00. Esta é a oportunidade que vocês têm para 
melhorar esta questão da política salarial, apresentando 
emendas a esse projeto. Assim sendo. espero que vocês. que 
não são do PT, apresentem tais emendas, pois. caso 
contrário, vocês serão queimados novamente. 
Sr. Presidente, vou terminar, porque quero ter disciplina. 

Ao mesmo tempo, gostaria de pedir a V. Exa. que também 
tivesse disciplina na condução dos trabalhos, com relação ao 
tempo: eu estava inscrito, mas não consegui falar. porque o 
tempo foi avançado para todo mundo, exceto para o PT. 

383i REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Roberto Carvalho 
O Deputado Roberto Carvalho - Colega Presidente, colegas do 

Plenário. pessoal presente nas galerias, gostaria de 
esclarecer que suspendemos parcialmente a discussão porque o 
requerimento tratava do interesse dos servidores da 
Assembléia Legislativa. 

Na realidade, gostaria de abordar algumas questões. 
Praticamente não vi discussão a respeito do projeto que aqui 
chegou e a respeito desse esboço de política salarial 
apresentado pelo Governo. Estamos discutindo o quê? Estamos 
discutindo, na realidade, como pano de fundo. os cartazes. 
Os cartazes é que são o grande motivo da discussão e, em 
função deles. perde-se toda a discussão. Gostaria de 
relembrar algumas questões: a primeira é que, desde o início 
deste Governo, a nossa Bancada vem cobrando uma política 
salarial; a segunda é que as vezes que fizemos obstrução, 
no ano passado, convidamos todas as Lideranças, porque 
entendemos que a causa era comum, que todos tinham interesse 
no funcionamento da máquina pública, que todos tinham 
interesse em que os servidores públicos fossem tratados com 
dignidade e respeito. Chegamos até a esboçar um termo de 
acordo. Na primeira obstrução, lembro-me de que fizemos uma 
reunião naquela sala, próxima à do Dalmir, onde, inclusive, 
estabelecemos um prazo de 30 dias para que o Governo 
enviasse um projeto de política salarial. Caso isso não 
ocorresse, os outros L1deres af1rmaram que fariam obstrução 
conosco. O Governo não enviou o projeto. silenciou-se . 
Fizemos outra obstrução. Não vimos o nosso acordo cumprido . 

Antes de entrar na discussão, vamos rememorar o que 
aconteceu. Por iniciativa da Bancada do PT, solicitamos uma 
reunião com todas as Lideranças. Na reunião estavam": os 
Lideres do PL, do PSDB, do PFL, do PMDB, do PDT, do PDC, 
quase todos os Líderes. que totalizavam 50 Deputados 
aproximadamente. Firmamos um documento que dizia que não 
seria votado o projeto tal como veio. O documento afirmava 
que o mínimo que exigiríamos do Governo era que ele ne-
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gociasse. Vejam bem v. Exas.: que o Governo negociasse! 
Fizemos várias reuniões. Numa das últimas. contamos com a 
presença do Deputado Romeu Queiroz, na sala do Deputado 
Milton Salles. o que aconteceu? Todos concordaram em fazer 
um acordo, que eu gostaria de lembrar aqui hoje. Propusemos, 
naquela reunião. que o Governo negociasse, isso depo1s da 
greve em curso. Todos admitiam que o Governo não havia 
negociado antes. 

É uma mentira dizer que o Governo não foi procurado antes 
do início da greve. Eu mesmo fui várias vezes ao palácio 
antes de seu inicio para solicitar que ele abrisse 
negociação, mas em momento algum o Governo teve a 
responsabilidade de negociar com o comando de greve. Se 
tivesse havido negociações. não haveria greve. Naquela 
reunião histórica. em que estavam o Deputado Romeu Queiroz e 
as Lideranças da Assembléia, o Deputado Ermano Batista até 
fez uma proposta de abono, que foi imediatamente rechaçada. 
Também combinamos de chegar ao palácio com uma proposta. O 
Governo alegou que, com o reajuste já proposto, ele estaria 
comprometendo todos os recursos do Estado. Todo mundo teve 
conhecimento desses fatos pelas emissoras de televisão, 
rádios e jornais. O Governo alegou que, com o reajuste, a 
folha estaria comprometida em 75%, e que era impossível 
conceder um abono. Agora. o Governo anuncia um outro aumento 
e também concede um abono. É incrível como ele agora pode 
dar o abono, mas antes, não. O que não podia haver era 
negociação. O Governo queria era derrotar inapelavelmente a 
greve. Ele também não queria, em momento algum, que o 
Legislativo saísse reforçado nesse episódio. 

Nos encontros que tivemos com os Deputados, pretendíamos. 
juntamente com as Lideranças da Assembléia, apresentar uma 
proposta que pudesse servir de apoio. E nós até dissemos que 
as coisas deveriam ser claras. Infelizmente, a pol ít1ca, às 
vezes, é a arte da dissimulação, das palavras dizerem aquilo 
que não é. Então, nós propusemos às Lideranças que 
assinassem uma proposta de acordo; o Governo concorda e o 
movimento também. E essa proposta seria considerada como se 
fosse das Lideranças da Assembléia. Por que que essa 
proposta foi, de pronto, rejeitada pelo Governo? Ela foi 
rejeitada por quê? Em primeiro lugar, porque o movimento 
tinha que ser derrotado; em segundo, porque as Lideranças da 
Assembléia não podiam ser reforçadas. 

Eu quis fazer esse histórico para que todas as questões 
ficassem às claras. Na realidade, o Governo agiu dessa forma 
o tempo todo, e o desgaste que o Legislativo teve foi uma 
conseqüência da atitude do Governo. Eu gostaria de aqui 
deixar algumas perguntas: qual a Liderança ou Deputado nesta 
Assembléia , a partir do Deputado Romeu Queiroz, que sabe da 
realidade dos números financeiros do Estado? Quando o 
Governo assentou à mesa e abriu realmente o jogo? A primeira 
negociação foi com 57 dias de greve. Naquela época. o Go-
verno não acenava com a possibilidade de implantação de uma 
política salarial. Ele alegava que se tratava de uma assunto 
muito complexo e que também era impossível de se 
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implementar. Nós estávamos propondo uma politica salarial 
baseada no crescimento da receita do ICMS. O Governo dizia 
que de jeito nenhum poderia acatar a nossa proposta. 
Entretanto, agora, o Governo está propondo a implantação de 
uma política salarial baseada no crescimento da receita do 
ICMS. Trata-se de uma conquista, mas ela é uma pol itica 
arrochante. Eu queria ver quem vem aqui, na tribuna, 
defender essa política. Ela reduz os salários dos 
servidores, de forma brutal_ Por que o Governo não pode 
conceder os reajustes mensalmente, baseados no crescimento 
do ICMS ? Por que a sua política tem que ser de reajuste de 
quatro em quatro meses. com um adiantamento de apenas 60%? 
Com uma inflação girando em torno de 30% ao mês, qualquer 
pessoa que sabe fazer contas sabe a perda que cada um terá 
com essa política salarial. Por que nós não podíamos 
discuti-la antes? Se se pode discutir política salarial 
agora, por que não se podia antes? E se não se podia dar 
abono antes, por que agora pode dá-lo? 

Onde estão os dados do Governo? Onde está a segurança de 
quem defende o Governo? É isso que eu gostaria de discutir 
aqui. Eu gostaria de discutir a política e o projeto. Vamos 
discutir esse projeto. que continua sendo inconstitucional, 
que é um projeto que ainda mantém reajustes diferenciados. É 
um projeto inconstitucional, um projeto inconsistente, um 
projeto que não resolve. Realmente, qualquer avanço é 
avanço. Ninguém está dizendo que não seja avanço, mas o 
Governo não colocou os dados na mesa. O Governo está sendo 
contraditório consigo mesmo. Eu. inclusive, perguntaria: ele 
mentiu quando disse que gastava 95% da receita do ICMS ou 
está mentindo agora, quando diz que gasta 75%, ou será que 
está mentindo nas duas vezes? Eu não sei e não sei se os 
Deputados que apo1am o Governo sabem, já que ele nunca 
apresentou os números nesta Casa. Depois a gente continua, 
porque temos outros casos. 

383ª REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Welllngton de Castro 
O Deputado We111ngton de Castro- Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, senhoras e senhores. desviando um pouco o 
assunto. na tarde de hoje, quero chamar a atenção de S. Exa. 
o Governador do Estado, S. Exa. o Secretário da Segurança 
Pública, S. Exa. o Secretário da Justiça. e de V. Exa., 
ilustre Presidente desta Casa. Quero chamar a atenção de 
todos os companheiros Deputados para um fato que ocorre em 
Belo Horizonte, para um fato que ocorre na região 
metropolitana. É um fato de muita importância, e, no 
transcorrer deste meu pequeno pronunciamento. os senhores 
irão verificar e constatar. Assumo esta tribuna para falar a 
respeito da "ciranda da morte" na Delegacia de Furtos e 
Roubos, no Depósito de Presos da Lagoinha, em todas as 
delegacias de Belo Horizonte, em todas as delegacias da 
região metropolitana . 

Alguém, naturalmente, pode dizer: 
cometendo um contra-senso. porque 

"O Deputado 
apresenta 

deve estar 
um programa 
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policial. é duro nas suas entrevistas com bandidos. critica 
seriamente e até defende a pena de morte". Tudo bem. É 
exatamente isso o que ocorre. Mas discuto, neste exato 
momento, a questão da superlotação carcerária e das 
delegacias. 

Uma delegacia de policia não foi feita para 
preso, um condenado. A delegacia de polícia é 
averiguações e até para que o preso cumpra o 
flagrante. que normalmente é de 121 dias. 

abrigar um 
feita para 

tempo de 

Pois bem, temos presos condenados em todas as delegacias. 
Venho a esta tribuna especialmente para convidar os Srs. 

Deputados para, juntos, fazermos uma visita às delegacias e 
observarmos a atual situação. Iremos até o Sr. Secretário da 
Segurança Pública e, principalmente. visitaremos o Sr. 
Secretário da Justiça. Queremos formar essa comissão o mais 
rápido possível, porque os presos prometem fazer uma 
"ciranda da morte" e, normalmente, executarão presos pri-
mários, aqueles que foram condenados por pequenos roubos ou 
pequenos delitos e estão cumprindo sua pena. 

Mas vejam os senhores que minha preocupação vai mais além: 
num determinado momento. um de nós pode ter uma pessoa da 
família detida nas ruas de Belo Horizonte, da Grande BH. e 
encaminhada a uma delegacia para averiguações. Essa pessoa 
pode ser colocada entre bandidos da mais alta periculosidade 
e poderá ser executada, escolhida por eles para ser vítima 
da "ciranda da morte". 

A minha maior preocupação são as condições subumanas 
existentes nas delegacias. Nos últimos dias, percorrendo as 
delegacias, encontrei, mais precisamente na 1ª Delegacia de 
Polícia de Contagem, o detento Gérson Xavier de Oliveira, de 
23 anos. rapaz de boa aparência, condenado a cinco anos e 
seis meses por portar 1,5g de maconha. Ele está num 
cubículo, na la Delegacia de Polícia de Contagem, juntamente 
com oito detentos, num espaço de 2x3m. Juntamente com esse 
jovem, existe um preso, de 51 anos de idade, que tem uma 
ferida na perna direita, que não se cicatriza devido à 
friagem. Ele não vai a médico, não vai a farmácia porque não 
permitem. Essa ferida está de tal forma infeccionada que os 
senhores vão constatar a presença de bichos. A condição é 
desumana. Um verdadeiro chiqueiro. 
Qualquer pai de família está sujeito a ser preso para 

averiguação e a passar a noite num cubículo como esse. 
Estou, portanto, organizando essa comissão e gostaria de 
pedir aos Srs. Deputados que venham conosco visitar essas 
delegacias, porque casos como este, do jovem Gérson Xavier 
de Oliveira, condenado a cinco anos e seis meses por estar 
portando l,Sg de maconha, que tem esperança de voltar logo 
ao convívio de sua família e que está condenado a esse 
tempo, existem muitos. 

Recentemente, vimos o Deputado Jabes Rabelo participar de 
um carregamento de 500kg de maconha e não teve sequer um dia 
de prisão . 

Quero deixar bem claro que este Deputado, apresentador do 
programa "Patrulha da Capital", não quer botar bandido na 
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rua. Quer que seja cumprida a lei. Quer, pelo menos. que 
sejam retirados das delegacias, verdadeiros chiqueiros, 
esses homens que vivem em condições de submundo e que sejam 
levados para uma penitenciária. 
Como este caso de Gérson Xavier de Oliveira. existem muitos 

outros. Vou citar mais um: Roberto Carlos de Souza está na 
14ª Delegacia, condenado a um ano e dois meses de prisão, 
disputando espaço numa cela de 6x4m com mais 12 detentos, 12 
presos. Sabem o que ele fez? Ele se embriagou e, dentro de 
sua própria casa, tirou o talão de cheque de sua tia, 
extraiu 2 folhas, foi a um estabelecimento comercial - lá 
havia várias pessoas que diziam estar com fome -. trocou os 
cheques e comprou mantimentos para aquele povo. Foi preso e 
está com esses elementos naquela cela, que é um pouco maior. 
com 24m2. 

Eu pergunto aos senhores se temos ou não de nos movimentar 
no sentido de fazer alguma coisa. Dói-nos tomar conhecimento 
de que um PC da vida ou um Collor tenham furado os cofres da 
Nação e não tenham, sequer, um dia de prisão. Enquanto isso. 
um pobre coitado pega um ano e dois meses de cadeia. 

A situação é lamentável em todas as delegacias. A Delegacia 
de Furtos e Roubos tem capacidade para 80 presos numa 
triagem, mas está abrigando 160 condenados. fora os que 
entram para averiguação. Como manter isso? É preciso fazer 
alguma coisa. E nós vamos fazer. Quero contar com a 
colaboração dos meus companheiros Deputados. Quero ver a 
manifestação dos senhores para ver quem estará conosco. 
formando essa comissão, para que possamos resolver essa 
situação dramática. 

Não se trata aqui de um caso como aquele de ontem, de Sara 
da Silva, de 21 anos. que assassinou a sua própria filha. de 
3 meses de idade, espancando-a. Essa deveria, sim, estar num 
local daqueles. Mas nessas delegacias existem vários 
condenados cumprindo pena, que poderiam ser soltos, porque 
não 1r1am causar nenhum problema à sociedade. Aqueles que 
são de alta periculosidade, esses devem ser mantidos presos, 
mas num lugar apropriado. 

Eu quero ouvir a manifestação dos meus colegas. Peço ao 
Presidente que me conceda mais um minuto, para que eu possa 
ouvir algum companheiro que queira formar comigo essa 
comissão. 

O ilustre Deputado Antônio Carlos Pereira está dizendo que 
ainda vai falar dentro do seu tempo. Gostaria que atentasse 
para esse detalhe, como também todos os Deputados, sobre o 
r1sco que está correndo um pai de familia se cair numa 
dessas celas. Digo também que não só o pai de família corre 
o risco, mas o irmão, o filho, qualquer pessoa. Não estou 
aqui fazendo apologia, nem tampouco defende~do criminoso. 
Estou falando das condições subumanas das delegacias de Belo 
Horizonte e da região metropolitana. Muito obrigado. 

383ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Marcos Helênio 
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O Deputado Marcos Helênio- Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
público aqui presente, manifestaremos hoje aos caros colegas 
algumas considerações essenciais à compreensão dos problemas 
atualmente vividos pelo funcionalismo público estadual em 
decorrência da insensibilidade do Sr. Governador Hélio 
Garcia. Esses problemas não ·têm encontrado a devida 
ressonância nesta Casa. 

Estamos realmente indignados com a postura dos 
parlamentares ligados ao Governador Hélio Garcia, no que se 
refere à questão do funcionalismo público estadual. Pedimos 
um m1n1mo de coerência aos Deputados que votaram a favor da 
proposta do Governador e. agora, assustados com a reação dos 
servidores massacrados pelos baixos salários e inconformados 
com a ausência de uma politica salarial, tentam justificar 
suas posições. Tentam justificar o injustificável, que é sua 
submissão ao Governo e sua omissão quando da votação do 
projeto sobre o assunto na Assembléia. Os argumentos 
utilizados pelos governistas para explicar seu voto são os 
mais frágeis possíveis, já que nem defendem a atitude de 
Hélio Garcia. nem explicam porque .esses Deputados, com o 
poder de emendas que têm, não aperfeiçoaram a proposta 
original. 

Se nós Deputados quiséssemos, poderíamos ter emendado o 
projeto enviado pelo Governo e proporcionado uma pol itica 
salarial justa e um salário digno ao trabalhador do Estado. 
Não vemos fundamento nas explicações de alguns colegas. que 
colocam os 35% como ganho para o funcionalismo e que, por 
isso, votaram a favor do projeto sob pena de, rejeitando-o, 
os salários voltarem ao patamar de janeiro. 

Tal linha de argumentação não encontra qualquer base e, 
tampouco, consegue esconder a atitude desses parlamentares, 
pois, ou não cumpriram seu dever, ou apoiaram o massacre aos 
servidores estaduais. Qualquer explicação além dessas é pura 
demagogia para obscurecer a traição praticada contra o 
funcionalismo. 
Salientamos que, como sempre, o Governo tenta colocar o PT 

como responsável pelas manifestações de repúdio a sua 
politica, mas devemos lembrar que não é o PT quem está 
tirando a comida da casa dos trabalhadores e que, se os 
trabalhadores estivessem satisfeitos, não haveria esforço 
que o PT pudesse fazer que os voltasse contra a ad-
ministração estadual. Que o Governo colha o que plantou. 

Devemos recordar que a maior parte do funcionalismo 
estadual votou e trabalhou para Hélio Garcia nas eleições e 
que agora está se sentindo frustrada com seu candidato, não 
conseguindo esconder um sentimento de decepção e revolta 
contra a traição . 

Tem-se feito muita algazarra em torno do palavrão dito por 
Lula contra o Presidente Itamar, mas queremos lembrar que a 
imoralidade verbal promovida pelo Presidente do PT não é 
nada, comparada à imoralidade material provocada pelos 
salários absurdamente baixos oferecidos pelo Governo 
Estadual. 
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Agora o Governador Garcia vem acenando com uma proposta de 
politica salarial. Proposta que, se for um sinalizador para 
uma negociação séria e em bases realistas, poderá ser 
considerada. Todavia, se Hélio Garcia fala sério quando 
propugna a politica salarial já divulgada, o funcionalismo 
não terá sequer como levá-la em conta. Por que não intentar 
uma negociação salarial melhor fundamentada? O Governador 
diz que a arrecadação de ICMS do Estado é toda comprometida 
com o pagamento dos servidores públicos, no entanto os dados 
mostram que, enquanto os reajustes não chegaram a 500% ao 
ano, a evolução na arrecadação ultrapassou os 1.000%. para 
uma inflação de quase 1.200%. Como discutir sem um mínimo de 
coerência? Como levar em consideração uma política salarial 
que. se aplicada em 1992, ano marcadamente recessivo, ainda 
assim, na média mensal, seria pior que o efetivamente dado? 
Não conseguimos entender, mas permanecemos abertos ao 
diálogo. 
Gostaríamos de aproveitar este momento para rebater o texto 

propagado pelo Roberto Amaral, quando diz que "traidores são 
sempre minoria no seio de um grupo" e que neste caso tenta-
se passar imagem diversa. Caro Deputado, talvez V. Exa. não 
esteja enxergando os fatos pelo melhor foco possível. Os 
Deputados do PT, PSB e alguns do PSDB desta Casa votaram 
conforme o deliberado pelos próprios servidores públicos. 
Cabe, pois, verificarmos. entre o funcionalismo. qual a 
posição da maioria. Afirmamos-lhe com a tranqüilidade de 
quem nunca negou respeito ao funcionalismo que. caso os 
funcionários públ ices deliberem pela aceitação da proposta 
governamental, esta Bancada será a primeira a apoiar tal 
iniciativa. Entendam, Deputados governistas. se uma massa 
trabalhadora possui uma proposta e luta por ela. os que 
fingem estar a seu lado, mas votam contra suas pretensões. 
são logicamente traidores da sua confiança. 

Lembramos a V. Exa., ainda, que. quanto à manipulação do 
funcionalismo pelo PT, tal afirmação trai completamente a 
realidade. Dê-se um salário digno, acompanhado de politica 
salarial justa e queremos ver o PT ou quem quer que seja 
fomentar greve. Fosse assim, nobres colegas, o funcionalismo 
teria votado, em massa, no candidato do PT, nas últimas 
eleições, e não no Sr. Hélio Garcia, como fez . 

Ao final, queremos repetir que a Bancada petista está à 
disposição do Governo para auxiliar nas negociações e que o 
PT continuará coerente com sua tradição de defesa dos 
servi dores. Não compact uamos, toda v i a, com quaisquer 
tentativas de se iludir o funcionalismo, mascarando uma 
realidade que, se para o Governo não passa de números, para 
os servidores é o pão de cada dia! Muito obrigado. 

Quero lembrar também algumas questões que têm sido 
levantadas nesta Casa, constantemente. com relação às 
acusações de toda sorte contra os Deputados do PT . 

Eu, pessoalmente, não movi nenhuma palha no sentido de 
denegrir a imagem de Deputados da minha região. Quem o fez 
assim agiu porque se sentiu traido nesta Casa. Quanto a 
falar de caos e corrupção, como estão tentando fazer, 
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podemos dizer que temos muita matéria a ser apresentada. 
Podemos começar por Collor, passando por Quércia, Newton 
Cardoso, Paulo César Farias, até chegarmos ao Eliseu e à 
Odebrecht. Há coisa demais, e podemos ir mais fundo ainda, 
chegando á ASFAS. 

Penso, assim, que cada um que quiser discutir, que o faça 
sem ofensas pessoais, porque não é justo ficarmos assistindo 
a impropérios. Se se trata de denúncia. vamos fazê-la 
perante toda a imprensa. quando poderemos falar sobre a 
corrupção na TELEMIG, a relação com as empreiteiras, o 
porquê do adiamento das audiências públicas. e assim por 
diante. Haveria muita coisa a ser debatida nesta Casa e, 
sendo assim, seria bom que discutíssemos a questão da 
subvenção de Deputados, abordando um pouco como funciona 
essa ASFAS. 

383i REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Antônio Carlos Pereira 
O Deputado Antônio Carlos Pereira- Sr. Presidente, Srs. 

Deputados. pessoas presentes nas galerias, na verdade, fui 
obrigado a me utilizar deste tempo uma vez que não houve 
possibilidade de fazê-lo no período inicial desta reunião. 
Gostaria, em primeiro lugar, de me manifestar acerca do 

pronunciamento do Deputado Wellington de Castro. Em que pese 
às divergências sérias e profundas que temos no que diz 
respeito à questão dos direitos humanos - a opinião que o 
Sr. Deputado tem, por exemplo, sobre a pena de morte, a 
nosso ver, é absolutamente inaceitável - compartilhamos a 
sua preocupação no que diz respeito à superlotação das 
cadeias no Estado de Minas Gerais e, particularmente, no que 
diz respeito à ameaça que vemos, mais uma vez, da deprimente 
e degradante situação da "ciranda da morte". Nesse sentido, 
quero dizer que a Bancada do PT estará representada nas 
visitas às cadeias. 

Ainda hoje e nos próximos dias voltaremos aqui para falar 
da situação do funcionalismo, mas o que me traz a esta 
tribuna é a nota assinada pelo Presidente Itamar Franco e 
por seus Ministros militares. 
Quero deixar claro, de início, que é absolutamente 

inaceitável, neste momento grave e dramático que vivemos, 
que partam do Presidente da República ameaças veladas à 
ordem democrática e constitucional. Nós, brasileiros, ainda 
não tivemos tempo de apagar da memor1a a experiência da 
ditadura em nosso País. O tempo histórico é muito curto para 
que passemos uma borracha naquilo que o Brasil sofreu, 
quando os militares, através de um golpe, assumiram o poder. 

A nota do Presidente Itamar Franco. pela terminologia usada 
e pelos conceitos que ele tenta trabalhar, significa 
objetivamente que a Presidência da República acredita em 
ameaça à ordem constitucional, à ordem democrática. 
Expressões como honra nacional, razões de Estado e sangue de 
gerações foram expressões bastante usadas nos tempos da 
ditadura militar. Não satisfeito, o Presidente conclui a sua 
nota afirmando o seguinte: "Mas não pode a democracia 
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suicidar-se. como tem ocorrido, em muitas ocasiões. em 
países, pela tolerância do Estado aos seus inimigos". Quem 
são esses inimigos? A quem o Presidente e seus Ministros 
querem acusar? 

Em todo conflito. em toda situação histórica em que 
partimos para a generalidade, o risco gravíssimo, 
seriíssirno, é que, em nome dessas general idades, pretensos 
inimigos da Pátria comecem a ser atacados. Se o Presidente e 
seus Ministros hoje identificam os inimigos da democracia. 
eles têm a obrigação de identificar esses inimigos e não 
podem, simplesmente, fazer acusações genéricas. Mas ele vai 
além nesse texto extremamente perigoso. O Presidente afirma 
que a democracia tem o dever inarredável de se defender com 
os instrumentos da lei. Quem ataca a democracia neste 
momento. Sr. Presidente? Quem coloca a democracia em risco. 
perguntamos nós? E o Presidente, de certa forma, tenta 
responder, dizendo o seguinte: "O Governo continuará 
respeitando a le1, como é seu dever e de acordo com sua con-
vicção democrática e com os dispositivos constitucionais que 
garantem o direito de greve e a 1 iberdade responsável da 
imprensa". Desde quando o Governo tem que fazer profissão de 
fé a respeito de dispositivo constitucional? Desde quando 
cabe ao Presidente da República caracterizar o que é 
liberdade responsável de imprensa? Desde quando cabe ao 
Presidente da República desrespeitar o direito de greve, 
quando esse é um direito constitucional neste Pais? 

Não tomem este depoimento como ilação, porque. no mesmo 
jornal em que a nota do Presidente foi publicada, há uma 
matéria em que seu assessor de confiança, Henrique 
Hagreaves, diz o seguinte: "A greve dos servidores públicos 
federais é uma provocação", e insinuou que ela faz parte de 
um clima de desestabilização do Governo Itamar Franco. 

Quem faz terrorismo, quem faz ameaças, quem introduz, hoje, 
concretamente, a possibilidade de encarnarmos os fantasmas 
dos golpes militares? O desdobramento apareceu de forma mais 
abrangente quando em vez de enfrentar politicamente o 
problema concreto e objetivo de distorções no serviço 
público federal, de políticas salariais muitas vezes 
corporativistas. que favorecem determinados setores em 
detrimento de outros que prejudicam a carreira dos 
servidores federais. o Presidente Itamar Franco nomeia um 
General como Ministro responsável pela Secretaria da 
Administração. 

Há muito já se afirmou, neste País, que os problemas 
sociais não podem ser tratados como caso de policia. 
Corremos o risco, hoje, de que os problemas sociais voltem a 
ser trabalhados como problemas de Exército, e isso é 
inaCeitável. Não se trata de querer reduzir a condição de 
cidadania dos elementos que fazem parte das forças armadas, 
mas há uma diferença básica que não podemos ignorar: o 
Exército, a Marinha e a Aeronáutica têm armas. O fato de 
estarem armados coloca-os numa situação diferenciada. por 
isso, afirmam alguns, não podem fazer greve, não podem ter 
sindicato nem podem opinar na política. Mas, hoje, quem 
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tomou a iniciativa concreta de fazer com que os militares 
opinem na política foi o Presidente da RepUblica, de maneira 
absolutamente irresponsável. 

Enganam-se aqueles que pretendiam ou pretendem ver as 
inquietações dos quartéis como questão política. O arrocho 
salarial por que passam os militares é o mesmo por que 
passam os servidores c1v1s e a maioria da população 
brasileira, arrocho esse. é bom lembrar. que teve inicio 
exatamente no período em que os militares mandavam neste 
País. Foram políticas salariais concentradoras de renda, de 
riqueza, de poder, que foram gestadas sob o peso das 
baionetas. Os militares podem até se inquietar com os seus 
salários baixos. mas o que não é aceitável, o que não é 
admissível, é que se coloquem no centro da disputa política 
as questões militares. Isso tem que ser rejeitado por todos 
que aqui se encontram. 

Dizer que greve ameaça a estabilidade do regime é não 
entender a própria história do Brasil, porque foram 
exatamente os movimentos grevistas. no final da década de 
60, os responsáveis pela ampliação das fronteiras da 
democracia. Foi a capacidade de luta da classe trabalhadora 
brasileira- que foi às ruas para enfrentar o regime militar 
- que permitiu que estivéssemos aqui hoje. Ou isso é 
compreendido ou vamos assinar um atestado de incompetência 
absoluta. Intriga-me, incomoda-me, inquieta-me o fato de que 
para falar da mãe de alguém essa tribuna se encha de 
indignados. Ficamos uma sessão inteira homenageando as mães. 
mas, quando a democracia está ameaçada. todos se calam. Esse 
é o debate que precisamos travar, essa é a discussão que 
precisamos fazer. Hoje existe ameaça concreta, sim, mas essa 
ameaça não pode ser enfrentada. não se pode sequer insinuar 
que a questão vai ser resolvida por via da força. 

Quando o Sr. Itamar Franco assumiu a Presidência, 
poderíamos ter posições bem diferenciadas quanto à avaliação 
das suas possibilidades. mas havia um consenso sobre ser ele 
emocionalmente instável. Não bastavam, como não bastam, as 
boas intenções -as hoje já questionadas purezas éticas do 
Sr. Itamar Franco. Para dirigir um país, para se legitimar 
como liderança, é preciso muito mais do que isso. O caminho 
que o Presidente Itamar Franco começa a trilhar, hoje. é pe-
rigosíssimo. O que põe em choque a democracia é a miséria, é 
o fosso social, é a discrepância completa e absoluta entre a 
situação de alguns. que tudo podem, tudo ganham e tudo têm, 
e a situação de uma grande massa de miseráveis, que aumenta 
a cada dia. Isso. sim, põe em jogo a democracia; não são 
greves. não são r e i v indicações. Ninguém aqui quer 
desestabilizar absolutamente nada. É importante deixar 
claro. em qualquer espaço público deste Pais, que, ameaçar, 
insinuar, colocar de forma sub-reptícia que nós podemos 
retomar o passado, é inútil. Não queremos voltar ao ano de 
1964. Queremos que esse País avance, e o único caminho 
possível é através da democracia: 
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Deputado Raul Messias 
O Deputado Raul Messias - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

nobre colega Mílton Salles. venho a esta tribuna, 
evidentemente. para protestar e votar contra esse 
"requerimento-rolha". Esse tipo de requerimento era usado 
por Newton Cardoso e sua Bancada e agora é apoiado pelo 
Deputado Mílton Salles. 
Venho a esta tribuna, também, para ler um artigo publicado 

na "Folha de S. Paulo'', a respeito da Prefeita Erundina. O 
artigo é do ano passado, mas se enquadra perfeitamente 
neste ano. O teor do artigo é o seguinte. (-Lê:) 

"Os Abusos do Tribunal de Contas do Município* 
No ano passado, quando o Tribunal de Contas do Município 

(TCM) de São Paulo rejeitou as contas de 1990 da prefeita 
Luiza Erundina, provocou não só na cidade, mas em todo o 
pais. uma onda de indignação que se transformou num vigoroso 
movimento de desagravo. Foi bastante significativo que 
tivessem se solidarizado com a prefeita desde empresários, 
como o sr. Mário Amato, até políticos de vários partidos, 
inclusive governadores, prefeitos, parlamentares, ou ainda 
líderes sindicais das principais confederações. 
Baseavam-se esses ilustres representantes da sociedade 

civil do Estado na conhecida honestidade da prefeita e no 
parecer de cinco consultores independentes, todos figuras 
públicas da mais alta respeitabilidade técnica, sem qualquer 
vínculo com o PT ou com a Prefeitura, a não ser o 
compromisso com a verdade e o interesse público. Os cinco 
consultores foram o ex-ministro da Fazenda Luis Carlos 
Bresser Pereira, o professor da Fundação Getúlio Vargas e 
ex-chefe da assessoria econômica do ministro da Fazenda, 
Yoshiaki Nakano, o jurista e ex-professor de direito da USP, 
Modesto Carvalhosa, o ex-diretor do Banco Central e da 
Comissão de Valores Mobiliários e chefe do departamento de 
contabilidade da Faculdade de Economia e Administração da 
USP, Eliseu Martins, e o presidente da Trevisan Auditores e 
Consultores e ex-diretor da Secretaria das Empresas Estatais 
(Sest), Antoninho Trevisan, que foram unânimes em afirmar 
que inexistiam motivos técnicos para a rejeição das contas 
de 1990. 

E a votação de 41 vereadores (de um total de 53), que 
desqualificou o parecer do TCM, constituiu um verdadeiro 
preceden~e de unanimidade, num fórum normalmente dividido 
por disputas partidárias. Ficaram a favor do relatório do 
TCM alguns poucos vereadores, dos qua1s quatro hav1am s1do 
acusados na CPI instalada na Câmara no início da gestão 
moralizadora de Eduardo Suplicy. 

A mensagem da sociedade foi bastante clara. A 
honorabilidade da prefeita de São Paulo e a lisura de sua 
gestão administrativa não poderiam ser arranhadas por 
suspeitas infundadas e com base no ressentimento e desejo de 
revide do TCM, cujo conselheiro Paulo Planet Buarque, 
relator das contas, tivera a mulher e filho afastados da 
Prefeitura, este último por ser funcionário "fantasma" da 
Secretaria Municipal de Esportes. 
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Agora, quando a nação inteira está indignada com a 
corrupção que grassa no governo federal, o TCM, em vez de 
aprovar as contas de uma admlnistração que contrasta com o 
governo federal em matéria de lisura. resolve rejeitar as 
contas de 1991, com argumentos tão esfarrapados quanto os 
que fundamentaram a rejeição do ano anterior. Mais uma vez, 
os ocupantes do cogumelo que enfeita a av. 23 de Maio 
tiveram o desplante de lançar uma sombra de desconfiança 
sobre a prefeita de São Paulo, que até mesmo os adversários 
respeitam em matéria de probidade e honestidade. 

Novamente os mesmos cinco consultores acabam de apresentar 
seus relatórios sobre as contas de 1991, que constituem um 
verdadeiro atestado de idoneidade à administração municipal 
e indicam o despreparo do TCM para acompanhar um orçamento 
moderno e bem administrado. O relatório dos professores 
Bresser Pereira e Yoshiaki Nakano afirma que houve ''evidente 
zelo por parte da Prefeitura no cumprimento da lei e 
execução do orçamento. A gestão econômico-financeira, em um 
ano tão conturbado, foi excelente. Os problemas apontados 
pelo TCM ou são simplesmente inexistentes ou derivam de 
práticas orçamentárias que foram sendo desenvolvidas através 
dos anos como adaptação á alta taxa de inflação e à 
instabilidade que caracterizam a economia brasileira". O 
jurista Modesto Carvalhosa afirma que "não há razões 
jurídicas a justificar a rejeição das contas do executivo 
municipal, relativamente ao exercício de 1991. Com efeito. 
não houve, nem foi levantada pelo conselheiro relator 
qualquer hipótese de ato danoso ao património público que 
poderia comprometer a probidade da administração ou a guarda 
e 1 ega 1 empenho dos dinheiros púb 1 i c os". Por seu la do, a 
Trevisan afirma que "o balanço orçamentário de 1991 
apresenta algumas irregularidades apenas do ponto de vista 
formal. Não obstante. não detectamos, entre os aspectos 
analisados e nos documentos que serviram de referência, 
nenhuma evidência ou indício de improbidade, imoral idade, 
favorecimento ou prejuízo ao erário." 

Se não há razões técnicas para a rejeição das contas de 
1991, quais foram os motivos que levaram o TCM a essa 
decisão danosa para a administração? Certamente motivos 
políticos inconfessáveis, mas facilmente deduzíveis, que se 
acentuam num ano eleitoral. 

Cabe agora à Câmara analisar os relatórios dos consultores 
independentes, que lhes estão sendo encaminhados pela 
prefeita Luiza Erundina na quarta-feira desta semana. e 
reparar o grave equivoco cometido pelo seu órgão de 
assessoria, o TCM. 

Guido Mantega" 
(* -Publicado de acordo com o texto original.) 
O mesmo problema se repete agora com as contas relativas a 

1992. Na verdade, o que existe é uma profunda influ~nci~ do 
Sr. Paulo Maluf e das forças de extrema direita, nao soem 
São Paulo, como em todo o Brasil, que temem uma vitória das 
forças populares nas eleições de 1994. Temos certeza de que 
as frentes populares serão vitoriosas em todo o País, de 
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norte a sul, de leste a oeste. Isso motiva as pessoas 
mesquinhas. por motivos inconfessáveis, a assumir uma posi-
ção rancorosa diante de uma administração acima de qualquer 
suspeita, que é louvada em todo o País, e no exterior. 

A administração de Luiza Erundina e o seu curto período na 
Secretaria de Administração Federal só enaltecem a 00ssa 
companheira e nos dão mais motivos para defendê-la em 
qualquer lugar que estejamos. Fui um dos primeiros a 
parabenizá-la por sua atitude de aceitar participar desse 
governo de transição. Tentou, fez o que póde. Foi 
defenestrada pelo Presidente da República porque este, na 
verdade, está cercado por um grupo de pressão, e ele, entre 
o apoio popul.ar e o apoio do grupo palaciano, optou pelo 
grupo palaciano. 

Assim sendo, esperamos que, em breve, o Brasil retorne aos 
caminhos, ou melhor, consiga chegar aos caminhos da 
normalidade democrática. Muito obrigado. 

383ã REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Edward Abreu 
O Deputado Edward Abreu -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas, o Governador Hélio Garcia encaminhou a esta 
Casa projeto em que trata de aumento do funcionalismo e de 
política salarial. Todos nós sabemos das dificuldades por 
que passa o funcionalismo público de Minas. Gostaríamos de 
ver essa categoria recebendo mais. A proposta que hoje 
chega a esta Casa, se não é a ideal, é, sem dúvida alguma, 
razoável e constitui o passo 1nicial para a solução defi-
nitiva do problema salarial do funcionalismo público 
estadual. A proposta concede aumentos que variam entre 100% 
e 219%, beneficiando, sobretudo, as mais baixas faixas 
salariais da pirâmide. Aqueles funcionários públicos 
estaduais que menos recebem são justamente os que terão 
aumento maior. 

É preciso reafirmar, desta tribuna, a preocupação que o 
Governo Hélio Garcia sempre teve com relação ao 
funcionalismo público de Minas Gerais. É preciso, sobretudo, 
recordar. Sou funcionário público, dos quadros da Fundação 
João Pinheiro. É preciso recordar, Sr. Presidente, que, em 
1986, o Governador Hélio Garcia, ao encerrar aquele período 
de Governo, deixou os salários do funcionalismo público 
estadual equiparados aos da iniciativa privada, em termos de 
mercado. Portanto. não se pode admitir que o Governador, na 
atual gestão, apenas por pirraça, apenas por não querer, 
ainda não concedeu recomposição salarial nos n1veis que 
todos nós. queremos. É evidente que a situação de c r 1 se 
nacional impede que o Governador cumpra, nesses primeiros 
dois anos de gestão. suas promessas de campanha. Mas temos 
a certeza de que, até o final do Governo, haveremos de ver 
os salários do funcionalismo público estadual acima dos 
niveis de 1986. Entretanto, é preciso enfatizar que a 
recomposição das perdas salariais só ocorrerá se houver uma 
queda no ritmo da inflação. Se ela permanecer nos atuais 
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Portanto, nós. que temos apoiado o Governador Hélio 
Garcia, não porque somos submissos, mas porque temos 
consciência da crise que o País atravessa, queremos dar aos 
funcionários públicos estaduais salários dignos e temos a 
certeza de que, até o final da gestão de Hélio Garcia, essa 
meta será atingida. Achamos que essa proposta merece ser 
aprovada porque é o 1n1C1o da solução do problema dos 
servidores públicos estaduais. Concedo aparte ao Deputado 
Mí 1 ton Sa 11 es. 

Concluindo, Sr. Presidente, ao aprovar o projeto 
encaminhado pelo Governador Hélio Garcia, junto com a 
proposta de política salarial, sem dúvida alguma, estaremos 
contribuindo para dar início à solução definitiva do 
problema salarial do funcionalismo público do Estado de 
Minas Gerais. Muito obrigado. 

383e REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Wilson Pires 
O Deputado Wilson Pires -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

estamos cientes do profundo drama por que passa o 
funcionalismo de Minas Gerais. Tenho conhecimento de que 
essa gente tem sido submetida a um processo perverso de 
empobrecimento com a defasagem dos seus salários em relação 
à inflação crescente e ao aumento do custo de vida. 

Tem o funcionalismo, e principalmente os professores. 
passado por constrangedora situação. Toca-me muito a 
injustiça que vem sofrendo essa categoria, e é por essa 
razão que, a esta altura dos acontecimentos, esposo sua 
causa; já um pouco tardiamente. uma vez que votei 
erradamente com o Governo no primeiro instante. Entretanto, 
cabe ao homem público mudar de posição quando reconhece o 
erro. Nesse caso, não para redimir a sua pessoa, mas para 
corrigir o agravamento da miséria a que está sendo submetida 
essa gente que se tornou pobre e remediada pelos desgovernos 
que se sucederam em Minas Gerais. O dever do homem público é 
mudar, conforme mudam as posições objetivas, conforme se 
processa a evolução dos acontecimentos, em face dos 
interesses de seu Estado e de sua Pátria. 
Essa increpação de mudanças já foi feita a Ru1 Barbosa, a 

homens muito ma)ores do que eu e do que todos nós juntos. 
Agora, o que não se pode increpar é não a mudança de posição 
em relação a problemas diferentes mas a uma constante de 
fidelidade a certos princípios fundamentais. E nisso eu não 
mudo, não mudei, nem mudarei. E é por isso que aqui estou, 
Sr. Presidente, para seguir os ditames da minha consciência. 

Os homens do Governo na sua jangada partem todas as manhãs 
rumo aos destroços do barco encalhado e dele retiram às 
pressas tudo o que resta dos despojos da embarcação para 
montar na praia a sua tenda e mascatear com os salários do 
funcionalismo. Tudo nos faz crer que quando eles levam 30 
dias para pagar ao quadro efetivo e mais 60 para pagar aos 
contratados, eles manipulam, na ciranda financeira, com a 
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fome e a m1ser1a do quadro de funcionários do Estado. É como 
esse barco que acabo de descrever acima. desgarrado, 
desarvorado, desgovernado sobre os recifes. como na história 
de Robson Crusoé. 

À espera de que, Sr. Presidente? À espera ou no temor ou na 
certeza mesmo, na premonição, na presunção, cada dia mais 
justamente fundada, de que de súbito a maré montante ou um 
novo tempera 1. uma nova greve, faça despedaçar o 
desconjunta do arcabouço dess·a po 1 í ti ca sa 1 ar i a 1 prevista 
pelo Governo. a começar em setembro, quando já devia ter 
começado e evitado tantas incompreensões e dissabores. E 
assim nos submete, nesta Casa. a votar, a conta-gotas, um 
projeto que nos compromete e tenta nos amarrar a esse 
Governo que felizmente já vai para mais da metade do seu 
mandato. 

Essa votação, Sr. Presidente, submete aqueles companheiros 
que o apóiam a um tremendo sacrifício, às vezes até com a 
perda dos seus mandatos e com a incompatibilidade com suas 
bases eleitorais. 

Esse projeto representa, Sr. Presidente, o esmagamento e o 
esfomeamento do funcionalismo mineiro. Julgo desnecessário 
continuar fazendo uso da palavra e com a devida vênia 
solicito a V. Exa. que me seja permitido apresentar algumas 
emendas que pelo menos atenuem o sofrimento dos menos 
aquinhoados, as quais espero sejam aprovadas pelo Plenário. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. desejaria que esta Casa não 

se transformasse numa sucursal de algum albergue de meninos 
desamparados que para aqui vêm capitaneados para votar ou 
comer e ficam privados da sobremesa se não votarem com o 
Governo, que não previu certas situações e agora quer 
remediar, às nossas custas, as conseqüências de sua 
imprevidência. Muito obrigado. 

383i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pela 

Deputada Marta José Hauetsen 
A Deputada Marta José Haueisen• - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados. senhoras e senhores presentes nas galerias, 
assomamos a esta tribuna para protestar contra toda essa 
armação que a Assembléia está promovendo, contra todo esse 
aparato camuflado de democracia, que é a distribuição de 
senhas para que o cidadão possa entrar nesta Casa, que é do 
povo. 
Quero lembrar que. na época do "impeachment" de Newton Car-

doso. houve uma tática vergonhosa para impedir a presença do 
povo nas galerias. Os alunos da Escola Militar ocuparam as 
galerias às 13h30min, guardando lugar para os "newtistas", 
que chegariam à noite. Quando digo "newtistas", ponho aspas 
nessa palavra, porque, na verdade, tratava-se de coitados 
manipulados que compareceram nesta Casa para receber, em 
troca, uma garrafa de refrigerante e um sanduíche. Ao 
escurecer, os ónibus pagos pelos "newtistas" chegaram à 
Praça da Assembléia, e foram descarregados aqueles pobres 
coitados, que vinham bater palmas para os governistas da 
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época; então, os alunos da Escola Militar foram saindo e 
cedendo os lugares aos "newtistas". 

Presenciamos. nesta Casa, outra arma~ão que considero 
vergonhosa e desabonadora. Fala-se que nos, do PT, usamos o 
espaço das galerias para trazer a esta Casa a nossa ~latéia 
e fazemos desta tribuna o nosso palanque. mas nunca 
precisamos catar ninguém para trazer às galerias, nunca 
precisamos distribuir senhas para trazer até aqui pessoas 
que nos aplaudam. Esse é um sinal de que a nossa fala é a 
ressonância da vontade do povo, sinal de que a nossa fala é 
aquilo que o povo precisa escutar e de que estamos 
defendendo os seus interesses. Quando essas galerias se 
enchem e são aplaudidos os Deputados que defendem os 
interesses dessas pessoas, isso significa que trabalhamos 
para elas e com elas e cumprimos o nosso papel de defensores 
do povo. 

Agora, o que vemos? Serão distribuídas quatro senhas para 
cada Deputado, e não temos dúvida de que as nossas, as dos 
Deputados da esquerda, serão disputadas com grande ardor por 
aqueles que querem ouvir quem os defende e saber quem os 
atrapalha. Não tenho dúvida de que os Deputados "hel istas", 
defensores do Governo, terão de catar, quem, sabe, nos seus 
Gabinetes. quem queira vir aplaudi-los. Eles terão de 
implorar a alguém que receba a sua senha e compareça nesta 
Casa para defender os interesses de Hélio Garcia e da 
direita deste Estado. 

Não somos nós que estamos dizendo que essas pessoas que 
defendem os projetos do Governo, bem como o Sr. Hélio 
Garcia, são radicais, mas nós, do PT, bem como o companheiro 
Raul Messias, do PSB, que fecha também com os interesses do 
povo, somos chamados de radicais. Entretanto, está no jornal 
de hoje: "B 1 ocão aprova como Governador quer". Isso 
significa o quê? Significa que a ordem vem de cima para 
baixo e que o famoso "espírito das leis". de Montesquieu, 
"já era" em nosso Estado, há muito tempo. A Independência do 
Poder Legislativo desaparece quando o "blocão" aprova corno o 
Governador quer. Mais adiante, um sinal do radicalismo da 
imprensa. Não somos nós que o estamos dizendo, mas é um 
testemunho, e isso deve ter sido cogitado: "As emendas dos 
petistas, se depender da maioria parlamentar, 1rao a 
Plenário com parecer pela rejeição". Ora, meus senhores. não 
se sabia ontem quais as emendas que os petistas vão apre-
sentar. Corno se pode dizer i.sso de antemão, que é emenda do 
PT, Simplesmente por que é emenda que não agrada ao "blocão" 
e ao Palácio da Liberdade? Que democracia, que liberdade é 
essa que estamos procurando? 

O jornal de hoje repete Otávio Mangabeira na boca do Sr. 
Presidente Itamar Franco: "A democracia é uma planta tenra. 
que precisa de cuidados. senão fenece". Estamos lutando para 
que a democracia seja respeitada, estamos defendendo o 
interesse da maioria, embora, nesta Casa, sejamos minoria. O 
que estamos vendo é esse movimento nacional orquestrado. Não 
é por acaso que o Sr. Hélio Garcia bate o pé quanto ao corte 
dos dias parados do funcionalismo público. Isso é ordem que 
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vem de Brasil ia e tem de ser espalhada por todo o País. 
Repressão sistemática à greve e a qualquer movimento que 
leve o povo à conscientização. Chamam de repressão aos 
palanques do PT. É bom que os senhores saibam que o PT não 
precisa armar palanques para falar de democracia. Nós não 
entendemos que armamos palanque nesta tribuna. O povo vem 
até aqui porque quer, vem para ouvir e ter os seus direitos 
respeitados. Tivemos. há poucos dias, mais um sinal do medo 
que alguns Deputados têm do encontro com o povo, nas 
audiências pUblicas. Esse medo se manifesta quando o povo 
mostra o seu desagrado. Na época das eleições, ninguém tem 
medo do povo. Candidatos andam por todos os lados. aceitam 
até vaias, dão tapinhas nas costas de todo mundo. Quando. 
porém, interesses desse povo são desrespeitados. quando os 
interesses de alguns estão prejudicando a maioria, e essa 
mostra o seu descontentamento. ai, sim, vem o tampão, vem a 
famosa necessidade de ordem, de decoro parlamentar, de 
ninguém ser humilhado ou desrespeitado. 

Meus senhores, onde está esse decoro parlamentar? Onde está 
essa necessidade de cada um defender-se , uma vez que poucos 
estão preocupados com o que se passa na casa e na cozinha de 
um professor que recebe um salário mínimo? 

Estamos defendendo o direito de falar. Estamos defendendo o 
direito de o povo estar presente nas galerias, sem que seja 
necessário distribuírem-se senhas e buscarem-se pessoas em 
Gabinetes. Estamos defendendo que as galerias sejam livres e 
abertas para aqueles que quiserem ocupá-las. Muito obrigada. 

(• - Sem revisão da oradora.) 
383i REUNIÃO ORDINÁRIA 

Questão ae oraem Suscttaaa em 20/5/93 pelo 
Deputado Roberto Carvalho 

O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, eu gostaria 
de que esse requerimento de nosso colega Deputado Miguel 
Barbosa fosse registrado nos anais desta Casa. porque "rolo" 
igual a esse eu nunca vi. 
A nosso ver, parte desse requerimento contraria 

frontalmente o nosso Regimento Interno. E. assim sendo, eu 
solicitaria que essa Presidência prestasse esclarecimentos 
ao Plenário. 

O requerimento diz o seguinte: "0 Deputado que este 
·subscreve, na forma regimental, requer a V. Exa. que o 
Projeto de Lei ng 1.407/93 tenha a sua discussão encerrada 
no máximo após haverem discutido quatro oradores. Que sua 
votação se faça pelo processo simbôlico de voto, no seu 
todo" . 
Agora, vem a parte que, a nosso ver, contraria o nosso 

Regimento Interno: "Não sendo permitidos destaques de 
dispositivos ou de emendas". A esse respeito o Regimento 
Interno é claríssimo. Após esta reunião. teremos também uma 
reunião de comissão que analisará as emendas apresentadas em 
Plenário. Qualquer Deputado terá o direito de pedir 
destaques. O Regimento Interno é claríssimo nesse sentido . 
Como aprovar, então, um requerimento que contraria 
frontalmente o nosso Regimento Interno? 

~~------------------------------------------------------------~ 
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Assim sendo. gostaria que essa Presidência prestasse os 
esclarecimentos. já que estamos discutindo um requerimento 
que é um "rolhão" absoluto, contra o qual o Deputado Mílton 
Sal les tanto lutou. 

383ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Ivo José 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas. companheiros e companheiras presentes nas 
galerias. já manifestamos a nossa posição, na primeira parte 
da reunião, quanto à postura adotada pela direção desta 
Casa. Postura autorizada, certamente, pelo seu Presidente e 
muito bem combinada com a política do Sr. Governador. no que 
diz respeito às medidas adotadas pelo Serviço de Segurança 
d€sta Casa para que as galerias fossem controladas por meio 
de senhas. Essa é uma questão que, lamentavelmente, temos 
que repudiar e para a qual temos que exigir uma explicação. 
Entretanto, sequer uma justificativa meramente formal chegou 
ao nosso Gabinete, para que fosse adotada essa medida, na 
tarde de hoje. 

Como disse ontem à noite o nosso colega Deputado Antônio 
Fuzatto, estamos assistindo. aqui. ao início de um 
desdobramento que faz coro com a pol itica que se iniciou a 
partir do momento em que o movimento teve a oportunidade de 
manifestar seu repúdio a este parlamento. Isso ficou claro 
aqui durante a votação do projeto anterior, em que os 
Deputados ligados ao Governo simplesmente aguardaram o 
momento da votação, aguardaram a obstrução, para votar. Eles 
sabiam que eram maioria e que votariam qualquer coisa 
naquela data. Estamos vendo isso se repetir de uma forma 
s1ntonizada com o volume de recursos que está sendo gasto 
para que a op1n1ao pública fique iludida, acreditando que 
houve negociação, acreditando que houve uma proposta 
inteligente. acreditando que houve intransigência por parte 
das lideranças do funcionalismo e por parte dos Deputados de 
Oposição. Esperamos que a história possa relatar melhor do 
que as nossas palavras esses fatos a que assistimos hoje. 

Lamentavelmente, vemos que existe uma sintonia muito grande 
entre o que se passa aqui e o que se passa em outros Estados 
e mesmo no Governo Federal. Não existe uma determinação, um 
compromisso. uma política estabelecida para as áreas 
essenciais, como a saúde, a educação, o saneamento básico e 
a habitação. Sabemos que vários Deputados que apóiam a 
pol itica do Governo do Estado concordam em que falta uma 
pol itica séria para essas áreas a que me referi . 

Por isso. neste momento, encontramos a oportunidade para 
manifestar a nossa discordância quanto ao fato de o 
funcionalismo ser colocado como o único responsável pelas 
condições em que se encontra hoje o serviço público em nosso 
Estado. Não existe dignidade, não existe condição para o 
servidor executar a sua tarefa. Não falamos de remuneração. 
Vejam os senhores os recursos que são destinados à saúde em 
nosso Estado. Não queremos falar em educação, porque já 
existe uma visão de que os trabalhadores do ensino é que são 
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os responsáveis pelo estado deplorável em que se encontra a 
educação nos dias de hoje. Vamos esquecer os trabalhadores 
do ensino. Vamos falar da questão da saúde. 
Gostaria que os Deputados médicos que apóiam o Governo 

viessem a esta tribuna e traçassem o quadro da situação da 
saúde em nosso Estado. Qual é o compromisso do Governador 
Hélio Garcia em relação á saúde? Não estou falando dos 
salários. Estou falando dos postos de saúde, dos 
medicamentos e das condições de trabalho. Gostaria que os 
Deputados médicos ou ligados a area de saúde viessem aqui 
historiar a realidade da saúde em nosso Estado. Por que será 
que existe por parte dos Deputados ligados ao Bloco essa 
defesa intransigente. essa argumentação de que a 
responsabilidade pelo caos instalado em nosso Estado é 
exclusivamente da greve? Existiu um Governo Hélio Garcia 
anteriormente. Depois veio o Governo Newton Cardoso. Agora 
já temos dois anos de Governo Hélio Garcia, novamente. Será 
que essa greve de 72 dias é a única responsável por toda 
essa situação? Queríamos saber a opinião dos Deputados a 
respeito das políticas que não estamos vendo neste Estado. 
Por isso vivemos esse quadro terrível e lamentável. com a 
mascaração da democracia, como muito bem disse a Deputada 
Maria José Haueisen. 

Não podemos, simplesmente, por meio de instrumentos de 
poder, usar de aparatos para reprimir a presença dos 
cidadãos nesta Casa. Com isso. estão impedindo que os 
Deputados mineiros usem de seu tempo para argumentar quanto 
às emendas ao projeto de reajuste do funcionalismo. Estão 
tentando passar esse projeto goela abaixo. embora ele mereça 
uma discussão muito mais ampla. Nele vemos um esboço de uma 
pol itica salarial e acreditamos que podemos melhorá-la com 
emendas de Deputados da Opos1ção ou de outros, ligados ao 
Governo. 

Portanto, é com pesar que manifestamos a nossa discordância 
e o nosso repúdio, ~ais uma vez, a essas medidas a que 
estamos assistindo. E triste vermos a conivência cega e 
submissa dos Deputados perante o autoritarismo do Sr. 
Governador do Estado. Ele está se utilizando de práticas da 
ditadura militar para poder repr1m1r a presença dos 
trabalhadores no Plenário. Muito obrigado. 
(*-Sem revisão do orador.) 

383ê REUNIÃO ORDINARIA 
Questão de Ordem Suscitada em 20/5/93 pelo 

Deputado Roberto Carvalho 
O Deputado Roberto Carva 1 h_o - Sr. Presidente, eu gostar i a 

de ouvir a leitura desses artigos que suscitou . 
Na realidade, um simples requerimento, apesar de sua 

grandeza, que não propõe discussão, ou seja, que foge à 
discussão é um absurdo. Mas, com relação ao impedimento dos 
destaques, tenho a dizer que o Plenário é soberano, mas não 
com o poder de um requerimento de mudança do Regimento 
Interno. Portanto, eu gostaria de ouvir a leitura do 
Regimento Interno, na parte em que permite acabar com os 
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destaques. Não podemos abrir mão das prerrogativas deste 
Plenário. 

383ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Antônio Fuzatto 
O Deputado Antônio Fuzatto - Isso se chama rolo compressor. 

Eu estava conversando com o Amilcar Padovani, meu grande 
amigo de Juiz de Fora. da Zona da Mata elástica. o qual. 
apesar de não ser da minha corrente política, é mui to 
respeitado por mim, e ele me dizia: "O que é mais que vocês 
querem votar? O projeto está tão boml". Ai. eu pensei: será 
que o povo do PT e alguns outros que votam conosco estão 
enlouquecendo? Como é essa história de votarmos esse 
projeto? Será que está bom? Está na tribuna o companheiro 
Tchó. Tchó, você acha que esse projeto está bom? O Tchó é um 
grande companheiro de luta. professor em Sete Lagoas há 
longa data, e está ali escutando a gente. O que significa 
esse aumento? Fico questionando e pensando a respeito da 
possibilidade de estarmos ficando loucos. Será que há uma 
minoria louca neste Plenário que quer votar uma coisa que é 
boa. ótima, bonita e gostosa? É um projeto horroroso. 
ridículo. Vocês sabem o que significa o aumento que foi dado 
para o salário mínimo? É realmente isso que teria de ser 
dado. Foi apenas corrigido de acordo com o salário minimo. O 
que tem de novo? Eu não consigo entender. Eu gostaria que os 
Deputados, sem demagogia, viessem aqui e nos convencessem. 
Quem sabe vocês não nos convencem, para que possamos votar a 
favor? Acho que o debate é para isso, não é para embate 
político. Quero estar convencido a respeito desse projeto, 
se é bom ou se não é. E não é. O projeto é horrível. Então, 
eu gostaria que os Deputados viessem aqui falar sobre esse 
projeto, sobre o significado da proposta do Governo. 

Estou meio cansado, vou guardar algumas coisas para depois, 
mas vou falar apenas sobre a política salarial do Governo. 
Acho interessante o que escrevi sobre o que pensamos disso. 

Provavelmente, há muitos outros problemas e defeitos, mas 
já podemos apontar os seguintes, em uma análise rápida: 

1 - Os salários. mesmo com os reajustes previstos para maio 
e junho, estão em um patamar baixíssimo. Ou seja, a política 
salarial é implantada tomando por base salários 
completamente arrochados e sem nenhuma perspectiva de 
recomposição. 
2- O Governo propõe um reajuste linear - igual para todos 

os setores do Executivo -de 90% da variação da receita 
líquida do Estado. Não bastasse o fato de a receita poder 
variar abaixo da inflação o que causaria perdas 
consideráveis no salário real -. o Governo já incluiu na sua 
proposta uma perda de 10% da variação da receita líquida por 
quadrimestre. 

3 - Também podemos considerar cOmo perda certa no salário 
real o dispositivo que prevê antecipações bimestrais de 60% 
da variação da receita líquida. Com inflação a 30% ao mês, a 
perda é violenta. 
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4 - As datas fixadas para os reajustes quadrimestrais -
setembro, janeiro e maio - causam um arrocho complementar: o 
13Q salário será pago num momento de baixa real no salário. 
Isto só pode ser esperteza de tecnocratas antifuncionalismo 
- aqueles que ficam nos gabinetes refrigerados pensando 
maquiavelismos contra o funcionalismo que trabalha de 
verdade. 
5-O Governo, ao que tudo indica, torce pela inflação alta 

ou só quer prejudicar o funcionalismo. Sim, pois a política 
salarial deixará de ter validade se a inflação cair abaixo 
de 15% ao mês. Ou seja, no futuro, se o Pais encontrar um 
rumo para vencer a inflação. o funcionalismo voltará à 
estaca zero, sem política salarial e jogado à própria sorte. 
6- Deixa-nos estarrecidos, igualmente, o dispositivo do 

projeto que permite ao Governo decretar os reajustes e 
antecipações. O descaso para com o Legislativo é tal que o 
Governo simplesmente quer descartá-lo do processo. Até onde 
vai a postura autoritária desse pessoal? 

7 Não menos importante e antidemocrático será o 
"controle", proposto pelo Governo, da variação das receitas 
líquidas através da Comissão de Acompanhamento Orçamentário 
e Financeiro. Não há transparência alguma no "controle", 
pois os principais interessados, os funcionários públicos e 
seus representantes, não terão acesso regular e direto aos 
números. É inaceitável! 

8 - Por fim, o Governo perdeu uma oportunidade de ouro para 
estabelecer uma data-base anual para discussão e negociaçao 
com o funcionalismo. Nada fala do assunto, deixando-se em 
aberto a questão. O resultado prático será, com certeza, 
conflitos regulares e radicalização, por falta de espaço 
definido para a prática mais ~ositiva_da negociação. 

383i REUNIAO ORDINARIA 
oiscurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Agostinho Patrus 
O Deputado Agostinho Patrus Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, na realidade todos reconhecem que o nosso 
funcionalismo público não vem percebendo o que merece. Falou 
muito bem o meu amigo e pessoa a quem muito prezo Deputado 
Antônio Fuzatto, que às vezes se excede nesta tribuna, mas 
sempre com aquele aspecto carinhoso que caracteriza sua 
pessoa. 
Gostaria apenas de frisar que esse não é o aumento ideal, 

mas é o que a arrecadação do Estado permite que seja dado. 
Mui to obr i gado . 

383ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

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

distinto e seleto público que nos vê e ouve, representantes 
da imprensa, antes de fazer o encaminhamento do 
requerimento, gostaria de registrar a presença em Minas 
Gerais do Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Dr. 
João Alves de Melo, que, na parte da manhã, já esteve na 
Assembléia. A partir de amanhã, ele estará visitando as 
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cidades do Norte e do Nordeste de Minas. Trata-se de grande 
agência para o desenvolvimento daquela região. Os Deputados 
da região participaram de uma discussão, quando foram feitas 
reivindicações em prol dos menos favorecidos do Norte e do 
Nordeste de Minas. Aproveito para dizer que estamos de 
braços abertos para recebê-lo, agradecendo o fato de ele ter 
aceitado o convite da Assembléia. 

O nosso encaminhamento é favorável ao requerimento, 
reconhecendo que os funcionários ganham salários baixos, mas 
o trabalho que fizemos foi para que isso fosse sanado. 
Procuramos o equac1onamento do problema. Se não foi ideal, 
pelo menos foi real o que o Governo apresentou, para que o 
funcionário, no final do mês, tenha a certeza de receber seu 
vencimento. 

383i REUNIÃO OROINÁRIA 
Discurso Proferido em 25/5/93 pelo 

Deputado José Mllltão 
O Deputado José Mllltão- Sr. Presidente. Srs. Deputados e 

Sras. Deputadas. a respeito da política salarial que a 
Assembléia começa a discutir hoje, entendemos que. se não 
foi uma política ideal. como acho que não é. pelo menos é o 
inicio de uma política salarial que poderemos discutir no 
futuro, aqui nesta Casa. 
Analisando a proposta de política salarial. se for 

concedido 60% de aumento. de acordo com a avaliação da 
receita. zerando a cada quadrimestre, teremos nesse final de 
quadrimestre muita coisa ainda para ser reajustada para os 
servidores. Mais do que isso. com os ajustes diferenciados 
concedidos aos servidores públicos. estamos vendo acontecer, 
por exemplo, uma aproximação entre o QP-01 e o QP-10, e 
entre o símbolo do Professor P1-A e o do Professor P-5. e 
assim por diante. 

O que teríamos de fazer. a partir do 4Q mês? Teríamos de 
encontrar, para cada categoria, um piso salarial, para que 
pudessem ser respeitadas as diferenças entre uma mesma 
classe e para que os membros daquela categoria de classe, 
quando fossem promovidos, tivessem, realmente, algum ganho 
pela promoção. A política salarial que estamos recebendo, 
hoje, para votar, se não é a ideal. é, pelo menos. o inicio 
de uma política salarial para o funcionário público. 

Ainda ontem, lemos nos jornais que a ilustre Deputada 
Sandra Starling, Secretária Municipal de Educação, afirmou 
que a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte não tem como 
conceder uma política salarial para os servidores públicos 
da Prefeitura de Belo Horizonte. E por que ocorre isso? 
Porque há uma incerteza por parte dos Governos, inclusive do 
Prefeito Patrus Ananias. quanto ás futuras receitas. havendo 
também o receio de se fazer uma política salarial, compro-
metendo toda a receita 1 iqüida do município ou do Estado. 
Haveria a possibilidade de, no dia do pagamento, o Estado 
não ter como fazê-lo. 

O Deputado AntOnio Carlos Pereira - v. Exa. me permite um 
aparte? 

O Deputado José Mtlttão- Com todo prazer . 
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O Deputado Antônto Carlos Pereira - Tenho em mãos um 
boletim da Prefeitura Municipal, esclarecendo a proposta que 
está sendo objeto de negociação com o Prefeito Municipal. 
Primeiro: estabelece uma politica salarial com reajuste 
mensal do salário - o reajuste do Estado é bimestral; 
segundo: incorpora, para efeito de cálculo nesses reajustes 
mensais, o indice do DIEESE e não, pura e simplesmente, a 
questão da arrecadação; terceiro: propõe, a cada 
quadrimestre, zerar a inflação do periodo. 

Até onde temos informação, não existe nenhum Estado e 
ne~hum rnunicipio a aplicar o reajuste mensal. A Prefeitura 
de Belo Horizonte está inovando. Mais eloqüente do que essas 
questões todas são os salários que estão sendo propostos. Se 
formos comparar o salário do Estado da Professora primária, 
vai ser algo em torno de Cr$6.000.000.00. A Prefeitura 
Municipal pagará, agora em maio, Cr$8.800.000.00; em 
junho, Cr$11. 160.000.00- o Estado está zerado em junho- e, 
se essa professora tiver habilitação, os salários ficarão, 
respectivamente, em Cr$17.700.000.00 e Cr$21.000.000,00, em 
maio e junho. 

Por essa explicação. por tudo isso, entendo que essas 
diferenças são muito grandes entre a Prefeitura e o Estado. 

O Deputado José Mtlitão -Gostaria de lembrar ao nobre 
Deputado Antônio Carlos Pereira que o piso salarial da 
professora municipal foi feito pela administração do PSDB. 

Voltamos à notícia vinculada pelo "Diário da Tarde" do dia 
18/5/93, pág. 11. que diz o seguinte: "A Secretária 
Municipal da Educação. Sandra Starlíng, abriu a reun1ao 
falando sobre as dificuldades econômicas da Prefeitura, do 
compromisso social da atual administração e da 
impossibilidade da definição de uma política de reajustes 
salariais". Muito obrigado. 

383ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado AntOnio Carlos Pereira 
O Deputado AntOnio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados. senhores presentes nas galerias. 
lerei, novamente, o requerimento: "O Deputado que este 
subscreve, na forma regimental, requer a V.Exa. que o 
Projeto de Lei nQ 1.408/93 tenha sua discussão encerrada no 
máximo após haverem discutido quatro oradores, e que sua 
votação se dê pelo processo simbólico." Vamos parar no 
"simbólico". 

No ano passado, após uma longa batalha, em que o 
companheiro Raul Messias, que não se encontra presente no 
momento, muito se empenhou, foi montado o painel eletrônico. 
No finalzinho do ano passado, todos nós brincamos de painel, 
ensaiamos nossas senhas, simulamos votação, etc. 
Curiosamente, o painel está instalado, mas não está em 
funcionamento. 

Há dois meses, a nossa Bancada suscitou questão de ordem, 
solicitando informações sobre as razões pelas quais o painel 
não funcionava. Alguém brincou dizendo que se fosse por 
falta de pilhas, faríamos uma "vaquinha" no Plenário e 
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certamente elas estariam garantidas. Foi-nos dada a 
informação: de que faltava um dispositivo que possibilitasse 
ao Presidente acompanhar o processo de votação, sem 
movimentar seu pescoço para trás para observar o resultado 
do painel. Em que pese ao torcicolo ser muito desagradável, 
no nosso entendimento. isso não seria motivo para que o 
painel não fosse colocado em funcionamento. 

Por que isso acontece? Vários de vocês acompanharam a 
votação de outros projetos e puderam presenciar a enorme 
confusão que se estabelece no Plenário nos momentos de 
votação. Houve um Deputado, i nc 1 us i v e, que teve seu nome 
incluido nos cartazes do funcionalismo por não estar 
presente na hora da votação do projeto anterior e que, no 
entanto, assegurou-nos que efetivamente se encontrava no 
Plenário. Ocorre que, enquanto essa parafernália não for 
posta em funcionamento. permanentemente estaremos à mercê do 
acaso e da falta de informações. 
Várias cidades do interior tem-nos ponderado o seguinte: 

"Vocês precisam nos informar como os Deputados votam para 
que possamos fazer o acompanhamento dos votos de nossos 
representantes, na Assembléia Legislativa''. Entretanto, isto 
aqui não funciona. embora tenha tudo para funcionar. E é por 
isso que interessa um requerimento dessa natureza - sobre a 
votação simbólica -. ou seja, a votação com as nádegas! 
Quem concorda permaneça como está e ... "bola pra frente". 

O que é essencial? Essencial é que, nesse processo de 
votação. os milhões de mineiros que não se encontram aqui e 
que através de seus votos delegaram poderes a pessoas para 
que os representassem jamais poderão julgar como essas 
pessoas desenvolvem o seu trabalho de representação. Não 
poderão saber de que maneira se comportam os Deputados que 
aqui se encontram, diante de questões que dizem respeito ao 
conjunto da sociedade mineira. 

É por isso que a primeira observação que eu queria fazer 
refere-se ao nosso painel eletrônico. Acho que todos nós, 
uma vez por semana, para não ficar muito monótono, muito 
chato, muito antipático, até aborrecido, deveríamos chamar a 
atenção para a necessidade de que esse investimento feito 
por esta Casa comece a gerar frutos para todos nós. Isso 
evitará confusões no futuro. 

Eu estava, ainda, na primeira parte, mas já vou concluir 
minha fala. 

Chamo a atenção para o que diz respeito aos destaques. 
Poderíamos até concordar com a interpretação que o 

Presidente apresentou de que é uma prerrogativa sua 
despachar os destaques para efeito de d1scussão do projeto. 

Ocorre que estamos, com isso, abrindo um precedente muito 
sério. A decisão foi tomada quando o Presidente a enviou ao 
Plenário, e este a consolidou. Daqui para a frente isso 
poderá ser utilizado contra as minorias eventuais. Queremos 
chamar a atenção para o processo que estamos vivendo aqui, 
porque ele abre brechas. Muitos dos senhores já foram 
minoria nesta Casa. Muitos amanhã podem vir a ser minoria, e 
isso pode se voltar contra os senhores como se voltou contra 
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nós. Creio que, se quisermos consolidar instituições, 
processos, relações, etc .. temos que agir dentro de 
determinadas regras, de determinados padrões. que nós mesmos 
construímos. Esse precedente é sério, porque, pela primeira 
vez, a Presidência, respaldada pelo Plenário, não permite 
que Deputados destaquem emendas para discussão, para 
externar sua posição sobre o que propõe a emenda. Isso é 
censura! Isso é não permitir que Deputados legislem de fato! 
Finalmente. quero apenas fazer uma ponderação. Vários 
Deputados fizeram um debate qualificado, outros, nem tanto. 
Não quero partir para ofensas. Cada um sabe o que falou. 
Quando o Sr. Francelino Pereira era Governador, o PMDB era 
oposição e foi conosco para as ruas e palanques, enfrentando 
a polícia em favor da greve. Quando mudou o quadro estadual 
e o Sr. Newton Cardoso foi eleito, o PSDB, o PFL e o PT 
apoiaram a greve com os mesmos sindicatos que estão 
liderando essa greve hoje. Eu pergunto: o que mudou? A 
categoria continua a mesma, a organização e as lideranças 
continuam as mesmas. Então. por que a postura desses 
partidos que no passado apoiaram, defenderam, respaldaram 
mudou e agora acusam essa greve de partidária, de faccional? 
Essa questão, se respondida, nos ajudaria a entender o atual 
e o futuro quadros. 

383s REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pela 

Deputada Marta José Hauetsen 
A Deputada Maria José Hauetsen - Sr. Presidente. queremos 

também continuar discutindo este requerimento, e quero pegar 
um "gancho" na fala do Deputado Antônio Carlos Pereira, 
perguntando: o que mudou nesta Assembléia? Usando aquela 
velha frase: Mudou o natal ou mudei eu? 

Os princípios são os mesmos, a luta é a mesma. Os mesmos 
Deputados que no tempo de Newton Cardoso foram a favor da 
greve agora dizem que esta greve é política. Quero 
aproveitar a oportunidade para fazer um esclarecimento a um 
companheiro de par.tido. Parece-me que foi o Deputado Ivo 
José que disse que a greve não é política. Discordo 
totalmente dessa afirmativa. A greve é política. Somos ci-
dadãos políticos, somos da "polis". Então, todo ato de um 
cidadão é um ato político. A greve é um ato político, de 
extrema necessidade neste momento. 

Queremos dizer que não concordamos com alguns atos de 
grevistas ou atos de política partidária. Portanto, queremos 
d1zer e repet~r. mais uma vez, para aqueles que ainda têm 
boa-fé, e que querem entender isso, que a greve não é 
partidária, embora queiram tratá-la desta maneira. 
Queremos dizer aos que têm boa-fé, e que são muitos nesta 

Casa, que a greve é um ato político. Quando fazemos qualquer 
coisa, estamos lutando pelo bem-estar da "polis", pelo bem-
estar da comunidade. Quando defendemos o nosso interesse ou 
o interesse de outrem, estamos praticando um ato político. 

Agora, dizer que a greve é político-partidária, que é coisa 
de palanque do PT. aí é que está a má-fé; talvez aí é que 
esteja a ignorância. 
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Estávamos há pouco. desta tribuna, falando da 
arbitrariedade que está acontecendo nesta Assembléia 
Legislativa, que se dobra ao Poder Executivo. Quando a 
Assembléia tem a grande chance de mostrar sua independência, 
de mostrar altivez, ela se curva e espera as decisões do 
Palácio da Liberdade. Ela espera para saber o que o Sr. 
Hélio Garcia mandou fazer. Engraçado é que alguns ficam 
arrepiados quando se fala em subserviência nesta Casa. 
Entendemos que, quando um se dobra ao Sr. Hélio Garcia, é 
subserviência mesmo. 

Hoje está estampado em letras garrafais, no jornal, que o 
"blocão" vai votar como o Governo quer, como o "Senhor Todo 
Poderoso" manda. V i mos, há poucos di as, a Assemb 1 é i a 
Legislativa cancelar as audiências públicas, depois de ter 
gasto tanto dinheiro e depois de ter feito tanta propaganda. 
Cancelou as audiêncfas públicas, porque era preciso impedir 
uma melhor conscientização das pessoas em cada região, era 
preciso impedir que os eleitores cobrassem dos Deputados que 
eles elegeram. Decidida a torpedear todas as iniciativas do 
PT, a Assembléia Legislativa cancelou, adiou essas 
audiências públicas. 

Queremos. desta tribuna, lembrar a esse Poder constituído 
que existem três Poderes independentes no País: o Poder 
Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Não 
estamos aQui para fazer tudo o que Sr. Hélio Garcia mandar. 
Estamos aqui para defender os interesses do cidadão, e é por 
isso que não nos dobramos como minoria. Podemos até perder, 
mas caímos, como disse o companheiro Raul Messias quando se 
referia à companheira Erundina, caímos de pé, junto com os 
funcionários. 

383ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Roberto Carvalho 
O Deputado Roberto Carvalho- D Governo diz- aliás, var1os 

colegas que defenderam o Governo também dizem-. que está 
apresentando uma política salarial. Estranhamente, não se 
quer nem discutir essa política. O Governo não quer discutir 
nada. 

A ementa do projeto encaminhado à Assembléia diz o 
seguinte: "Dispõe sobre os princípios de reajustamento dos 
símbolos e níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal 
civil e militar do Poder Executivo e dá outras 
providências", e o art . 4Q do mesmo projeto reza que: "Os 
reajustes quadrimestrais ocorrerão no dia primeiro dos meses 
de janeiro. maio e setembro de cada ano, com base em 100% da 
variação nominal da receita líquida a que se refere o art. 
3Q; " . 

O parágrafo único do inciso I do artigo citado determina 
que: "O reajuste quadrimestral referido neste artigo será 
feito da seguinte forma" (veja bem, o Governo fala que está 
concedendo 100% da variação do ICMS): "índice uniforme e 
universal de reajustamento equivalente a, no mínimo, 90% do 
percentual de variação", ou seja, o índice quadrimestral 
apresentado é de 90%. O percentual restante equivalente - e 
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de até 10% do percentual da variação nominal ocorrida no 
período será destinado à recomposição de quadros e 
t abe 1 as. Reajuste é uma po 1 i ti c a que representa uma 
conquista do movimento, pois o Governo. durante todo o 
tempo, não apresentou nenhum tipo de proposta salarial. A 
política do Governo não aponta para uma recomposição, tendo 
como base uma inflação de 30% ao mês. Na prática. o Governo 
apresenta realmente o índice de 90%, pois a recomposição dos 
quadros é outra discussão. Tal recomposição tem que ser 
feita baseando-se em outubro de 1986, e não em cima da 
política de reajustamento; deverá ser feita em cima do 
crescimento real do ICMS. A receita cresce como um todo, e 
não podemos misturar as duas coisas. Portanto, a nosso ver, 
o Governo apresentou uma política salarial bastante tímida. 

Em relação a essa política, entendo que o seu próprio texto 
é contraditório, na medida em que o Governo está concedendo 
90%, pois 10% para a recomposição de quadros não é política 
salarial. é política de reajuste. Exigimos a recomposição 
conforme aquilo determinado pela Constituição. isto é, 
voltando aos mesmos valores de outubro de 1986. Aliás, a 
esse respeito. o Governo prometeu, prometeu, prometeu e as 
promessas ficaram perdidas no tempo, como perdido está o 
próprio Governo. 

383i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Ivo José 
O Deputado Ivo José• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

companheiros e companheiras, estamos vendo uma repetição de 
tudo aquilo a que já assistimos em outros momentos. mas. 
lamentavelmente, é uma dura realidade. que, certamente, 
gostaríamos que fosse diferente. Gostaríamos que a avaliação 
da inflação de 30% ao mês estivesse sendo discutida à luz 
dessa proposta, pois sabemos que tal proposta de política 
salarial não permite um tipo verdadeiro de recomposição. 

É por isso que estamos aqui, neste instante. discordando 
dos métodos, dos "requerimentos-rolhas" e também enumerando 
as questões que sempre nos. deixaram estarrecidos, 
principalmente os abusos financeiros e os gastos 
astronômicos que têm o objetivo de manter as aparências. 
Esta Assembléia tem realizado muitos gastos, e, além da-
queles já enumerados aqui, podemos citar outros, como por 
exemplo. os gastos com o famoso painel eletrônico, com as 
audiências públicas, com os terminais de computadores, com o 
projeto Assembléia On Line e uma série de outros gastos 
astronômicos para dizer que a Assembléia está abrindo as 
portas para o cidadão, está democratizando e é autônoma em 
relação ao Poder Executivo. No entanto. o que vemos é bem 
diferente. Quando existe um espaço legítimo para se desen-
volver uma discussão e aprofundá-la naquilo que é a 
expectativa dos trabalhadores. surgem as manobras por parte 
daqueles que não querem. de forma nenhuma. mudar a 
realidade. Querem manter a política de longos anos, que se 
repete a cada ano, a cada momento de greve. a cada momento 
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de reajuste salarial. Isso é lamentável. isso nos estarrece 
e nos deixa preocupados. 

Vimos aqui, no debate passado, a preocupação com picuinhas. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão estava com a gravata 
desatadà. A questão da gravata prevaleceu sobre a questão 
que estávamos discutindo. Precisamos colocar um fim nesse 
tipo de postura, que não ajuda em nada. Isso é realmente 
nada, diante da situação vivida pelo nosso povo. Por isso 
estamos fazendo esta obstrução. com o objetivo de manifestar 
essas preocupações. Na verdade. gostaríamos de aprofundar o 
debate em torno da proposta de pol itica salarial, em torno 
da inflação de 30%. Gostaríamos de discutir melhor a 
proposta, discutir o corte dos dias e se a proposta do 
Governo é válida ou não. Mesmo que sejamos derrotados, 
gostaríamos de discutir essas questões. Gostaríamos de saber 
se existe seriedade naquilo que o Governo propõe e se ele 
realmente vai cumprir o que está prometendo. 

(* - Sem revisão do orador.) 
383ª REUNIÃO OROINARIA 

Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 
Deputado Marcos Helênio 

O Deputado Marcos Helênlo- Sr. Presidente. Srs. Deputados, 
pessoas aqui presentes, estamos fazendo a Ultima intervenção 
em nome da Bancada. Lamentavelmente não vamos chegar ao 
entendimento, para que seja contemplado, minimamente, o 
funcionalismo público. Na verdade. não há como se chegar a 
um entendimento, quando existe a maioria absoluta. Muitos 
dizem que quem tem a maioria absoluta não precisa de acordo. 
Estamos na dependência de uma boa-vontade que não vai haver. 
A votação do projeto vai ocorrer. O projeto traz uma 
perspectiva de entendimento, precisamos reconhecer. Não 
podemos tapar o sol com a peneira. Existe uma perspectiva de 
política salarial. No entanto, outros fatores poderiam ser 
acoplados de imediato, e algumas situações poderiam ser 
corrigidas. Assim, os funcionários püblicos poderiam sair 
daqui razoavelmente satisfeitos e retornar a seus lares com 
certa tranqüilidade. 

Nós não estamos buscando o confronto. Mas, na verdade, nós 
também não podemos concordar com esse rolo compressor do 
Governo. Por exemplo, não podemos concordar, como disse o 
Deputado Roberto Carvalho, com essa possibilidade de quatro 
intervenções apenas. Isso é um go 1 pe à democracia. Somos 
contrários a essas práticas. 

Gostaríamos também de complementar o nosso pronunciamento, 
falando sobre a farsa do frete do gás. Aliás, a sociedade já 
está farta de ouvir falar sobre farsas e corrupções. Mas 
essa farsa do frete do gás, que nós denunciamos na semana 
passada, foi abordada com propriedade por um artigo 
publicado pela "Veja". Pela reportagem, verifica-se que as 
empresas distribuidoras de gás estão sonegando os subsídios 
que elas recebem para distribuir o gás em locais mais 
distantes. Trata-se de apropriação indébita desses 
subsídios. Com isso, o Governo Federal sofre um grande 
prejuízo em sua arrecadação. Essa prática também ocorre com 
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o protecionismo à FIAT e à AÇOMINAS. E nós Ja denunciamos 
essa questão. anteriormente. Portanto, temos que denunciar 
essas discrepâncias. essas diferenças~ O projeto de aumento 
do funcionalismo voltará às Comissões. onde ainda tentaremos 
algum tipo de entendimento, se houver boa-vontade dos Srs. 
Deputados. 

383i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Antônio Fuzatto 
O Deputado Antônfo Fuzatto- Sr. Presidente, eu só queria 

fazer menção ao companheiro Deputado Wilson Pires, que, na 
última votação de aumento. votou a favor. Nós já tivemos 
brigas homéricas, mas ele agora está votando de acordo 
conosco. Na última votação nós éramos apenas 17 a favor do 
funcionalismo. Mas agora estou propondo que o comando de 
greve reveja a questão do Deputado Wilson Pires, para que 
ele não continue a ser considerado um traidor. 

Eu quero agora tratar de uma questão importante: trata-se 
da política salarial da Prefeitura de Belo Horizonte. Esta 
Prefeitura é a única do Pais a dar reajuste mensal de 
salário. Apesar do quadro de dificuldades gravíssimas, com 
uma recessão profunda que prejudica a arrecadação, a 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte optou pela 
valorização do funcionalismo. como forma de melhor atender à 
população da cidade. Desde o aumento de 200% nos salários, 
concedido em janeiro, seguido de dois reajustes que 
totalizaram 240% sobre os salários de dezembro, a 
administração municipal vem demonstrando ousadia e 
compromisso com a defesa dos salários do funcionalismo. E 
agora, nas negociações com os sindicatos, a PBH atendeu a 
uma reivindicação histórica dos trabalhadores, que é a 
uti 1 ização do índice do DIEESE (ICV) para calcular a 
reposição salarial. Com isto, os salários serão reajustados 
em 89,31%, em duas parcelas: 50% em maio e mais 39,31% em 
junho. Vejam aqui alguns exemplos dos novos salários: 
auxi 1 i ar de escola, Cr$4.000.000,00 em maio e 
Cr$5.000.000,00 em junho: técnico de serviço da saúde 
mental, com 6 horas de jornada, em maio, Cr$6.000.000,00 e. 
em junho é Cr$7.000.000,00; analista fazendário, com 6 
horas, Cr$14.000.000,00 em maio e Cr$17.000.000.00 em junho . 
São alguns exemplos para mostrar política salarial do nosso 
companheiro Prefeito Patrus Ananias, que está implementando 
uma política histórica e que ninguém tem o direito de 
criticar. É uma política interessante, que negoc1a com 
servidores que não estão em greve, uma política que avança. 
Ela dá de 500 a O na política do "Seu" Hélio Garcia. Não é 
do "nosso" Hélio, é do Hélio de vocês. O Hélio, para fazer 
essa política ridícula e horrorosa, gasta dois meses. 

Não vou ler o restante, porque o meu tempo está esgotado e 
eu tenho disciplina. Vou deixar para ler o restante depois. 
E agora, com a palavra. o companheiro Wilson Pires, para 
discutir o projeto. 

383i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 20/5/93 pelo 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Deputado Wilson Pires 
O Deputado Wilson Pires -Quero dizer ao ilustre Deputado 

Fuzatto, a quem muito admiro, pessoa muito combativa. que 
não me apraz votar com o PT. Voto com o funcionalismo 
público e com minha consciência. Mas quero dizer a v. Exa. 
que hâ quatro coisas na vida que o homem não deve fazer: 
casar com mulher falada. comprar cavalo sem ver, comprar 
terra grilada e votar com o PT. Voto com a minha 
consciência. 

383ª REUNIÃO ORDINÂRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado João Batista 
O Deputado João Batista - Parece-me que alguém nas galerias 

estava querendo saber se este é o Deputado João Batista. Sou 
eu. Muito prazer. Uberaba está muito bem. e espero que a sua 
cidade também esteja ótima. Se você é minha conterrânea, é 
gente boa. Seja bem-vinda. 

O que eu gostaria de dizer para a torcida organizada do PT 
é o seguinte: a Deputada Maria José Haueisen estava dizendo 
que não distribuíram as senhas, ou que as distribuiram. 
Achou muito ruim. Parece-me que hoje o pessoal resolveu 
fazer uma distribuição mais democrática dos lugares 
existentes nas galerias. Em vez de trazerem só a turma do 
PT, resolveram trazer outros segmentos sociais. É por isso 
que ficou democrático. Isso é ótimo. Somos defensores da 
tese de que o artista independe da platéia. O grande 
artista fala com a casa cheia ou vazia. Muito obrigado aos 
nossos companheiros. Muito obrigado. São palmas sinceras, 
partidas do coração generoso dessa gente. Vamos conceder um 
aparte ao nobre companheiro Roberto Carvalho. 

O Deputado Roberto Carvalho - O Deputado João Batista foi 
meio irônico, mas, na real idade, o que aconteceu é que, pela 
primeira vez nesta legislatura, estamos assistindo ao 
cerceamento da entrada de cidadãos nas galerias. Não se 
trata de discussão democrática, nem de se democratizar a 
participação no Plenário. O que tivemos foi o cerceamento 
de liberdade, e isso não podemos admitir. O assunto é sério, 
e sei que o Deputado estava brincando. Não vamos brincar 
com coisa séria. Houve cerceamento inte"ncional e objetivo. 
Protestamos e não concordamos com isso, que não pode ser 
regra aqui. Ternos milhares e milhares de pessoas lá fora. As 
galerias são públicas, e o que está acontecendo aqui hoje 
não pode se repetir. 
Gostaria de concluir dizendo que artista é o professor e o 

funcionário, que sobrevivem com um salário miserável e que 
agüentam esse Governo autoritário. 

O Deputado João Battsta Eu gostaria de dizer que 
lamentamos essas situações às vezes não tão alentadoras dos 
funcionários públicos e de outros segmentos. Mas temos 
compromissos, também, com pessoas que não são funcionários 
públicos. São pessoas que, às vezes, nem emprego têm. 

O projeto do Governo do Estado traz avanços, e o próprio 
Deputado Marcos Helênio, que é do PT, tentou reconhecer que 
o projeto trazia alguns benefícios, mas que tem uma 

~L_ ______________________________________________________________ J 
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dificuldade danada, quando o Governo faz alguma coisa 
correta. A própria Deputada Maria José Haueisen colocava, há 
pouco. que existem radicalismos por parte do Governo. Admito 
até que pode haver algum radicalismo, mas ele existe também 
por parte da Bancada do PT, em várias ocasiões. 

Vou encerrar com uma pequena pergunta: Será que existe 
algum Deputado que não gostaria que os servidores ganhassem 
bem? Se é como colocaram nos cartazes "Vamos nos lembrar de 
vocês nas próximas eleições". Se era para fazer média. mais 
fácil seria votar sob pressão, com as galerias cheias, como 
a Bancada do PT fez aqui. Eles próprios reconhecem que a 
proposta é boa, mas não têm dignidade para aceitar isso. 

383a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Cósstmo Frettas 
O Deputado Cósstmo Freitas - Sr. Presidente, membros da 

Mesa. Srs. Deputados, venho a esta tribuna para expressar a 
minha esperança de que essa política salarial, com defeitos 
ou não, apresentada pelo Governo, venha, pelo menos, traçar 
um caminho que possamos seguir. Se terá ou não 1 imitações. 
só o tempo dirá. Mas se a grande luta era por uma política 
salarial. ela está aí apresentada. Se houver algum senão ou 
coisas que não beneficiem o funcionalismo público. só o 
tempo dirá. Queremos cumprimentar o Governo pela sua 
iniciativa. 

No momento, eu cumpr1mento o Governador, que foi capaz de 
elaborar essa política. ainda que o critiquem, dizendo que 
ele levou sessenta d1as para fazê-lo. Mas, foi feito. Isso é 
que é importante! Importante é começar. Quem começa já 
caminhou. pelo menos, a metade do caminho. Meus parabéns ao 
Governo! 

383ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 20/5/93 pelo 

Deputado Péricles Ferreira 
O Deputado Pértcles Ferreira Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, neste momento queremos colocar-nos favoravelmente 
ao projeto. Aliás. é até com muita alegria e certa emoção 
que o faço. Como dizia no meu primeiro pronunciamento, nesta 
tarde, eu sou daqueles que não entendem muitas coisas que 
estão ocorrendo, ultimamente, neste Plenário. Aqui se tem 
insistido numa política salarial para o funcionalismo 
pUblico. No momento em que essa política salarial vem para 
cá, começam a dizer que ela não foi discutida. Foi discutida 
sim e foi aceita pelo comando de greve. Boa ou ruim, ela fo1 
aceita. O que ocorre é que o PT está com dor-de-cotovelo, 
porque não foi convidado. Nem vai ser convidado! 

383i REUNIÃO ORDINÁRIA 
o i scurso Proferi do .em 20/5/93 pe I o 

Deputado Ronaldo Vasconcellos 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos Sr. Presidente. Srs . 

Deputados, Sras. Deputadas, assessoria, pessoas que nos 
brindam com sua presença nas galerias, imprensa; gostaria de 
deixar bem claro que estudamos detalhadamente o Projeto de 
Lei nQ 1.408/93, que trata da politica salarial para os 
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funcionários públicos de Minas Gerais. O projeto é 
abrangente: atinge os funcionários da administração direta e 
indireta, das autarquias e das fundações; atinge as pessoas 
que estão em atividade, as que estão inativas e, também. as 
pensões. É bastante claro, transparente. enxuto e determina 
todas as regras para que Minas Gerais tenha uma pol itica 
salarial. Define, por meio de cinco princípios, a política 
salarial do Estado e trata, até mesmo, da cantada, decantada 
e reclamada isonomia salarial. Ele também define a renda 
1 iquida do Estado e, com essa, trata da cota-parte do ICMS. 
Trata, também, do Fundo de Participação do Estado, o FPE, e 
do Fundo de Comércio Exterior. A renda liquida tem três 
partes muito bem definidas no projeto de lei. Definem-se, 
também, as datas. Diz, também, que as antecipações serão 
bimestrais. 

Esse projeto, na verdade, traz todas as regras claramente 
definidas. Por isso. é um exemplo que o Governo de Minas dá 
aos outros Estados brasileiros. É o primeiro Estado a ter 
uma política salarial. Falo com a verdade, com a razão e não 
me importo com vozes que queiram prejudicar-nos. 

O Deputado Roberto Carvalho me pede um aparte, e vou ouvi-
lo, mas fique bastante claro que minhas palavras estão 
registradas. Aqueles que querem desconsiderar-nos peguem as 
notas taquigráficas. vejam o que está registrado e nos 
desmintam, publicamente, se for o caso. Concedo um aparte ao 
Deputado Roberto Carvalho. 

O Deputado Roberto Carvalho - Gostaria de deixar bem claro, 
com relação ao Deputado Péricles Ferreira, que, quando a 
razão não é grande. a exacerbação fica maior. O PT não foi à 
reunião, nem iria se tivesse sido convidado, porque não se 
tratava de uma reunião do Poder Legislativo: era uma reunião 
dos Deputados governistas acompanhando o Governador do 
Estado. O PT teria ido se se tratasse de uma comissão eleita 
pelo Plenário, representando o Poder Legislativo. Assim, o 
PT teria ido. Muito obrigado. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Vou conceder um aparte, 
primeiramente, ao Deputado Péricles Ferreira, por ele ter 
solicitado em primeiro lugar. Concederei tantos apartes 
quantos forem pedidos, porque estou aqui para discutir o 
Projeto de Lei nQ 1.408/93 com quem quiser. Com a palavra, o 
Deputado Péricles Ferreira . 

O Deputado Pértcles Ferreira - Eu 
de agradecer a V. Exa. a honra de 
Vou apenas dizer que "0 choro é 
quente", como disse o Deputado 
obrigado. 

gostaria, primeiramente, 
me conceder esse aparte. 

1 i vre, mesmo na cama 
AntOnio Fuzatto. Muito 

o Deputado Ronaldo Vasconcellos- Com a palavra, a Deputada 
Maria José Haueisen, para seu aparte . 

A Deputada Marta José Haueisen Sr. Presidente, Srs . 
Deputados. gostaria de aproveitar a chance que nos deu o 
orador para dizer que, conforme a última informação que 
tivemos, os professores municipais de Belo Horizonte, em 
assembléia, em discussão com a Secretaria Municipal. 
aceitaram hoje, com alegria, a proposta salarial feita pelo 
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Prefeito Patrus Ananlas. Estamos vendo foi dito. da 
tribuna. que a Prefeitura Municipal não tinha proposta 
salarial - que existe proposta salarial, tanto que foi 
discutida e aceita. A greve nem chegou a começar, nem 
constituiu uma ameaça. Os servidores municipais pediram 
negociação, pediram acordo e foram atendidos. Eles estão 
satlsfeitos. É assim que um governo precisa tratar os seus 
funcionários. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Agradecemos o aparte da 
nobre Deputada Maria José Haueisen e publicamente elogiamos 
a administração do Prefeito Patrus Ananias. Concedo aparte 
ao Deputado Ivo José. 

O Deputado Ivo José* -Sr. Deputado Ronaldo Vasconcellos, a 
sua postura ajuda a enaltecer esta Casa. proporcionando 
debates e mostrando as trilhas pelas quais devemos passar. 
Isso não tem ocorrido com relação a grande parte dos 
Deputados que o antecederam. 

A categoria dos servidores municipais - alguns encontram-se 
presentes nas galerias - está confirmando que a referida 
proposta foi aprovada em assembléia e que amanhã os 
representantes do funcionalismo público municipal v1rao 
assinar o acordo com o Prefeito de Belo Horizonte, 
confirmando. assim, o que aconteceu ainda há pouco, na 
assembléia dos servidores municipais. ~ importante falar 
sobre esse acordo, uma vez que estamos discutindo a 
conflituosa proposta do Governo Estadual, para que o exemplo 
do referido acordo seja imitado por todos. Muito obrigado. 

(*-Sem revisão do orador.) 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos -Agradeço o aparte do 

nobre Deputado Ivo José e devo dizer que muito engrandeceu a 
minha fala. Com a palavra, o Deputado João Batista, para seu 
aparte. 

O Deputado João Batista - Gostaria de fazer apenas um apelo 
ao comando de greve, presente nas galerias. Solicitaria que 
o comando de greve do Estado fosse tão simpático, tão gentil 
como está sendo o que negociou com o Prefeito Patrus 
Ananias. 

A outra questão é uma pergunta: será que o Prefeito Patrus 
Ananias tem o necessário número de vagas nas escolas 
municipais? 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos -Agradeço o aparte do 
Deputado João Batista e concedo aparte ao Deputada Antônio 
Fuzatto. 

O Deputado AntOnio Fuzatto O senhor disse que está 
querendo discutir o projeto relativo à questão da política 
sa 1 ar i a l. Acho isso 1 ouváve 1. Ninguém, até agora, quis 
discuti-lo. Eu gostaria de que o senhor dissesse para os 
Deputados, para o pessoal do PT, para o pessoal das galerias 
o que acha importante nesse projeto. Qual ponto julga 
importante? O que há de concreto? O que essa política rendeu 
ao funcionalismo? A política salarial do Patrus é 
diferente, pois sinaliza e tudo mais. V. Exa. disse que está 
querendo discutir; como eu também quero fazê-lo, gostaria 
de que expusesse para as pessoas o que há de importante 
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nesse projeto, o que fol modificado para o funcionalismo. 
Talvez. assim, a categoria concorde com o que foi proposto, 
e acabe a greve. 

Não estamos, porém. enxergando nada de interessante. 
Queremos política salarial e apresentamos uma proposta sim, 
pois política não significa qualquer coisa. Queremos. uma 
coisa decente. Assim, gostaria de que V. Exa. explicasse o 
que muda na vida do funcionalismo público. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos Respondo ao nobre 
Deputado Antônio Fuzatto. O projeto de lei define as 
diretrizes. Basta que se leiam os cinco itens, que tratam da 
isonomia salarial. da vinculação à renda líquida, definem os 
meses em que o funcionalismo terá aumento e, com isso. 
poderá fazer suas dividas. porque Sabe em que meses terá 
aumento. Muito obrigado. 

i L-------------------------------------------------------~ 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Ofícios diversos - Apresentação de Propo-
sições: Projeto de Lei Complementar nQ 26/93 - Projetos de 
Lei do no 1.459 ao 1.464/93- Requerimentos do no 4.446 ao 
4.458/93 Requerimento do Deputado Roberto Amaral 
Comunicações: Comunicações das Comissões de Direitos e 
Garantias Fundamentais e de Política Energética e dos 
Deputados Agostinho Patrus, Líder do BRD, Roberto Luiz 
Soares (4), Mauri Torres, Simão Pedro Toledo e José Leandro 
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Baldonedo 
Napoleão e Ronaldo Vasconcellos -Questão de ordem: chamada 
para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para continuação dos trabalhos - 2ª PARTE (ORDEM 
DO DIA}: 1ª Fase: Leitura de comunicações apresentadas 
Discussão e votação de pareceres: Prosseguimento da votação 
do parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade 
do Projeto de Lei nQ 1.285/93; aprovação Parecer da 
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de 
Lei nQ 1.287/93: aprovação- Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Roberto Amaral; aprovação - 2i Fase: Palavras do 
Sr. Presidente Discussão e votação de proposições: 
Prosseguimento da discussão. no 2Q turno, do Projeto de Lei 
nQ 742/92; encerramento da discussão; aprovação; verificação 
de votação; inexistência de "quorum" para votação; anulação 
da votação do projeto - Questão de ordem; chamada para 
recomposição do número regimental: inexistência de "quorum" 
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão- Elmo Braz 

- Bené Guedes - Sebastião Helvécio Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus - Aílton Vilela-
Ajalmar Silva - Âlvaro Antônio- Ambrósio Pinto- Anderson 
Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio Fuzatto - Antônio 
Júlio- Antônio Pinheiro - Baldonedo Napoleão- Bernardo 
Rubinger- Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira- Clêuber 
Carneiro- Cóssimo Freitas - Dílzon Melo- Eduardo Brás-
Elisa Alves - Ermano Batista- Francisco Ramalho- Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo 
José - Jorge Hannas - José Braga - José Maria Pinto 
Marcelo Cecé -Márcio Miranda - Marcos Helênio Maria 
Elvira - Maria José Haueísen - Mauri Torres - Miguel Barbosa 
- Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Roberto Amaral -
Roberto Luiz Soares-- Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos -
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Sebastião Çosta -Simão Pedro Toledo- Tarcisio Henriques-
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, 1n1C1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra. o Sr. 2Q-Secretãrio. para proceder á leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
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. 

Correspondência 
-O Deputado Márcio Miranda, 1Q-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Gen-Bda Alcedir Pereira Lopes, Diretor do Serviço 
Militar do Departamento-Geral do Pessoal do Ministério do 
Exército, informando, em atenção a requerimento do Deputado 
Bené Guedes (instalação de Tiro-de-Guerra no Município de 
Leopoldina). que aquela Prefeitura precisa manifestar a 
intenção de desenvolver o processo de criação do referido 
Tiro-de-Guerra, cabendo a ela entrar em contato com o 
Comando da 4a Região Militar, com sede em Juiz de Fora. 

Do Sr. José Rezende de Andrade, Secretário da Segurança 
Pública. informando. em atenção a requerimento da Deputada 
Maria Elvira (instalação de uma delegacia de policia no 
Município de Divisa Nova), que a pretendida unidade policial 
já se encontra funcionando normalmente na sede do município, 
na Rua Mato Grosso s/nQ, e que o Dr. Marcos Bronze de Souza, 
titular da congênere da Comarca de Cabo Verde, por ampliação 
de competência, vem respondendo por ela. 

Do Sr. Domingos Lanna. Secretário Adjunto de Transportes e 
Obras Públicas. informando, em atenção a requerimento do 
Deputado Amilcar Padovani (pavimentação do trecho que liga o 
Município de Mar de Espanha à divisa com o Estado do Rio de 
Janeiro), que o custo previsto da obra é de 
US$12.500.000,00, e que a realização dessa obra precisa da 
autorização do Governador do Estado. 

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Vice-Diretor-Geral do 
DER-MG ( 2). informando. em atenção a requer i menta do 
Deputado Geraldo da Costa Pereira. que o trecho da Rodovia 
MG-464, que liga os Municípios de Sacramento e Conquista. 
não tem denominação oficial; e. em atenção a requerimento do 
Deputado Tarcisio Henriques (instalação de sanitários em 
ônibus intermunicipais com percurso superior a 100km). que a 
matéria em questão é de competência privativa da União, que 
tem o Conselho Nacional de Trânsito como órgão normatizador 
e regulador do assunto. 

Do Sr. Marcos Raymundo Pessoa Duarte, Diretor-Presidente do 
BEMGE, informando, em atenção a requerimento do Deputado Ro-
berto Amaral (abertura de uma 1 inha especial de 
financiamento destinada a retenção de matrizes bovinas). que 

!L_ ______________________________________________________ _j 
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a versão atual do "Manual de Crédito Rural do Banco Central 
do Bras; 1 " não prevê o pretendi do crédito, e que as 
prioridades para aplicação de crédito rural são também 
determinadas pelo Banco Central do Brasil. 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçàes 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 COMPLEMENTAR No 26/93 

-O Projeto de Lei Complementar nQ 26/93 foi publicado na 
edição de 10/6/93 do "Diário do Legislativo". 

PROJETO DE LEI NQ 1.459/93 
Proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes 

e similares localizados nas rodovias estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica proibida a venda de bebidas alcoólicas em 

bares, restaurantes e similares localizados nas rodovias 
estaduaiS. 

Art. 2Q -A colocação de bebidas à venda, nas 
estabelecidas no artigo anterior acarretará 
advertência, para que seja providenciada sua 
retirada do comércio. 

condições 
pena de 

imediata 

Parágrafo único - Em caso de reincidência, haverá apreensão 
e multa progressiva. na forma do regulamento. 

Art. 3Q- Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias a partir de sua 
publicação. 
Art. 4Q 

publicação. 
Esta lei entra 

Art. 5Q Revogam-se as 
especialmente a Lei nQ 10.127, 
Sala das Reuniões, 9 de junho 
António Pinheiro 

em vigor na 

disposições 
de 5 de abri 1 
de 1993. 

data de sua 

em contrário, 
de 1990. 

Justificação: A Lei nQ 10.127, de 5/4/90 é uma lei inócua, 
que clama pela sua aplicação na prática, dado o universo 
fático que pretende regular: a segurança nas estradas. ou 
seja. a proteção à vida. Entretanto, a intenção estatuida na 
norma não alcançou seu objetivo. Isso porque se trata de 
norma não regulamentada; o Executivo não se dignou expedir 
seu regulamento no prazo ali estipulado; também porque não 
se trata de norma cogente, ou seja. aquela norma que não 
impõe sanção . 
A norma sem penalidade está fadada ao vazio, pois o se~ 

descumprimento não impõe ao infrator nenhuma reparação. E 
como se não existisse. A lei que não prevê penal idade em seu 
corpo não pode transferir essa prerrogativa para o 
regulamento. Este não pode militar senão dentro dos limites 
impostos por ela . 
Como se pode ver, nada adiantaria 

regulamento às normas da Lei nQ 10.127. 
inestimáveis para a sociedade, que está 
alarmada com os crescentes indices 

a aplicação de 
Isso com prejuizos 
a cada dia mais 

de acidentes nas 
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estradas. provocados pelo uso de bebidas alcoólicas ao 
volante. 

As alterações introduzidas no corpo do presente projeto de 
lei estão na penalidade e na dilatação de prazo para sua 
regulamentação. A penalidade atende ao aspecto pedagógico 
que deve inspirar tais leis. Começa-se pela advertência, 
evidentemente notificada, para que se possa constatar a 
reincidência. Esta, tratada com maior rigor e ainda 
gradativamente, no regulamento. Também caberá ao regulamento 
estipular se a proibição será somente quanto à bebida 
vendida em doses ou não. Se se atender ao espírito que 
entendemos permear a lei, a proibição se estenderá a todo o 
negócio feito com a bebida. quer seja esta fracionada, quer 
não. Quanto ao prazo de regulamentação de 90 dias, a nosso 
ver, o alto interesse público de que se reveste. demandando 
urgência, justifica tal prazo, suficiente para que a lei 
seja regulamentada pelo Executivo. 

Conto com o alto espírito público dos nobres colegas para a 
aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.460/93 
Dispõe sobre o controle e a fiscalização da execução 

orçamentária do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Para o exercício do controle e da fiscalização da 

execução orçamentária do Estado, será instalado, no mínimo, 
um terminal de computador na Assembléia Legislativa e um no 
Tribunal de Contas, com acesso instantâneo à tOtalidade dos 
dados a ela concernentes centralizados na Secretaria da 
Fazenda. 

p 1Q -A Assembléia Legislativa deverá instalar esses 
terminais, e o Poder Executivo garantirá o acesso, por meio 
deles, ao Sistema Contábil do Estado, que compreende os 
bancos de dados de: 

I -documentos; 
II - encerramentos; 
III - relatórios; 
IV- tabelas; 
V - saldos do razão: 
VI - dotação orçamentária; 
VII - empenhamento; 
VIII - posição contratual; 
IX - outros existentes. 
~ 2Q - Todo Deputado Estadual, Conselheiro do Tribunal de 

Contas e membro de Comissão Técnica Permanente, ou pessoa 
por eles autorizada, terá assegurado o acesso aos dados 
informatizados. 
Art. 2Q- Os terminais previstos no artigo anterior deverão 

ser instalados, e o acesso aos dados deverá ser garantido, 
num prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 
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Art. 3Q -As despesas 
pelas dotações próprias 

decorrentes desta 
do Orçamento. 
entra em vigor 

lei serão cobertas 

Art. 4Q Esta lei na data 
publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de junho de 1993. 
Antônio Carlos Pereira 

de sua 

Justificação: A Constituição Estadual, no seu art. 73, 1 
1Q, determina que os atos das unidades administrativas dos 
Poderes do Estado e de entidade da administração indireta se 
sujeitarão a controle externo. a cargo da Assembléia 
Legislativa. com o auxilio do Tribunal de Contas. e a 
controle direto. a cargo do cidadão e das associações 
representativas da comunidade. 

O artigo seguinte diz: »A fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Estado e das entidades da administração indireta é exercida 
pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade''. 
Configura-se, assim, de forma clara e insofismável, que o 

controle externo é função precipua do Poder Legislativo, e o 
seu pleno exercício sedimenta o próprio estado democrático 
de direito, pois, como assevera o jurista Hely Lopes 
Meirelles, na obra "Direito Administrativo Brasileiro" 
(Editora Revista dos Tribunais, 16a edição, 1991, pág. 597), 
reportando-se a Beckert, "nos regimes democráticos, o povo 
delega poderes. não só de legislação, mas e sobretudo de 
fiscalização, a seus mandatários nas C~maras, para que 
assegurem um governo probo e eficiente". 

A própria Carta Federal de 1988, reconhecendo a relevancia 
de tal função, ampliou os poderes do Legislativo para o 
exercicio do controle e da fiscalização dos atos da 
administração pública. 

Nesta medida, cumpre ao Legislativo, mediante o controle 
externo, exercer sua função fiscalizadora. zelando pela 
probidade da administração, pela regularidade do 
gerenciamento e pela aplicação dos bens e recursos públicos, 
e, também. pela fiel execução das regras orçamentárias 
aprovadas em lei. 

Todavia, é certo que, para exercer tal atribuição 
constitucional de forma plena e eficaz, necessita o 
Legislativo de instrumentos mais ágeis e modernos, não 
podendo permanecer restrito aos mecanismos existentes. 

Assim é que. no tocante à fiscalização orçamentária, 
propomos que o controle seja realizado ·por meio do sistema 
de informatização, que permitirá aos Deputados e ao próprio 
Tribunal de Contas acompanhar a aplicação dos recursos 
previstos no Orçamento, assim que ela vier a ser executada, 
possibilitando, desse modo, que a ação fiscalizadora do 
Legislativo possa caracterizar-se pelo rigor e pela precisão 
necessários. 

De toda forma, é imperioso reconhecer que a Assembléia 
Legislativa deve adequar-se à necessar1a modernização de 
seus serviços, e o Executivo, propiciar as condições que 
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viabilizem a plena eficácia do exerClClo das atribuições 
constitucionais do que, aliás. é uma das metas previstas nas 
diretrizes orçamentárias apresentadas pelo Governo Estadual. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.461/93 
Autoriza. em caráter excepcional, o parcelamento de débitos 

de Prefeituras Municipais com o Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os débitos das Prefeituras Municipais com o 

Estado, decorrentes de execução de convênios. superiores a 
160 Unidades Fiscais de Minas Gerais - UFMG -. poderão ser 
parcelados nas condições estabelecidas nesta lei. 
Art. 2Q -O parcelamento a que se refere o artigo anterior 

não poderá exceder o prazo de 10 (dez) meses, a contar da 
assinatura do acordo. 
~ 1Q -A negociação será realizada diretamente entre o 

órgão estadual credor e a Prefeitura Municipal inadimplente. 
~ 2Q - A divida a ser negociada, respeitado o prazo 

estabelecido neste artigo, será quitada mensal e 
consecutivamente, em parcelas iguais. corrigidas 
monetariamente. 
~ 3Q -A assinatura do acordo habilita. 

municipio à lavratura de novos convênios 
participação financeira do Estado. 

de imediato, 
em que haja 

o 
a 

Art. 3Q -O atraso na quitação de qualquer parcela mensal, 
superior a 15 (quinze) dias contados da data do vencimento, 
acarreta. de imediato. o vencimento de todas as parcelas 
vencidas e vincendas. 
Art. 4Q -Na ocorrência da hipótese prevista no artigo 

anterior, fica o Secretário de Estado ou dirigente do órgão 
estadual conveniado obrigado a: 

I - denunciar o fato ao Tribunal de Contas para tomada de 
contas especial e outras providências cabíveis junto ao 
Ministério PUblico e demais órgãos competentes; 

II comunicar a ocorrência à Contadoria-Geral, para 
cumprimento do disposto no art. 4Q desta lei. 
Art. 5Q -O município somente poderá se habilitar ao 

parcelamento previsto nesta lei uma única vez. 
Art. 6Q -Compete ao Secretário de Estado ou dirigente de 

órgão estadual determinar o levantamento. por município. de 
todos os débitos abrangidos por esta lei, de forma a 
possibilitar o cumprimento do disposto no artigo anterior. 
Art. 7Q -O município, para se habilitar ao parcelamento 

previsto nesta lei, deverá providenciar, junto à respectiva 
Câmara Municipal, lei autorizativa para pagamento dos 
débitos contabilizados. 
Art. 8Q- O pagamento de cada prestação mensal dará direito 

ao município de receber certidão comprobatória de quitação, 
documento este que deverá ser apresentado quando do 
pagamento da próxima prestação . 
Art. 9Q -Esta lei terá vigor durante o período de 24 

(vinte e quatro) meses contados da data de sua publicação . 

EL---------------------------------------------------------------J 
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Justificação: A situação encontrada por muitos dos novos 
Prefeitos, em seus municípios, tem-se demonstrado caótica em 
muitos aspectos, com diversas dívidas a vencer, como FGTS, 
INSS, IPSEMG, CEMIG e outras. Apesar de procurarem recursos. 
estes têm-se apresentado curtos. A União. no empenho de 
arrecadar os seus créditos, possibilitou o seu pagamento 
parcelado. Essa medida foi altamente benéfica para os 
municípios, que têm conseguido, a duras penas. acertar, al-
gumas vezes, os seus débitos. Entretanto, na área estadual, 
falta embasamento legal para que essa medida venha a ser 
implementada. 
Diariamente somos acionados por nossos Prefeitos para 

intervir junto aos órgãos estaduais. na tentativa de 
regularizar perante o Estado seus débitos e, dessa forma, 
poder implantar e implementar seus programas e projetos. Há 
diversas Prefeituras que. encontrando débitos de gestões 
anteriores, corrigidos monetariamente (o que é perfeitamente 
razoável), não encontram saída para seus problemas. 

Não é possível deixarmos o município ser penalizado duas 
vezes, pois, à necessidade de quitar os débitos corrigidos, 
junta-se a impossibilidade de assinar convênios com o Estado 
para execução de obras e serviços, em face da inadimplência 
verificada. Além disso, é, muitas vezes, de difícil solução 
a falta de documentos contábeis que possibilitem a regular 
prestação de contas e conseqüente reabilitação. 
Dessa forma. tem o presente projeto dois objetivos básicos: 

o de propiciar ao município o acerto de suas contas com 
relação ao Estado, bem como o de liberar o seu crédito ao 
aporte de novos recursos financeiros mediante convênio. 

Se aprovado, propiciará este projeto ao Estado o 
recebimento corrigido de seus créditos; ao município, a sua 
quitação, bem como a possibilidade de, adimplente, 
candidatar-se a novos convênios para a execução das obras e 
serviços necessários ao seu desenvolvimento. 

Para se evitar o estímulo à inadimplência das Prefeituras 
Municipais com o Estado no futuro, prevê-se a vigência da 
lei, 1 imitada no tempo - 24 meses-; entretanto, o prazo 
dado parece-nos suficiente para que possam os municípios 
solucionar os seus problemas. 

Espero de meus nobres pares 
aperfeiçoamento do presente projeto 
aprovação. 

contribuições 
e o apoio a 

ao 
sua 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.462/93 
Autoriza o 

Marilac . 
Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q - Fica o Poder Executivo autorizado a 

Município de Marilac, imóvel de sua propriedade, 

decreta: 
doar ao 
situado 

~L-------------------------------------------------------~ 
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naquele rnun1C1p1o, com 360m2 (trezentos e sessenta metros 
quadrados), situado na Praça Presidente Tancredo Neves, com 
as seguintes medidas e confrontações: 14m (quatorze metros) 
de frente para a Praça Presidente Tancredo Neves; 26m (vinte 
e seis metros) pela lateral direita, dividindo com área vaga 
da Prefeitura Municipal de Marilac; 25.50m (vinte e cinco 
metros e cinqüenta centímetros) pela lateral esquerda 
dividindo com Joaquim Couto de Almeida; e 14m (quatorze 
metros). dividindo pelos fundos com João Batista da Silva e 
Espólio de Roque Teodoro da Silva, imóvel havido por doação 
em 6/12/85, conforme escritura lavrada a fls. 18 do livro 1-
Aux. do Cartório de Marilac e rerratificação lavrada a fls. 
22 do livro 1-Aux do mesmo cartório, e registrado sob o nQ 
R-2 da matrícula nQ 5.417, livro 2-Q. fls. 138 do Cartório 
do Registro de Imóveis de Peçanha. 
Parágrafo Unico -O imóvel a que se refere este artigo 

destina-se à instalação e ao funcionamento da Prefeitura 
Municipal de Marilac. 
Art. 2Q -O imóvel objeto da presente doação reverterá ao 

patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) anos contados 
da data de publicação desta lei, não lhe for dada a 
destinação prevista no artigo anterior. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de junho de 1993. 
José Bonifácio 
Justificação: Visa o presente projeto de lei ao 

aproveitamento do terreno para instalação e funcionamento 
da sede da Prefeitura Municipal de Marilac. uma vez que essa 
Prefeitura funciona atualmente em imóvel alugado, em 
péssimas condições. 

O imóvel em questão foi doado ao Estado. em 1985, pela 
própria Prefeitura, para construção de um centro de saúde, 
cujas obras foram iniciadas e interrompidas por falta de 
recursos financeiros. 
A doação para tal fim ê medida de alto cunho social, razão 

por que peço o apoio dos colegas à aprovação deste projeto. 
uma vez que o Prefeito Municipal se propõe a doar uma outra 
área para o Estado. 

- Publicado. va1 o projeto às Comissões de Justiça e de 
fiscal1zação Financeira para parecer, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO OE LEI NQ 1.463/93 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do 

Indaiá terreno urbano destinado à construção de ginásio 
poli esportivo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - F i ca o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Dores do lndaiá terreno com área de 4,071m2 
(quatro mi 1 e setenta e um metros quadrados), situado 
naquela cidade, compreendido da área do quarteirão formado 
pelas Ruas Oitava, São Paulo, Paraná e Bela Vista, 
excluindo-se o terreno ocupado pelo Tiro-de-Guerra. com 

~L-------------------------------------------------------~ 
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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 nQ 8.038, de 9 de janeiro de 
1950. 
Parágrafo único -O terreno a que se refere o artigo se 

destina à construção de um ginásio poliesportivo. 
Art. 2Q O terreno objeto desta lei reverterá ao 

património do Estado se. no prazo de 5 (cinco) anos a contar 
da publicação desta lei. não lhe for dada a destinação 
prevista no parágrafo único do art. lQ. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de junho de 1993. 
Jaime Martins 
Justificação: Autorizada pela Lei Municipal nQ 20, de 

2/8/48, modificada pela Lei Municipal nQ 46, de 28/4/49, a 
Prefeitura do Município de Dores do Indaiá doou ao Estado de 
Minas Gerais o terreno de propriedade do referido município, 
descrito no art. 1Q deste projeto de lei, para construção de 
dez casas para alojamento dos praças do destacamento 
policial local, conforme escritura pública de doação. 

Passados mais de 40 anos sem que o Estado de Minas Gerais 
tenha dado ao imóvel o destino previsto na lei municipal de 
doação, o Município de Dores do Indaiá reivindica agora o 
retorno do terreno à sua propriedade e domínio, para dar-lhe 
destinação social relevante, qual seja a construção de um 
ginásio poliesportivo. 

Assim, em face do elevado alcance social da iniciativa 
proposta, conto com o apoio dos nobres pares desta Casa à 
aprovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 1 .. 464/93 
Declara de utilidade pública a Associação das Donas de Casa 

de Itacarambi, com sede no Município de Itacarambi. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ - Fica declarada de ut i 1 idade pública a Associação 

das Donas de Casa de Itacarambi, com sede no Município de 
Itacarambi. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de junho de 1993. 
Clêuber Carneiro 

de sua 

Justificação: A Associação das Donas de Casa de Itacarambi 
é uma sociedade civil sem fins lucrativos e tem seu estatuto 
registrado no Cartório do 2Q Ofício de Notas da Comarca de 
Januária. 

A entidade tem por objetivo congregar as donas de casa de 
Itacarambi e, assim, através do esforço coletivo, promover e 
executar trabalhos de fundo social. 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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da Comarca de 
de Itacarambi 

e sua diretoria 

Em caso de dissolução da associação, seu património 
reverterá para entidade congênere. . 

Dessa forma, por se evidenciar o caráter de utilidade 
pública de que se reveste a entidade, esperamos ver aprovado 
este projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 4.446/93, da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária, solicitando seja formulado apelo ao Presidente 
da Loteria do Estado de Minas Gerais com vistas à obtenção 
de informações sobre o resultado do lucro líquido da Loteria 
Mineira nos últimos três anos e sobre a forma como ele é 
aplicado atualmente. (- À Mesa da Assembléia.) 

NQ 4.447/93, da Deputada Elisa Alves, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à inclusão 
dos Municípios de Araxá, Ibiá, Perdizes, Pedrinópolis, Santa 
Juliana, Campos Altos, Romaria, Córrego Oanta. Pratinha, 
Tapira, Monte Carmelo, Sacramento, Conquista~ Tapiraí, no 
Projeto Mutirâo, para eletrificação rural. (- A Comissão de 
Pol ftica Energética.) 

NQ 4.448/93, da Deputada Elisa Alves, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
inclusão dos Municípios de Araxá, Ibiá, Perdizes. 
Pedrinópol is, Santa Jul iana, Campos Altos. Romaria, 
Pratinha, Córrego Danta e Tapira no Projeto de Lei nQ 
1.334/93. que cria o Fundo SOMMA, para implantação do 
programa de saneamento, organização e modernização dos 
municipios. (- À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.449/93. do Deputado Jaime Martins, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que a 
Fundação Educacional de Divinópolis FUNEDI seja 
integrada à Universidade do Estado de Minas Gerais. 

NQ 4.450/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Arcebispo emérito de Belo Horizonte, O. João de Resende 
Costa, pela comemoração do seu 40Q aniversar1o de vida 
episcopal. (- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 4.451/93, do Deputado Jaime Martins. solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à 
implantação de um canil no 23Q Batalhão da PM, no Município 
de Divinópol is. (-À Comissão de Defesa Social.) 

NQ 4.452/93, do Deputado Anderson Adauto, solicitando sejam 
transcritos, nos anais da Casa, o editorial de 3/6/93 do 
"Estado de Minas", cujo título é "Um Grave Prejuízo para 
Minas", e a coluna do jornalista Carlos Lindenberg, 
publicada no "Hoje em Dia" da mesma data, cujo título é 
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Decidir o que Quer com a FIAT". (- A Mesa da 

NQ 4.453/93, do Deputado Elmiro Nascimento, solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de congratulações com 
a Prefeitura e a Câmara Municipal de Cruzeiro da Fortaleza 
pela realização. naquela cidade, da IX Festa Regional do 
Queijo. (- À Comissão de Agropecuária.) 

NQ 4.454/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à 
liberação de um conjunto de TV e vídeo para a Escola 
Estadual Cel. América Teixeira, no.Município de Cachoeira da 
Prata. (-A Comissão de Educação.) 

NQ 4.455/93. do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à doação 
de material permanente para o Hospital Municipal de Santana 
de Pirapama. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.456/93, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado e aos 
Secretários de Ciência e Tecnologia, de Agricultura e da 
Saúde, com vistas a que sejam implantados no Estado 
laboratórios de referência animal e vegetal, visando a 
detectar os padrões dos insumos usados na agricultura e na 
pecuana e dos produtos consumidos pela população. (- À 
Comissão de Agropecuária.) 

NQ 4.457/93, do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à 
realização de estudos para a implantação do sistema DDD no 
Município de Engenheiro Navarro. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 4.458/93, do Deputado Hely Tarquínio, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário do Planejamento com vistas a 
que seja fornecido, com a possível urgência, o relatório das 
atividades executadas pelo Governo, no que tange ao 
preestabelecido no Plano Plurianual de Ação Governamental. 
(- Á Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja encaminhado ao 
Presidente da República e ao Ministro da Agricultura oficio 
no sentido de que se agilizem as providências objetivando o 
cumprimento dos programas referentes ao "pacote agrícola" 
anunciado pelo Governo Federal há mais de 30 dias . 

COMUNICAÇÕES 
- São também 

de Direitos 
Energética e 
Roberto Luiz 
José Leandro. 

encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 
e Garantias Fundamentais e de Política 

dos Deputados Agostinho Patrus, Líder do BRD, 
Soares (4), Mauri Torres, Simão Pedro Toledo e 

Oradores Inscritos 
-Os Deputados Baldonedo Napoleão e Ronaldo Vasconcellos 

proferem discursos, que serão publicados em outra edição. 
Questão de Ordem 

O Deputado Marcos Helênto- Sr. Presidente, considerando a 
falta de "quorum", gostaríamos de pedir o encerramento, de 
plano, da reunião. 
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o Sr. Presidente É regimental o pedido do ilustre 
Deputado Marcos Helênio. Tendo em vista matérias importantes 
constantes na pauta, esta Presidência vai determinar a 
chamada para a recompos1çao de "quorum". Solicitamos ao 
Deputado Ambrósio Pinto que proceda à chamada. 
-o Deputado Ambrósio Pinto, 2Q-Secretário ''ad hoc'', faz a 

chamada para a recomposição de "quorum". 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Por-

tanto, ná ''quorum'' para a continuação dos nossos trabalhos. 
2ê PARTE (ORCEM DO DIA) 

1 i! Fase 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos. a 

Presidência passa à 2ª 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 pela Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais aprovação do 
Requerimento nQ 4.293/93, do Deputado José Maria Pinto; pela 
Comissão de Política Energética. Hídrica e Minerária 
aprovação dos Requerimentos nQs 4.308/93, do Deputado José 
Mil i tão, 4.345, 4.346, 4.347, 4.348, 4.349, 4.350, 4.351, 
4.352 e 4.393/93, do Deputado Marcelo Cecé (Ciente. 
Publique-se.); e pelos Deputados Roberto Luiz Soares (4) -
falecimento do Sr. José Oliveira Cardoso, em Visconde do Rio 
Branco; do Professor Edson Morais Drumond, em Visconde do 
Rio Branco; do Dr. Wanderley de Almeida Ministério, em Belo 
Horizonte, e do Sr. João Batista dos Santos, em São Geraldo; 
Mauri Torres -falecimento do Sr. Odélio Assis Garcia, em 
Dionísio; Simão Pedro Toledo - falecimento do Sr. José Luiz 
da Silva, em Borda da Mata; José Leandro- falecimento do 
Vereador Flávio Braga Vieira, em Itabirito (Ciente. Oficie-
se.); e Agostinho Patrus, Líder do BRD indicação do 
Deputado Tarcisio Henriques para o cargo de Líder da Maioria 
nesta Casa (Ciente. Publique-se. Cópias às Lideranças.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da Votação do Parecer da 

Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de 
Lei nQ 1.285/93, do Deputado Tarcísio Henriques, que cria 
linha de transporte coletivo rodoviário intermunicipal entre 
as cidades de Cataguases e Descoberto. Em votação, o 
parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Arquive-se . 

Discussão do parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.287/93, do 
Deputado Tarcisio Henriques. que cria linha de transporte 
coletivo rodoviário intermunicipal entre as cidades de 
Cataguases e Viçosa. Em discussão, o parecer. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Arquive-se. 

Requerimentos 

EL_------------------------------------------------------_J 
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- A seguir, submetidos à votação, nos termos regimentais, é 
aprovado requerimento apresentado pelo Deputado Roberto 
Amaral - encaminhamento de expediente ao Presidente da 
República e ao Ministro da Agricultura. solicitando 
providências para o cumprimento dos programas referentes ao 
Pacote Agrícola, anunciado pelo Governo Federal. 

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 
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que 

faz retirar da pauta da presente reunião o Veto Parcial à 
Proposição de Lei nQ 11.855, tendo em vista a sua apreciação 
na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, no 2Q 

turno, do Projeto de Lei nQ 742/92, do Deputado António 
Fuzatto, que regulamenta o disposto no art. 17, parágrafo 
Único. da Constituição Estadual, estabelece regras sobre 
formas de publicidade. pelos órgãos das administrações 
públicas direta e indireta ou das fundações de quaisquer dos 
Poderes do Estado e do município. na divulgação de atos. 
programas. obras. serviços e campanhas, ou patrocínios de 
interesse público. ainda que custeada por entidades 
privadas, e dá outras providências. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na 
forma do vencido no 1Q turno. Continua 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. 

O Deputado Antõnto Carlos Pereira Verificação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente- É regimental o pedido. A Presidência vai 
proceder à verificação requerida. 

(- Procede-se à verificação de votação.) 
O Sr. Presidente Votaram "a favor" do projeto 3 

Deputados; votaram "contra" 17 Deputados. 
A Presidência torna sem efeito a votação e vai solicitar a 

recomposição de "quorum", para prosseguimento dos nossos 
trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Sr. Presidente- Com a palavra, pela ordem. o Deputado 

Tarcísio Henriques . 
O Deputado Tarcisto Henrtques - Sr. Presidente. se não 

houve "quorum" para a votação desse projeto. logicamente 
também não o houve para os doís projetos anteriores. 
Apresento o meu protesto e peço a V. Exa. a anulação da 
votação dos dois projetos anteriores. 

O Sr. Presidente - Trata-se de matéria vencida. Determino 
ao Sr. 2Q-Secretário que proceda a chamada dos Deputados 
para a recomposição de "quorum". Na sua ausência, convido o 
Deputado Márcio Miranda para proceder à chamada de 
recomposição de "quorum" . 

~L_------------------------------------------------------~ 
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O Sr. 2o-Secretário - (- Faz a chamada dos Deputados.) 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 18 Deputados. Por-

tanto, não há número suficiente para a continuação dos 
nossos trabalhos. 

O Sr. Presidente -
convoca os Deputados 
feira. dia 14. às 20 

ENCERRAMENTO 
A Presidência encerra a reunião e 

para a ordinária de debates de segunda-
horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA, HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte de maio de 
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputãdos Eduardo Brás, Ailton Vilela e José 
Maria Pinto, membros da comissão supracitada. Presentes 
também os Deputados António Pinheiro e Roberto Amaral. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Eduardo 
Brás. declara abertos os trabalhos e sol i cita ao Deputado 
José Maria Pinto que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada. é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida, o Presidente esclarece que esta 
reunião se destina a ouvir diversas autoridades convidadas 
para debaterem o Projeto de Lei nQ 807/92. do Deputado 
Roberto Amaral. que dispõe sobre a política hídrica no 
Estado e dá outras providências. Logo após, convida para 
tomarem assento à mesa os Deputados António Pinheiro e 
Roberto Amaral e os Srs. Rubélio Queiroz, Secretário Adjunto 
de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos, 
representante do Secretário dessa Pasta. Or. Luiz Alberto 
Rodrigues, Dr. Ronaldo de Azevedo Carvalho, Secretário 
Adjunto de Estado de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. 
representante do Sr. Secretário Dr. Octávio Elísio Alves de 
Brito, Dr. Rodolfo Leite de 01 iveira, Diretor-Geral do De-
partamento de Recursos Hídricos, Dr. Delfim de Carvalho 
Ribeiro, Delegado do Ministério das Minas e Energia em Minas 
Gerais. e registra a presença dos demais convidados que 
menciona. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado 
Roberto Amaral, que discorre sobre o potencial hídrico do 
nosso Estado, tema do Projeto de Leí nQ 807/92, de sua 
autoria. Logo após, o Presidente passa a palavra aos demais 
membros da Mesa e, pela ordem. fazem uso dela os Srs. Ru-
bélio Queiroz, Ronaldo de Azevedo Carvalho e Delfim de 
Carvalho Ribeiro, que tecem considerações sobre o Projeto de 
Lei nQ 807/92, conforme consta nas notas taquigráficas. Em 
seguida, o Deputado Aílton Vilela apresenta requerimento em 
que solicita que esta reunião seja transformada em reunião 
de debate sobre o projeto em pauta. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. O Presidente determina que sejam 
distribuídas a todos os presentes fichas de inscrição para o 
debate, de que participam os Srs. Joaquim Martins da Silva 
Filho, Assessor da Secretaria de Ciência. Tecnologia e Meio 
Ambiente, e José Cláudio Junqueira Ribeiro, Diretor de 
Controle Ambiental da Fundação Estadual do Meio Ambiente. os 
quais manifestam expectativas otimistas para o meio ambiente 

,L_ ______________________________________________________ _J 
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com a aprovação da nova política hídrica no Estado. nos 
termos em que está sendo proposta. Nada mais havendo a ser 
tratado. o Presidente agradece a presença dos Deputados e 
dos convidados. convoca os parlamentares para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Eduardo Brás, Presidente - Aílton Vilela - Antônio Genaro. 

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia dois de junho de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão, 
Wilson Pires. José Leandro e Jorge Eduardo, membros da 
comissão supracitada. Havendo nUmero regimental, o 
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado José Leandro que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência lê 
correspondência enviada pelo Dr. Francisco de Assis Machado, 
Superintendente-Geral da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais-FHEMIG -. em que acusa o recebimento de ofício 
enviado por esta comissão, relativo â reestruturação daquele 
órgão, e informa que, em virtude de estar participando da 
elaboração da proposta do Executivo, ele se sente impedido 
de participar de qualquer movimento que vise à formulação de 
projetos alternativos para a FHEMIG. A seguir, o Presidente 
passa a ler correspondência da Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais- HEMOMINAS -, em 
que solicita a atenção da comissão para o Projeto de Lei no 
1.397/93. que transforma a HEMOMINAS, entidade de 
personalidade juridica e de direito pUblico em entidade de 
direito privado. Todos os Deputados presentes discutem 
amplamente o assunto. O Pres1dente determina a distribuição 
de cópias do ofício aos Deputados que compõem esta comissão. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão sugere que seja solicitado à 
Consultoria desta Casa instrução no que tange à 
transformação da Fundação HEMOMINAS, entidade de direito 
pUblico, em entidade de direito privado. com vistas ao exame 
da matéria por esta comissão. Os Deputados acatam a 
sugestão. O Presidente lê correspondência do Sr. Carlos 
Ernesto Ferreira Starling, Presidente da Associação Mineira 
de Estudos e Controle de Infecções Hospitalares, em que se 
congratula com esta Comissão pela aprovação e publicação da 
Lei no 11.053, de 30/3/93. que estabelece a obrigatoriedade 
do desenvolvimento de programas de controle de infecções 
hospitalares nos hospitais do Estado. Após a leitura da 
correspondência, o Deputado Wilson Pires solicita que seja 
registrado em ata o falecimento do Sr. Francisco de Castro 
Pires JUnior, ex-Presidente desta Assembléia. O Deputado 
Adelmo Carneiro Leão solicita aos membros da comissão que 
analisem os documentos enviados pelo SINDISAÚDE, para que, 
posteriormente seja dado encaminhamento ao processo. O 
Deputado José Leandro tece comentãrios sobre o nUmero de 
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convidados que comparecem às reuniões desta comissão. O 
Deputado Jorge Hannas sugere que· se estabeleça número 
máximo de cinco pessoas para cada reunião ordinária, a fim 
de que os assuntos sejam mais bem discutidos e analisados 
pela comissão. A Presidência anuncia a presença do Dr. Marx 
Golgher. Vice-Presidente do Conselho Regional de Medicina. A 
seguir, o Presidente passa à discussão e á votação de propo-
sições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. São discutidas e votadas as seguintes 
proposições: com pareceres favoráveis do Relator, Deputado 
Jorge Eduardo, os Projetos de Lei ngs 951/92, no 2Q turno, 
na forma do vencido no 1Q turno; 1.193/92, no 2Q turno; e 
1.299/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1; com pareceres 
favoráveis do Relator, Deputado Adelmo Carneiro Leão, os 
Projetos de Lei nQs 1.116 e 1.181/92. no 2Q turno; e 
1.340/93, no 1Q turno. com a Emenda nQ 1; com pareceres 
favoráveis do Relator, Deputado José Leandro, os Projetos de 
Lei nos 1.125/92, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q 
turno; 1.191/92, no 2Q turno; 1.107/92, 1.270 e 1.343/93. no 
lQ turno; com pareceres favoráveis do Relator. Deputado 
Wilson Pires , os Projetos de Lei nos 1.171/92, no 2Q turno, 
na forma do vencido no 1Q turno; 1.331 e 1.341/93, no lQ 
turno. Todos os projetos acima mencionados são aprovados. 
Quanto ao Projeto de Lei no 1.201/92, no 1Q turno, o 
Relator, Deputado José Leandro. solicita seja baixado em 
diligência ao autor, o que é deferido pelo Presidente. A 
Presidência defere requerimento do Deputado Elmiro 
Nascimento, em que solicita a retirada de tramitação do 
requerimento nQ 2.872/91. de sua autoria. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente - José Leandro - Hely Tarquinio-

Márcio Miranda- Wilson Pires. 
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
AÇÃO SOCIAL 
Às quinze horas do dia dois de junho de mil novecentos e 
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Jorge Hannas. Adelmo Carneiro Leão, Wilson Pires, 
José Leandro e Jorge Eduardo, membros da comissão 
supracitada. Estão presentes, também, os Deputados Márcio 
Miranda e Hely Tarquínio. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Jorge Hannas, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Hely Tarquínio que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior. que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece 
que a reunião tem por finalidade ouvir os Srs. Paulo José de 
Araújo, Secretário Adjunto de Recursos Humanos e 
Administração, e Antônio Carlos Ribeiro, Diretor de 
Orçamento da Secretaria da Saúde, e o Or. Francisco de 
Assis Machado, Superintendente-Geral da Fundação Hospitalar 
de Minas Gerais- FHEMIG -. sobre os problemas do quadro de 
pessoal da FHEMIG e. também, colher subsídios para a 
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apreciação do Projeto de Lei nQ 1.399/93, que estabelece as 
diretrizes orçamentárias para o exercício de 1994, no que 
tange à área de saúde, e convida-os para tomar assento à 
mesa. A Presidência anuncia a presença das seguintes 
autoridades: Srs. Antônio Geraldo Mendes. Assessor do 
Secretário de Recursos Humanos e Administração; Newton 
Gomes Godinho, Superintendente Central de Cargos e Salários 
da Secretaria de Recursos Humanos e Administração; e João 
Lara, Assessor da Superintendência Central de Cargos e 
Salários da Secretaria de Recursos Humanos e Administração; 
Drs. Augusto Monteiro, Superintendente Administrativo da 
FHEMIG; José Maria Ribeiro Bastos Filho, Diretor do Hospital 
Júlia Kubitschek; Maurílio Malaguth Mendonça, Diretor do 
Hospital João XXIII; e José Orleans da Costa, Diretor da 
Maternidade Odete Valadares; e Sra. Maria do Carmo Pereira, 
representante da Coordenação Sindical dos Trabalhadores na 
implantação de planos de carreira da Secretaria de Recursos 
Humanos e Administração. O Presidente passa a palavra ao Sr. 
Paulo José de Araújo. que discorre sobre o plano de carreira 
para os funcionários. O assunto é amplamente debatido pelos 
parlamentares e convidados presentes. A seguir. o Sr. João 
Lara faz exposição de "sl ides" sobre o quadro geral da 
carreira dos servidores da FHEMIG. O Deputado Jorge Hannas 
informa aos presentes que a Comissão de Saúde e Ação Social 
está recebendo até o próximo dia 16 sugestões com vistas à 
elaboração do anteprojeto de reestruturação da FHEMIG, para 
serem analisadas pela comissão . A seguir, o Deputado Hely 
Tarquínio solicita ao Sr. António Carlos Ribeiro o envio a 
esta comissão da proposta orçamentária para 1994, no que 
trata da área de saúde, para ser discutida e analisada pelos 
Deputados. Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
tece as considerações finais, agradece a presença dos 
convidados e parlamentares presentes, convoca os Deputados 
que compõem esta comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 9 de junho de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente- Anderson Adauto- Wilson Pires-

Adelmo Carneiro Leão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO 

PARECER PARA O to TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 999/92 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 999/92, do Deputado Geraldo da Costa 

Pereira. autoriza o Poder Executivo a criar normas para a 
doação de órgãos para transplante . 

Publicada em 19/8/92, foi a matéria distribuida às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e Ação 
Social, para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 
103. do Regimento Interno. 
A requerimento do autor, foi a matéria encaminhada a esta 

comissão. em conformidade com o art. 244, VII, c/c o art. 
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141, do Regimento Interno, uma vez que a Comissão de 
Constituição e Justiça perdeu o prazo para apresentar o 
parecer. 

Fundamentação 
A matéria em discussão é de grande importância para a 

população brasileira. O tema tem motivado discussões nos 
meios médicos e em entidades civis interessadas na promoção 
humana. 

A Assembléia Legislativa já teve oportunidade de debater o 
assunto, quando apreciou o Projeto de Lei nQ 297/71, que 
instituía a obrigatoriedade de notificação dos casos de 
morte encefálica ocorridos nos hospitais do Estado. 

O projeto de lei em exame, embora apresente pontos 
relevantes, perdeu sua eficácia mediante a promulgação da 
Lei Federal nQ 8.489, de 18/11/92, publicada em 20/11/92, 
que disciplina o assunto. 

Dessa forma. manifestamo-nos, com as ressalvas feitas, 
contrariamente à aprovação do projeto de lei em causa. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela rejeição do Projeto de 

Lei nQ 999/92, no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Jorge Hannas. Presidente - Adelmo Carneiro Leão, Relator -

Wilson Pires. 
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Belo Horizonte. terça-feira, 15 de junho de 1993 

ATAS 

ATA DA 58ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃÓ 
As dezessete horas e trinta minutos do dia vinte e um de 
maio de mil novecentos e noventa e três. comparecem no 
Plenarinho I os Deputados Roberto Amaral, Péricles Ferreira. 
Ibrahim Jacob (este substituindo ao Deputado José Braga, por 
indicação da Liderança do PDT) e Jorge Eduardo (substituindo 
o Deputado Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do 
·PMDB), membros da supramencionada comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Roberto Amaral, declara 
aberta a reunião e solicita ao Deputado Jorge Eduardo que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada. é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o 
Presidente distribui ao Deputado Péricles Ferreira os 
Projetos de Lei nQs 1.407 e 1.408/93. Passa-se, então, à 
fase de discussão e votação das proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o 
Deputado Péricles Ferreira apresenta pareceres mediante os 
quais conclui pela aprovação das matérias. Submetidos. a 
discussão e votação,- cada um por sua vez, ficam aprovados os 
Projetos de Lei nQs 1.407 e 1.408/93. Neste momento, o 
Presidente suspende a reun1ao por tempo indeterminado. Às 
20h40min, presentes os mesmos Deputados da reunião da tarde, 
o Presidente, Deputado Roberto Amaral, reabre os trabalhos e 
designa o Deputado Ibrahim Jacob para relatar o Projeto de 
Resolução nQ 1.409/93. Com a palavra, o Deputado apresenta 
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da 
proposição. Submetido ·a discussão e votação, o Projeto de 
Resolução nQ 1.409/93 fica aprovado. Cumprida a finalidade 
da reunião. o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata, convoca-os para 
a próxima reunião e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Jül i o - José Braga -

José Maria Pinto . 
ATA DA 11i REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Ivo José, 
Miguel Barbosa e Maria Elvira, membros da comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, declara abertos os trabalhos 
e esclarece que a reunião se destina a ouvir a Deputada 
Maria Elvira, que irá apresentar e doar à biblioteca do 
Departamento de Consultoria e Pesquisa - DCP - materiais 
recebidos em seminários, conferências e palestras dos quais 
participou no Brasil e no exterior; em seguida, solicita ao 
Deputado Miguel Barbosa que proceda à leitura da ata da 
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reunião anterior. que. lida e aprovada. é subscrita pelos 
membros presentes. Logo após, o Presidente distribui as cor-
respondências aos Deputados Ivo José e Maria Elvira para que 
procedam ao seu estudo. O Deputado Ivo José solicita prazo 
para análise da matéria, e a Deputada Maria Elvira acusa o 
recebimento do oficio encaminhado pela EMBRATEL em resposta 
à solicitação da representante do Condomínio do Edifício Bom 
Jardim, nesta Capital. Em seguida. a Presidência passa a 
palavra à Deputada Maria Elvira. que enumera os trabalhos 
que está doando à biblioteca do DCP, fazendo breve exposição 
sobre cada um. São materiais muito Uteis e de uso coletivo, 
destinados a pesquisas e consultas. Continuando, a Deputada 
discute as proposições sobre o programa de reciclagem do 
lixo e sobre os problemas da caça predatória, as quais, 
oportunamente, pretende apresentar nesta comissão. Propõe, 
ainda, que seja feito um seminário sobre a questão 
demográfica no Brasil e em Minas Gerais, dando ênfase ao 
planejamento familiar. Cumprida a finalidade da reunião e 
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Miguel Barbosa Ivo 

José - Maria Elvira. 
ATA DA lê REUNIÃO DE AUDI~NCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR 
Às dez horas e quinze minutos do dia dois de junho de mil 
novecentos e noventa e três. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Márcio Miranda. João 
Marques e Glycon Terra Pinto, 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 esclarece que a 
reunião se destina a realizar audiência pública com 
entidades da sociedade civil, órgão público estadual, órgãos 
públicos municipais e cidadãos envolvidos, para verificar 
denúncias formuladas pelos moradores da região do Barreiro, 
nesta Capital, referentes à comercialização ilegal de lotes 
naquela local idade. A Presidência registra a presença dos 
seguintes convidados: Sr. Antônio Eustáquio Dinfz, Diretor 
da Empresa de Loteamentos Tangará Ltda. ~ Dr. AntOnio Tomaz 
Gonzaga da Mata Machado. Secretário Municipal de Atividades 
Urbanas; Milton de Souza Barros, Assessor, representando o 
Vereador João Leite da Silva, da Secretaria Municipal de 
Esportes; Jupira Santos, Chefe do Setor de Atendimento 
Jurídico, e o Sr. Normando Damasceno Afonso. Diretor do 
Departamento de Controle Urbano, estes dois representando o 
Dr. Osvaldo Dehon Roque Reis, Administrador Regional do 
Barreiro na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Sr . 
Elvira Ferreira Sampaio, Presidente da Associação 
Comunitária Amigos do Bairro Independência; Or. Carlos 
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Henrique Cardoso Medeiros, Diretor de Operações, 
representando a Ora. Dalva Stela Rodrigues Medeiros, 
Presidente da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte 
URBEL -; Sr. Sebastião de Paula Rodrigues. Presidente do 
Esporte Recreativo Universal; Eliane Maia Figueiredo, 
Assessora Juridica, representando a Ora. Maria Lúcia 
Scarpel li, Diretora do PROCON de Belo Horizonte; Ora. Gisela 
Potério Santos. Promotora de Justiça. representando o Dr. 
Antônio Joaquim Filho Neto, Promotor de Justiça de Defesa do 
Consumidor do Ministério Público Estadual; Vereadora 
Neusinha Santos. membro da Comissão de Meio Ambiente, 
Política Urbana e Rural e Habitação da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte; e o Vereador Roberto Sal les Barbosa. O 
Deputado Marcos Helênio, autor do requerimento que deu 
origem a esta reunião, tece considerações 1n1c1ais, 
justificando o convite feito àquelas pessoas. A Presidência 
passa a palavra, pela ordem, aos convidados, para fazerem as 
exposições. Inicialmente. o Sr. AntOnio Eustáquio Diniz 
presta esclarecimentos sobre as transações de lotes 
populares realizadas na região do Barreiro. O Secretário de 
Atividades Urbanas, Tomaz Mata Machado, tece comentários, 
apontando como maior irregularidade o fato de a empresa 
proprietária do terreno, a Jardim Europa, que começou a 
vender os lotes há dois anos. não ter cumprido a Lei nQ 
6.766, que obriga as loteadoras a criarem infra-estrutura no 
local, com ruas, esgoto e área de lazer. Foi ouvida também a 
Vereadora Neusinha Santos. que discorreu sobre a situação 
problemática dos loteamentos e sugeriu seja protocolado 
pedido de regularização dos terrenos negociados pela Empresa 
Tangará. Os outros convidados abordaram a questão irregular 
da ocupação dos terenos, sem infra-estrutura, na região do 
Barreiro. Após a exposição dos convidados, abre-se amplo 
debate entre parlamentares e demais participantes. Os 
moradores da região do Barreiro presentes à reunião fazem 
questionamentos e solicitam ação dos Vereadores e dos 
Deputados desta comissão junto aos órgãos competentes para 
tratarem da situação dos loteamentos. Transcorridos os 
debates, o Deputado Marcos Helênio aproveita a oportunidade 
para apresentar um requerimento, em que solicita seja 
realizada uma audiência pública com a Caixa Beneficente dos 
Guardas Civis e de Trânsito do Estado de Minas Gerais, para 
discutir o anteprojeto referente à reestruturação daquela 
entidade, com vistas a subsidiar o processo legislativo. Em 
seguida, passa a Presidência ao Deputado João Marques. que 
coloca em votação o requerimento. o qual é aprovado . 
Reassume a Presidência o Deputado Marcos Helênio, para fazer 
as considerações finais. O Presidente agradece a todos os 
convidados pela participação e pelos valiosos subsídios 
prestados a esta comissão. Cumprida a finalidade da reunião 
e nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece o 
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros desta 
comissão para a próxima audiência pública, a se realizar no 
dia 9 de junho, quarta-feira, às 9 horas, nesta Casa, 
ocasião em que serão ouvidos vários associados daquela 
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entidade, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 9 de junho de 1993. 
Marcos Helênio, Presidente - Márcio Miranda - Glycon Terra 

Pinto. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.864 
(EX-PROJETO DE LEI NQ 1.290/93, DO GOVERNADOR DO ESTADO), 
QUE FIXA O EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS 
Às onze horas e trinta minutos do dia dois de junho de mil 
novecentos e noventa e três, reúnem-se no Plenarinho I os 
Deputados Ibrahim Jacob, Geraldo Rezende (substituindo este 
ao Deputado Jorge Eduardo, por indicação da Liderança do 
PSDB) e Francisco Ramalho, membros da comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Ibrah1m Jacob, declara abertos os trabalhos e informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a designar o Relator. A Presidência suspende a reunião por 
dez minutos para que possa prosseguir a reunião conjunta das 
Comissões de Defesa Social e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Às 10h54min, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Ibrahim Jacob, reabre os trabalhos com a presença dos 
Deputados Ibrahim Jacob, Geraldo Rezende e Francisco 
Ramalho. A Presidência determina a distribuição das cédulas 
de votação. devidamente rubricadas. e convida o Deputado 
Geraldo Rezende para atuar como Escrutinador. Feita a 
votação e recolhidas as cédulas. verifica-se que foram 
eleitos, para Presidente e Vice-Presidente. ambos com três 
votos. os Deputados Ibrahim Jacob e Francisco Ramalho, 
respectivamente. O Vice-Presidente dá posse ao Presidente, e 
este, por sua vez, empossa o Vice-Presidente. O Deputado 
Ibrahim Jacob agradece a escolha de seu nome e. na 
oportunidade. designa o Deputado Jorge Eduardo como Relator 
da matéria. Nada mais havendo a ser tratado. a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra a reunião. 
Sala das Comissões. 9 de junho de 1992. 
Ibrahim Jacob, Presidente- Wanderley Ávila Ambrósio 

Pinto . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 11.863 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Esta do, no uso da atribuição que 1 h e 
confere o art. 70, II, da Constituição mineira, após veto 
parcial á Proposição de Lei no 11.863. que dispõe sobre a 
recomposição e o reajustamento dos símbolos de vencimento e 
dos proventos dos servidores do Poder Judiciário e dá outras 
providências. 
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Devolvida a matéria a esta Casa. por meio da Mensagem nQ 
448/93, constituiu-se a presente Comissão Especial para, nos 
termos regimentais, examinar as razões do veto e sobre elas 
emiti r parecer. 

Fundamentação 
O veto oposto incide sobre dois dispositivos da Proposição 

de Lei nQ 11.863. O primeiro deles. o inciso II do art. 3Q, 
estabelece forma de reajustamento dos proventos de 
serventuários inativos de foro extrajudicial. 

A matéria já foi convenientemente tratada, conforme bem 
argumenta o Governador do Estado, em suas razões do veto, no 
art. 99 da Lei nQ 11.050. de 19/1/93. Segundo esse artigo, 
os proventos dos servidores não remunerados do Poder 
Judiciário são equiparados e ajustados aos dos cargos 
constantes no Anexo III do Decreto nQ 16.409, de 10/7/74, 
devendo, portanto, acompanhar. na sua atualização, 
dispositivos que regulam os reajustamentos do Poder 
Executivo. 

O parágrafo un1co do art. 5Q da proposição em estudo, 
t arnbérn vetado, pretende estabe 1 ecer parârnet r os para a 
apuração do que seja "notório saber". no caso de dispensa de 
requisito de escolaridade. Os requisitos exigidos, ainda qu~ 
desejáveis, mesmo porque a dispensa de escolaridade e 
situação excepcional, são, de fato, pouco condizentes com a 
realidade nacional. Mantido o veto, caberá, no entanto. ao 
Poder Judiciário, sempre se pautando pelos princ1p1os que 
norteiam a atividade administrativa, prover, corno lhe 
convier, os cargos mencionados na matéria. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluirnos pela manutenção do veto 

parcial oposto à Proposição de Lei nQ 11.863. 
Sala das Comissões. 9 de junho de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente - Ronaldo Vasconcellos, Relator -

Antônio Fuzatto. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO OE LEI 

NQ 11.864 
Comissão Especial 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 90. VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição 
Estadual. após veto parcial à Proposição de Lei nQ 11.864, 
que fixa o efetivo da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

Na forma do disposto no art. 234, c/c o art. 112, I, "b". 
do Regimento Interno, foi o.veto distribuído a esta Comissão 
Especial para receber parecer. 

Fundamentação 
O Chefe do Executivo excluiu da sanção os arts. 6Q, 7Q e 8Q 

da proposição de lei em tela mediante o argumento de que 
tais dispositivos contrariam o disposto no art. 68, I, da 
Constituição mineira . 

De fato, a criação de qualquer un dade da Polícia Militar 
de Minas Gerais, conforme cog tarn os dispositivos 
supracitados, acarreta para o erár o estadual aumento de 
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despesa. A instalação e o funcionamento tanto de novo 
batalhão, quanto de companhia independente ou subgrupamento 
de incêndio independente demandam a fixação de efetivos 
necessários, obras de infra-estrutura, aqu1s1çao de 
material, etc .. o que representa um considerável ónus para o 
Estado, que, sem a devida previsão orçamentária, não tem 
como angariar os recursos necessários para tanto. Por outro 
lado, não houve indicação de fonte de receita. por meio de 
emenda parlamentar, capaz de atender aos encargos 
decorrentes da inserção dos arts. 6Q, 7Q e 8Q da proposição 
de lei sob comento. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto 

parcial oposto à Proposição de Lei nQ 11.864. 
Sala das Comissões. 9 de junho de 1993. 
Ibrahim Jacob, Presidente Ambrósio Pinto. Relator 

Wanderley Ávila. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 356/93 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Cóssimo Freitas. 

tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação 
dos Pequenos Produtores Rurais de Frazão, com sede no 
Município de Jacuí. 

A proposição foi preliminarmente examinada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua normal 
tramitação. 

De acordo com o disposto no art. 104, I, "a". do Regimento 
Interno, compete-nos, agora, emitir parecer sobre a matéria 
para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Constituída na forma de sociedade civil sem fins 

lucrativos, políticos ou religiosos, a Associação dos 
Pequenos Produtores Rurais de Frazâo tem por objetivo a 
prestação de serviços que possam contribuir para o fomento e 
a racionalização das explorações agropecuárias e para a 
melhoria das condições de vida de seus associados. 
Visto que a entidade desenvolve atividades que promovem o 

bem-estar social no campo, entendemos ser oportuna a 
declaração de sua utilidade pública. 

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

Lei nQ 1.356/93, no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993 . 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 358/93 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Buenos, com 
sede no Município de Jacuí . 
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Nos termos regimentais, a propos1çao foi examinada 
preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbices à sua normal tramitação, e agora vem a 
esta comissão a fim de receber parecer para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Conforme dispõe o art. 4Q do estatuto da associação em 

tela, o objetivo desta é desenvolver "a prestação de 
quaisquer serv1ços que possam contribuir para o fomento e 
racionalização das explorações agropecuárias e para melhorar 
as condições de vida de seus associados". 

Para que a entidade possa prosseguir seu trabalho. pautado 
em ta 1 pro pós i to, reconhecemos a necessidade e a 
conveniência de se declarar sua utilidade pública. 

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

Lei nQ 1. 358/93. no 1Q turno. 
Sa 1 a das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo. Relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ -1.361/93 

Comissão de Saüde e Ação Social 
Relatôrio 

O Projeto de Lei nQ 1. 361/93, do Deputado Rona I do 
Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública o Grêmio 
Comunitârio Alípio de Melo - GCAM -, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Apôs ser examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, vem o projeto a esta comissão, para o 1Q turno 
de deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O Grêmio Comunitârio Alípio de Melo- GCAM- tem como obje-

tivo atender às necessidades das pessoas no que diz respeito 
à educação, à saúde, ao lazer. ao transporte e à segurança. 

A entidade a ser beneficiada luta para defender a 
coletividade a que atende e faz jus a ser reconhecida como 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação. no 1Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 1.361/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 14 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 364/93 

Comissão de Saüde e Ação Social 
Relatôrio 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Raul Messias, 
visa a declarar de utilidade pUblica o Lar Bom Pastor dos 
Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Iapu . 

A Comissão de Constituição e 
preliminarmente. concluiu por 

Justiça, que o examinou 
sua constitucionalidade, 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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esta 

Visando à prática da caridade cristã, o Lar 
Velhinhos da Sociedade São Vicente de 
assistência integral aos idosos carentes do 

Bom Pastor dos 
Paulo presta 

município e da 
região. 
Dirigido a 

soe i edade, o 
incentivo dos 

um dos segmentos mais desassistidos da 
trabalho dessa entidade merece todo o apoio e 
órgãos governamentais. 

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

1.364/93, no 1Q turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.355/93 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Deputada Elisa Alves, vem à Mesa, para 

receber parecer. o requerimento em epígrafe, apresentado em 
20/5/93 e publicado no "Diário do Legislativo" do dia 22 do 
mesmo mês. 

Nele S. Exa. requer seja transcrita, nos anais da Casa, 
carta aberta dirigida ao povo de Araxá pelo Dr. Ayres Dumont 
de Paiva Borges. publicada na imprensa daquela cidade sob o 
titulo ''Ao Povo de Araxá -o Caos da Saúde". 

Fundamentação 
Sujeita-se a proposição em exame ao 

obediência ao comando dos arts. 246 
Regimento Interno. 

parecer da 
e 80. VIII. 

Mesa. 
"c"' 

em 
do 

O pedido de inserção 
Casa está previsto no 

de matéria não oficial nos anais da 
art. 245, XIII, do aludido estatuto, 

"in verbis": 
''Art. 245- Será submetido a votação o requerimento escrito 

que sol i citar: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XIII - inserção, nos Anais da Assembléia, de documentos e 

pronunciamentos não oficiais, especialmente relevantes para 
o Estado". 

A matéria cuja transcrição o requerimento em análise propõe 
contém o depoimento de um profissional da área de saúde 
acerca das condições em que está sendo desenvolvida a 
política sanitária em sua comunidade. O artigo, vazado em 
termos precisos, oferece à análise e á reflexão da sociedade 
mineira questão relevante. 

Conquanto se trate da expressão de uma opinião de ordem 
pessoal. entendemos que o seu registro nos ana1s da Casa 
servirá de alerta às autoridades ás quais a matéria está 
afeta e de exortação a todos que, de uma forma ou de outra, 
puderem colaborar na solução do problema. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do requerimento 

em exame. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de junho de 1993. 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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José Ferraz. Presidente- Elmo Braz, Relator- José Militão 
- Bené Guedes- Sebastião Helvécio- Rêmolo Aloise- Amilcar 
Padovani - Elmiro Nascimento. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 789/92 

Comissão de SaUde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado 
em epígrafe objetiva 
Associação Assistencial 
Capital. 

Glycon Terra Pinto, o projeto de lei 
declarar de utilidade pública a 
Betesda - AAB -. com sede nesta 

Aprovada no 1Q turno, a proposição retorna a esta comissão 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A mencionada associação presta relevantes serviços à 

coletividade, notadamente em termos de assistência social a 
pessoas carentes. 

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utilidade pública. 

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

789/92, no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NÕ 1 . 195/92 

Comissão de-Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado 
objetiva declarar de utilidade pública 
Desenvolvimento Comunitário de Laranjal, 

Paulo Carvalho, 
o Canse 1 ho de 

com sede no 
Município de Laranjal. 

Aprovado no 1Q turno, retorna o 
para o 2Q turno de deliberação 
regimentais. 

projeto a esta comissão. 
conclusiva, nos termos 

Fundamentação 
A entidade a ser beneficiada exerce atividades de carateres 

promocional, educativo, cultural, desportivo e econômico, 
visando a um objetivo maior, que é o desenvolvimento 
comunitário. 

Pelos benefícios que traz à população local, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
merecedor de ser declarado de utilidade pública. 

Conclusão 

faz-se o 
Laranjal 

Em face do 
do Projeto 
proposta. 

exposto, somos de parecer favorável à aprovação 
de Le1 nQ 1.195/92. no 2Q turno, na forma 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1993 . 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 1. 210/92 

Comissão de-Saúde e Ação Social 
Relatório 

~L--------------------------------------------------------" 
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De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei nQ 
1.210/92 visa a declarar de utilidade pública a Fundação 
Assistencial Betesda, com sede no Município de Uberlândia. 

Aprovado no 1Q turno, retorna o projeto a esta comissão, 
nos termos do Regimento Interno, para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade a ser beneficiada desttna-se à prestação de 

serviços a pessoas carentes: desenvolve atividades visando à 
recuperação de toxicômanos e promove a recuperação de 
menores abandonados. 

Por colaborar de forma decisiva na melhoria das condições 
de vida da comunidade, a Fundação Assistencial Betesda 
merece ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no 2Q 

turno, do Projeto de Lei nQ 1.210/92, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 14 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão. Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 233/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Amilcar Padovani, o Projeto de Lei 
ng 1.233/93 visa a declarar de utilidade pública a 
Associação de Defesa da Criança e do Adolescente - ADCA -, 
com sede no Município de Juiz de Fora. 

Aprovado no 1Q turno, retorna o projeto a esta comissão 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
A referida associação procura integrar a criança e o 

adolescente e promover a defesa de seus interesses. Luta, 
por todos os meios ao seu alcance. junto às autoridades, 
para que os preceitos constitucionais relativos à criança e 
ao adolescente sejam respeitados. 

É, portanto. bastante oportuno que se declare de utilidade 
pública a entidade em apreço. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 1.233/93, na forma proposta . 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 244/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Amilcar Padovani, 
objetiva declarar de utilidade pública a Ordem de 
Assistência Social Vale do Sol, com sede no Município de 
Congonhas. 

Aprovado no 1Q turno, 
para o 2Q turno de 
disposições regimentais. 

o projeto retorna a esta comissão 
deliberação conclusiva, conforme 

~L_------------------------------------------------------~ 
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Fundamentação 
A entidade em tela presta importantes serviços à 

coletividade, uma vez que está voltada, especialmente. para 
a promoção e o deSenvolvimento da comunidade do Município de 
Congonhas. 

Assim, julgamos oportuno que a Ordem de Assistência Social 
Vale do Sol seja declarada de utilidade pública. 

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

nQ 1.244/93, no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 
NQ 1.261/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos. o Projeto 
de Lei nQ 1.261/93 objetiva declarar de utilidade pública a 
Creche Comunitária Maria Floripes, com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

Aprovado no 1Q turno, retornao projeto a esta comissão. 
para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Ao atender a crianças de ambos os sexos, a Creche 

Comunitária Maria Floripes procura proporcionar-lhes uma 
educação integral, enfatizando na sua formação os aspectos 
ligados à promoção da cidadania. 
Nada mais justo, portanto, que a entidade seja declarada de 

utilidade pública. 
Conclusão 

Em razão do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 1.261/93, na forma proposta. 

Sal a das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.304/93 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria da Comissão de Educação, Cultura. Desporto e 

Turismo e Lazer, vem à Mesa. para receber parecer, o 
requerimento em epígrafe. Apresentada em 4/5/93, foi a 
matéria publicada no "Diário do Legislativo" do dia 15 do 
mesmo mês. 

A proposição tem por finalidade sejam solicitadas ao 
Secretário de Estado da Educação informações acerca do 
número de servidores do Quadro do Magistério que se 
encontram prestando serviços ao Tribunal Regional Eleitoral 
de Minas Gerais e às Delegacias Regionais de Ensino. 

Os esclarecimentos que constituem o objeto da proposição 
foram anteriormente solicitados a autoridades educacionais 
durante reun1ao da referida comissão. Não tendo sido 
possível, na ocasião, o fornecimento daqueles dados, a 
comissão decidiu formular o pedido por intermédio da Mesa da 
Assembléia. 

Fundamentação 
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Segundo dispõe o art. 101, VIII, do Regimento Interno. cabe 
às comissões. em razão da matéria de sua competência, 
"encaminhar, através da Mesa da Assembléia, pedido escrito 
de informação a Secretário de Estado". O respectivo 
requerimento está sujeito à deliberação do Plenário, nos 
termos do art. 245, XII, e depende de parecer da Mesa, 
consoante estabelecem os arts. 246 e 80, VIII, "d", do alu-
dido diploma. 

No que se refere ao mérito. entendemos que a proposição 
versa sobre matéria conveniente e oportuna, visto que as 
informações a serem prestadas pelo titular da Pasta da 
Educação constituirão subsídio para o trabalho desenvolvido 
na Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e 
Lazer. 

Consideramos necessária a apresentação de emenda que 
substitua o termo "funcionários" por "servidores", por ser 
esta a denominação a ser utilizada posteriormente à 
Constituição Federal de 1988. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do requerimento 

em epígrafe, com a Emenda nQ 1, a seguir apresentada. 
EMENDA NQ 1 

Substitua-se o termo "funcionários" por "servidores". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de junho de 1993. 
José Ferraz, Presidente - Sebastião Helvécio, Relator 

Elmiro Nascimento -José Militão- Elmo Braz Amilcar 
Padovan i. 
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ATAS 

ATA DA 395ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 14 DE JUNHO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 
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SUMÁRIO: ABERTURA - li PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): li Fase: 
Ata Comunicações: Comunicações dos Deputados Roberto 
Amaral, Márcio Miranda (2) e Geraldo da Costa Pereira - 2ª 
Fase: Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise - Elmo Braz 

- Bené Guedes- Agostinho Patrus- Ambrósio Pinto- Anderson 
Adauto- Célio de Oliveira- Cóssimo Freitas - Dílzon Melo-
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Homero Duarte 
- Ibrahim Jacob - João Batista - Jorge Hannas - José Leandro 
-Maria Elvira- Maria Olivia -Mílton Salles- Péricles 
Ferreira - Roberto Luiz Soares - Romeu Queiroz - Ronaldo 
Vasconcellos- Tarcisio Henriques- Wel lington de Castro. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 

Ata 
- O Deputado Jorge Hannas, 2Q-Secretário "ad hoc", procede 

à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

O Sr. Presidente- Não havendo correspondência a ser lida, 
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra 
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 

COMUNICAÇÕES 
São encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Roberto Amaral, Márcio Miranda (2) e Geraldo da Costa 
Pereira. 

O Sr. Presidente Não havendo oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2a fase da 1ª parte da reun1ao, 
destinada à leitura de comunicações e a pronunciamentos de 
Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

zª Fase 
Leitura de Comunicações Apresentadas 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 
comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Roberto Amaral - falecimento do Presidente Nacional do PTB, 
Dr. Luís Gonzaga de Paiva Muniz, ocorrido dia 13, no Rio de 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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Janeiro; Geraldo da Costa Pereira - falecimento 
Maria Clarice de Moraes Gonçalves, ocorrido dia 
Cláudio; Márcio Miranda (2) - falecimento dos Srs. 
Cornélio da Silva e Castro Amaral. em Divinópolis 
Oficie-se.). 

ENCERRAMENTO 
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da Sra. 
13, em 

Raimundo 
(Ciente. 

O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem 
1 idas. Lideres inscritos nem oradores inscritos para o 
Grande Expediente. a Presidência encerra a reunião e convoca 
os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 15, às 
20h30min. nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária, também de amanhã, às 14 horas. com a seguinte 
ordem do dia: (- Nota do redator: A ordem do dia anunc~ada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 3i REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
VERIFICAR "IN LOCO" A SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS DA INDUSTRIAL 
MALVINA S.A., EM BOCAIÚVA, E DA USINA ARIADN0POLIS AÇÚCAR E 
ÁLCOOL, EM CAMPO DO MEIO, TENDO EM VISTA DENÚNCIAS DE QUE OS 
EMPREGADOS DESTAS EMPRESAS ESTÃO VIVENOO EM SITUAÇÃO DE 
MISERIA, VISTO QUE NÃO RECEBEM SEUS SALÁRIOS DESDE OUTUBRO 
DE 1992 
Às quinze horas e quarenta e três minutos do dia doze de 
maio de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Péricles Ferreira, Dilzon Melo, 
Gilmar Machado e Maria Elvira, membros da comissão 
supracitada. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria Elvira, declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado Dílzon Melo que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que a presente 
reunião destina-se a tratar de assuntos de interesse da 
comissão e registra a presença dos Drs. Marcelo Pertence, 
Delegado Adjunto do Trabalho em Minas Gerais, e Juan P. 
Trujillo, Conselheiro Regional de Administração do Trabalho 
da OIT. Fazem uso da palavra os Deputados Péricles Ferreira, 
Dílzon Melo ·e Gilmar Machado, que apresentam as seguintes 
propostas: prorrogação do prazo de funcionamento desta 
comissão por mais 45 dias; encaminhamento de correspondência 
ao Presidente do Grupo Vanguard, solicitando seja enviada a 
esta comissão uma complementação da carta-compromisso. 
contendo cronograma real e prazos máximos de atendimento das 
propostas nela mencionadas; participaçao desta comissão na 
reunião que será realizada no Ministério do Trabalho, no dia 
25 de maio, terça-feira, às 9h30min, com a presença do 
Deputado Dílzon Melo; convocação de alguns funcionários das 
usinas, representantes de sindicatos e outras entidades, 
cujos nomes serão encaminhados pelo or. Marcelo Pertence, 
para a próxima reunião da comissão. A comissão delibera que 
sejam acatadas as propostas acima enumeradas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
Deputados e dos Ors. Marcelo Pertence e Juan P. Trujillo, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 
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Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Maria Elvira, Presidente- Gilmar Machado- Dilzon Melo. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 11.863 
(EX-PROJETO DE LEI NQ 1.272/93, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA), QUE 
DISPÕE SOBRE A RECOMPOSIÇÃO E O REAJUSTAMENTO DOS SÍMBOLOS 
DE VENCIMENTO E DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DO PODER 
JUDICIÁRID E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS (MSG 349/93) 
Às onze horas e quarenta e dois minutos do dia primeiro de 
junho de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se no 
Plenarinho I os Deputados Jorge Hannas. Edward Abreu e 
Ronaldo Vasconcellos. membros da comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
e a designar o Relator. A seguir, o Presidente determina a 
distribuição das células de votação, devidamente rubricadas, 
e convida o Deputado Ronaldo Vasconcellos para atuar como 
Escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram 
eleitos, para Presidente e Vice-Presidente, ambos com três 
votos, os Deputados Edward Abreu e Jorge Hannas. 
respectivamente. O Deputado Jorge Hannas passa a Presidência 
ao Deputado Edward Abreu, que agradece a escolha de seu 
nome, dâ posse ao Vice-Presidente, Deputado Jorge Hannas. e 
designa o Deputado Ronaldo Vasconcellos como Relator da 
matéria. Nada mais havendo a ser tratado. o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Jorge Hannas, Presidente Antônio Fuzatto Ronaldo 

Vasconcellos. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 284/91 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Hely Tarquinio, 

pretende declarar de utilidade pública o Grupo Espírita 
Legionârios de Maria, com sede no Município de Patos de 
Minas. 

Publicada em 30/5/91, a proposição foi encaminhada, para 
exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, 
que não identificou impedimento à sua tramitação e 
apresentou-lhe a Emenda nQ 1. 

Vem agora o projeto a esta comissão. para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, obedecendo ao que prescreve o 
Regimento Interno. Este Relator baixou em diligência a 
proposição, solicitando fosse substituído documento 
constante no processo. Uma vez atendida a solicitação, 
passamos a emitir o nosso parecer. 

Fundamentação 

É L-------------------------------------------------------~ 
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A entidade em apreço tem por finalidade o estudo, a difusão 
e a prática do espiritismo evangélico, bem como o desempenho 
de atividades no campo assistencial. 

Seu trabalho é reconhecido na comunidade, pelos relevantes 
serviços que lhe presta, o que a faz merecedora da 
declaração de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do 

284/91. com a Emenda nQ 1. da Comissão 
Justiça. 

Projeto de Lei no 
de Constituição e 

Sala das Comissões, 15 de junho de 1993. 
Ambrósio Pinto. Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.373/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.373/93. do Deputado Ermano Batista. 
visa a declarar· de utilidade pública a Associação de Amparo 
aos Doentes Mentais S. João Batista -ASADOM -. com sede no 
Municipio de Caratinga. 

Ao examinar- preliminarmente a matéria, a Comissão de 
Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. Na forma regimental. o 
projeto vem. agora, a esta comissão, para o lQ turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em apreço, visando à promoção do bem-estar das 

pessoas portadoras de distúrbios psíquicos e mentais, bem 
como à sua proteção e à sua integração à sociedade, presta 
relevante serviço à comunidade local. 

Faz jus, portanto, à pretendida declaração. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
1.373/93, no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO 00 PROJETO OE LEI 
NQ 1.184/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

0 Projeto de Lei nQ 1.184/92, do Deputado José Mil i tão, 
objetiva declarar de utilidade pública o Serviço de Amparo, 
Recuperação e Assistência Social - SEARAS com sede no 
Municip1o de Passos. 

Aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, o projeto retorna a esta comissão, 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva. Apresentamos, 
anexa, a redação do vencido, que é parte-integrante deste 
parecer. 

Fundamentação 
A mencionada entidade promove a recuperação e a integração 

de menores carentes, por meio de escolas profissionalizantes 
e serviços médico-odontológicos. 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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Por seus trabalhos de cunho social. a entidade faz jus à 
declaração de sua utilidade pública. 

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

no 1.184/92, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Wilson Pires. Relator. 

Redação do vencido no 1Q Turno 
PROJETO OE LEI NQ 1.184/92 

Declara de utilidade pública o Serviço 
Recuperação e Assistência Social - SEARAS 
Munic_ipio de Passos. 

de Amparo. 
com sede no 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Serviço de 

Amparo. Recuperação e Assistência Social - SEARAS - com 
sede no Município de Passos. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as dispósições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.211/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Elisa Alves. o Projeto de Lei nQ 
1.211/92 objetiva declarar de utilidade p0blica a As-
sociação Comunitária dos Amigos e Moradores dos Bairros de 
Araxá - ACOABA -. com sede no Município de Araxá. 

Aprovado no lQ turno. com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. retorna o projeto a esta comissão. 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos 
regimentais. 
Apresentamos. anexa, a redação do vencido, que é parte 

integrante deste parecer. 
Fundamentação 

A Associação Comunitária dos Amigos e Moradores 
de Araxá tem por objetivo o desenvolvimento das 
a que serve. Para tal, desenvolve atividades 
educativas e de assistência social. 

dos Bairros 
comunidades 
culturais, 

Dessa forma, a entidade faz jus a ser declarada de 
utilidade pública. 

Em face do exposto. 
Lei ng 1.211/92, no 
turno. 

Conclusão 
opinamos pela aprovação do Projeto de 

2Q turno. na forma do vencido no 1Q 

Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

Redação do vencido no 1º Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.211/92 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Amigos e Moradores dos Bairros de Araxá - ACOABA -, com sede 
no Município de Araxá . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Amigos e Moradores dos Bairros de Araxá -
ACOABA -, com sede no Município de Araxá. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 218/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De iniciativa da Deputada Maria Olívia, o 
epígrafe objetiva declarar de utilidade 
Vicentina Dr. 01 into Fonseca. com sede 
Santana do Jacaré. 

projeto de lei em 
pública a Vila 

no Município de 

Aprovado no 1Q turno, 
para o 2Q turno de 
disposições regimentais. 

o projeto retorna a esta comissão, 
deliberação conclusiva, conforme 

Fundamentação 
A Vila Vicentina Dr. Olinto Fonseca presta relevantes 

ser v i ços à co 1 et i v i da de, dedicando-se. sobretudo. à 
assistência social à população carente. 

Dessa forma, por seus trabalhos de cunho social, a entidade 
faz jus à declaração de utilidade pública. 

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

1.218/93, no 2Q turno. na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 220/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.220/93, do Deputado José 
v1sa a declarar de utilidade pública a 
Comunitária dos Amigos de São Vicente de Minas, 
Município de São Vicente de Minas. 

Bonifácio, 
Associação 

com sede no 

Aprovada no 1Q turno, a proposição retorna a esta comissão, 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A associação em exame desenvolve importante trabalho, que 

visa, em especial, à promoção e à melhoria da qualidade de 
vida da comunidade. 

Dessa forma, quanto 
desta comissão no 1Q 

ao mérito, ratificamos o 
turno. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do 

nQ 1.220/93, no 2Q turno, na forma original. 
Sala das ComisSões, 14 de junho de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

posicionamento 

Projeto de Lei 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.221/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

~L---------------------------------------------------------------J 
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O Projeto de Lei nQ 1.221/93. do Deputado José Bonifácio, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Assistência ao Idoso Carente de Andrelândia -
ACAICA -, com sede naquele município. 

Aprovada no 1Q turno. retorna a proposição a esta comissão, 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
O objetivo fundamental da entidade em apreço é prestar 

assistência ao idoso carente da localidade. Essa assistência 
viabiliza-se por meio de campanhas, de distribuição de 
cestas básicas e de medicamentos e de incentivo à confecção 
de trabalhos artesanais. 
Ratificamos, pois, nosso parecer para o lQ turno, 

apresentando a Emenda nQ 1, com vistas ao aperfeiçoamento do 
projeto. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do 

1.221/93, no 2Q turno, com a Emenda nQ 
seguir. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação: 

Projeto de Lei nQ 
1, apresentada a 

''Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Associação 
Comunitária de Assistência ao Idoso Carente de Andrelândia -
ACAICA -. com sede no Município de Andrelândia. ". 
Sala das Comissões. 14 de junho de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ- 1. 224/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Elmo Braz, o Projeto de Lei nQ 
1.224/93 visa a declarar de utilidade pública a Loja 
Maçónica Theodórica, com sede no Municíp1o de Pequeri. 

Aprovado no 1Q turno, retorna o projeto a esta comissão, 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
Com objetivos de carateres filosófico, filantrópico, moral 

e educativo. a Loja Maçónica Theodórica tem prestado 
relevantes serviços à comunidade de Pequeri. Dessa forma, é 
oportuno e louvável que seja declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação. no 2Q turno, 

do Projeto de Lei ng 1.224/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 14 de junho de 1993. 
José Leandro. Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.239/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.239/93, do Deputado Geraldo da Costa 
Pereira, visa a declarar de utilidade pública a AFOMAC-
Associação de Força de Ocupação dos Moradores do Bairro 
Durval de Barros -, com sede no Município de Contagem . 

~L--------------------------------------------------------" 
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Aprovado no 1Q turno. com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, vem o projeto a esta comissão. para 
o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Apresentamos. anexa, a redação do vencido, que é parte 
integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A entidade a ser beneficiada exerce atividades de caráter 

promocional, educativo e de assistência social. visando ao 
objetivo maior. que é o desenvolvimento do Bairro Durval de 
Barros. 

Pelos beneficios que traz à comunidade, faz-se merecedora 
da declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 

1.239/93, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
José Leandro, Relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.239/93 

Declara de utilidade pública a AFOMAC- Associação de Força 
de Ocupação dos Moradores do Bairro Durval de Barros -, com 
sede no Município de Contagem. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a AFOMAC-

Associação de Força de Ocupação dos Moradores do Bairro 
Durval de Barros -. com sede no Município de Contagem. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 263/93 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Cóssimo Freitas, o Projeto de Lei nQ 

1.263/93 visa a declarar de utilidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE- de Pratápolis, 
com sede no Município de Pratápolis. 

Aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, retorna o projeto a esta comissão 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos do 
Regimento Interno . 

Fundamentação 
Ao promover a recuperação e a integração dos excepcionais, 

a Assoei ação de Pais e Amigos o os· Excepcionais - APAE - de 
Pratápolis. por meio da manutenção de oficinas, de escolas, 
de colônias agrícolas e de clinicas, contribui para o 
desenvolvimento da comunidade. 

Dessa forma, ê perfeitamente justo e oportuno que a 
entidade seja declarada de utilidade pública. 

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

Lei nQ 1.263/93. na forma do vencido no 1Q turno . 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator . 
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Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais APAE de Pratápolis, com sede no 
Municipio de Pratápolis. 

A Assembléia Legislat)va do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. iQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Pratápol is, 
com sede no Município de Pratápolis. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 268/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Márcio Miranda, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade pública o Conselho 
Central Sagrado Coração de Jesus da Sociedade de São Vicente 
de Paulo de Conselheiro Lafaiete, com sede naquele 
município. 

Aprovado no 1Q turno. com a Emenda nQ 1, o projeto retorna 
a esta comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 
Anexa, a redação do vencido. que é parte integrante deste 
parecer. 

Fundamentação 
A entidade em tela presta relevantes serviços às 

comunidades carentes de Conselheiro Lafaiete, notadamente na 
assistência social, por meio de seus conselhos particulares. 

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utilidade pUblica. 

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

1.268/93, na forma do vencido no lQ turno. 
Sala das Comissões. 14 junho de 1993. 
José Leandro, Relator. 

Declara de 
Coração de 
Conselheiro 
Lafaiete. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.268/93 

utilidade pUblica o Conselho Central Sagrado 
Jesus da Sociedade de São Vicente de Paulo de 
Lafaiete, com sede no Município de Conselheiro 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Central Sagrado Coração de Jesus da Sociedade de São Vicente 
de Paulo de Conselheiro Lafaiete, com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as 

PARECER PARA O 

Comissão 

disposições em contrário. 
2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 274/93 

de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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O Projeto de Lei nQ 1. 274/93. 
Vasconcellos. visa a declarar de 
Associação Comunitária de Assistência 
com sede no Município de Paraopeba. 

do Deputado Ronaldo 
utilidade pública a 

Social Paraopebense, 

Aprovado no 1Q turno, retorna o projeto 
nos termos regimentais, para o 2Q turno 
conclusiva. 

a esta comissão. 
de del iber:ação 

Fundamentação 
A Associação Comunitária de Assistência Social Paraopebense 

tem por finalidade promover as iniciativas que visem ao 
desenvolvimento social, técnico e económico do município. 
Portanto, pelos relevantes serviços que presta à 
coletividade, merece a entidade ser declarada de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 

do Projeto de Lei no 1.274/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

2Q turno, 

PARECER PARA O 2Q TURNO 00 PROJETO OE LEI 
NQ 1. 288/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Elmiro Nascimento. 
objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no Município 
de Paracatu. 

Aprovado no lQ turno, na forma do Substitutivo 
projeto retorna a esta comissão para o 2Q 
deliberação conclusiva. Apresentamos anexa, a 
vencido, que é parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 

nQ 1, o 
turno de 

redação do 

A associação em exame realiza um importante trabalho na 
área social, assegurando a integração e o desenvolvimento 
dos excepcionais carentes. 

Dessa forma. quanto ao mérito, ratificamos o posicio-
namento desta comissão no lQ turno. 

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

nQ 1.288/93, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993 . 
Wilson Pires, Relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.288/93 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais APAE com sede no Município de 
Paracatu . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -. com sede no 
Município de Paracatu. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 ; cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 

É L---------------------------------------------------------------~ 
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O projeto de lei em tela. do Deputado Wanderley Âvila, 
objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 
Mestre Gentil nQ 175, com sede no Município de Coroaci. 

Aprovado no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, o 
projeto retorna a esta comissão para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva. Anexa apresentamos a redação do 
vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A entidade em tela desenvolve um trabalho de grande alcance 

social, tendo por base os prlnClPlOS maçônicos, o 
crescimento e a integração espiritual do homem. Dessa forma, 
julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.289/93, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo. Relator. 

Redação do vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.289/93 

Declara de utilidade pública a Loja Maçónica Mestre Gentil 
no 175, com sede no Município de Coroaci. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Mestre Gentil no 175, com sede no Município de 
Coroaci. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 341/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.341/93, do Deputado Cóssimo Freitas, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos 
Moradores de Ponte Nova, com sede no Municipio de Jacuí. 

Aprovado no 1Q turno, retorna o projeto a esta comissão. 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Moradores de Ponte Nova tem por objetivo 

cuidar dos interesses da comunidade com vistas a seu 
crescimento social e econômico. 

Dessa forma, julgamos bastante oportuno que a entidade em 
referência seja declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Em razão do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno . 

do Projeto de Lei ng 1.341/93. na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

§L_ ______________________________________________________ _J 
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PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
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Relatório 

274 

o Projeto de Lei nQ 1.343/93. do Deputado Cóssimo Freitas, 
visa a declarar de utilidade pública a Santa Casa de 
Misericórdia de Guapé, com sede naquele município. 

Aprovado no 1Q turno, retorna o projeto a esta comissão, 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
A Santa Casa de Misericórdia de Guapé tem por final idade 

prestar assistência médica aos carentes, estando, na medida 
de suas possibilidades, aberta a todos os que dela 
necessitem. 

Nada mais oportuno, portanto, que a entidade seja 
declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 1.343/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de junho de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR 

384ã REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 21/5/93 pelo 

Deputado Geraldo Rezende 
O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 

Deputados. dois motivos me trazem hoje a esta tribuna. O 
primeiro deles está relacionado com os noticiários de 
televisão, de hoje de manhã. Fiquei realmente estarrecido 
com a possibilidade de o INAMPS entrar em greve. 

Antes de fazer minhas colocações nesta tribuna, devo dizer 
que sou contribuinte da Previdência Social há 30 anos e que 
faltam apenas cinco anos para eu requerer minha 
aposentadoria, por direito. Agora, esperança de aposentar 
com uma aposentadoria que me dê condição de sobreviver eu 
não tenho, assim como os trabalhadores brasileiros não têm, 
porque nós contribuímos para o INSS, e este é inteiramente 
roubado, em todo o Brasil. 

O Ministro Antônio Britto agora tomou algumas providências, 
mas, antes dele, ninguém o havia feito. 

Nenhum Deputado vem à tribuna contestar essa roubalheira do 
INSS nos hospitais. Ninguém fala nada. o trabalhador que se 
dane. 

Os funcionários do INAMPS, diante da ameaça de dasativação 
do órgão, dizem que vão entrar em greve. Roubam como rato de 
igreja. ninguém fala nada e se acham no direito de entrar em 
greve. E o trabalhador não sabe que iniciativa tomar. O 
trabalhador não pode entrar em greve contra o INAMPS. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. este é o Brasil. O Partido 

dos Trabalhadores, que deveria se chamar uProibido 
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Trabalhar", incentiva a greve em todo o Brasil, pensando nas 
eleições de 1994. 

"0 Estado de S~o Paulo'' de anteontem publicou uma matéria 
informando que o tesoureiro da CUT abandonou o cargo, por 
não haver dinheiro nos cofres da entidade. Tenho algumas 
informações a respeito do trabalho da CUT no Brasil. Ela é 
um braço do PT que cobra mensal idade de todos os seus 
s; nd; c a 1 i zados. perfazendo uma renda mensa 1 de 
US$5. 189.000,00. Para onde vai esse dinheiro? Apenas 5% é 
gasto com o sindicalismo no Brasil. A matéria diz-que a CUT 
está quebrada. É necessária uma auditoria para se apurar 
isso. Talvez esse dinheiro esteja indo para a campanha do PT 
nos Estados e nos municípios. com vistas à candidatura do 
Sr. Lula. que. aliás, deveria explicar a sua situação, pois 
ê um metalúrgico que há 20 anos não trabalha e que tem uma 
fi lha estudando na França. Anda de "Lear Jet" e de jato 
particular, por todo o Brasil. Há poucos dias, fez uma jor-
nada por 50 cidades. com uma caravana de 38 pessoas. 
hospedando-se em hotéis quatro estrelas. De onde sai esse 
dinheiro? O Deputado Geraldo Rezende quer saber. Estive aqui 
em 1989, declarando de público meu apoio ao Lula no 2Q turno 
das eleições. Hoje. não o faria. Para mim, não há muita 
diferença entre o Sr. Lula e o Sr. Collor. O Sr. Collor foi 
cobrado e deposto. O Sr. Lula não está imune, terá que se 
explicar. Gostaria de saber de onde vem esse dinheiro para 
andar de ''Lear Jet''. 

Não vou para a minha terra de avião, porque não tenho 
condições de pagar as passagens. E vejam que o meu salário ê 
bom. Aqui na Assembléia ganho bem. Ele viaja de avião todos 
os dias. e só se hospeda em hotel cinco estrelas. É a CUT 
quem financia. Ela é o braço do PT. 
Gostaria que V. Exa. marcasse um debate. porque eu tenho 

documentação para provar tudo isso. São US$5. 189.000,00 
arrecadados no ano passado, e, agora, vem o Sr. Menegueli 
dizer que a CUT está quebrada. Pára com isso, Sr. Menegueli! 
Toma jeito! 
Gostaria ainda de dizer, nesta manhã de 21 de maio (dia em 

que apareceu esse noticiário em todas as televisões 
brasileiras), aos hospitais conveniados que deixem de roubar 
do INAMPS. Deixem de roubar dos trabalhadores. Prestem a 
eles a assistência que ê da responsabilidade dos senhores. 

Falam que o INAMPS não pa~a aos hospitais. Por que. então, 
não rompem os convênios? E porque ali tem "maracutaia" 
da grossa. E porque roubam muito do INAMPS, e ninguém tem 
coragem de se posicionar contra eles. São os ladrões da 
Previdência, que há 31 anos recebe minha contribuição. Não 
vou aceitar isso, Srs. Deputados. Tenho que denunciar essa 
roubalheira dos hospitais conveniados. O coitadinho do 
trabalhador já ganha uma miséria, que ê o salário pago no 
Brasil ... Não posso aceitar isso. Faltam cinco anos para eu 
me aposentar e vou exigir os meus direitos . 
Gostaria de fazer esse desabafo e de convidar os 

companheiros a virem à tribuna para discutir essas questões. 
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bem como a da arrecadação da CUT, para, juntos, descobrirmos 
para onde está indo o dinheiro daquela entidade. 

384ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 21/5/93 pelo 

Deputado AntOnio Fuzatto 
o Deputado Antõnto Fuzatto Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas. Presidente da Mesa, o Lula dá mesmo muito 
trabalho. Deputado Geraldo Rezende, vou ler um texto muito 
interessante, e gostaria que todos prestassem muita atenção. 
(- Lê') 

"Baixaria* 
Lula, Itamar e a mãe no meio 

O jeitinho brasileiro permite que um palavrão cabeludo seja 
usado no bom sentido 

António Carlos Prado 
O País pôde verificar, nos últimos dias. que também no 

campo da política a expressão filha da p ... é um problema. 
Tome~se como exemplo outro campo, o campo de futebol, onde 
já está estabelecido que o sentido da dita cuja depende da 
forma como ela é pronunciada. Sobre aquele jogador que é um 
azougue, o dono da bola, é comum que se diga: "Pois não é 
que o filho da p ... fez três gols". Taí um significado 
carinhoso, elogioso até para o cracão. E nesse caso, é ainda 
menos incomum que a palavra filho encolha e se torne mais 
popular, mais carinhosa até: "O fio da p ... sozinho acabou 
com o jogo." Bem diferente é quando a expressão vai em cheio 
contra o juiz. Aí é dita com todas as letras e de modo 
ritmado. Ouçamos o coro da arquibancada: fi-lho-da-p .. - ... , 
fi-lho-da-p.- ... ,fi-Tho-da-p.-.. Nada de carinho ou de 
elogio, é xingamento mesmo. Não se falou que é um problema? 

Voltemos, no entanto, ao campo da política, porque foi dele 
e não dos pingentes uniformizados que partiu a confusão. A 
poeirenta "Caravana da Cidadania" chefiada por Luiz Inácio 
Lula da Silva estava na cidade mineira de Teófilo Otoni. 
Numa conversa informal com alguns jornalistas que 
acompanharam de perto Lula durante 20 dias e 68 cidades, o 
presidente do PT deitou falação sobre o presidente da 
República, ao que se diz depois de tomar umas biritas a 
mais: "O f i 1 h o da p. . . ( x i i i , 1 á vem a danad i nha da 
expressão) do Itamar jogou pela janela a chance de ouro de 
formar uma boa equipe de governo." É comum pol ít ices 
conversarem informalmente com jornalistas. Só que o repórter 
da Folha de S. Paulo Fernando Mol ica não quer saber de 
informalidades não. Correu a registrar o fato. Al1ás, entra 
aqui uma brasileirissima característica que pesa sobre a 
palavra analisada: filho da p ... , ás vezes, é apenas modo de 
falar. Ou seja: é possível chamar alguém de filho da p .. 
mas no bom sentido . 

Tudo isso foi na sexta-feira 7. Veio o sábado, veio o 
domingo Dia das Mães. o presidente Itamar Franco pensou e 
decidiu emitir uma nota oficial: "O sr. Luiz Ignácio Lula da 
Silva me chamou de filho da p. Minha mãe se chamava Itália 
Franco, mas fosse eu efetivamente um filho da p., certamente 
teria pela minha mãe o mesmo amor filial. Houve um vai-não-
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vai na divulgação da nota, porque em vez de filho estava 
grafado filha da p. A rigor, nenhum problema, porque assim 
como filho vira fio, é muito comum essa expressão ser usada 
sempre no feminino. São aquelas coisas do jeito de falar do 
povão. que por sinal os campos de futebol também registram. 
Não é raro que o juiz, quando a galera chia, seja filha e 
não filho. Mas, convenhamos. por que o chulo numa nota 
presidencial não merece acerto do gênero? Estão vendo só: é 
problema em cima de problema com a tal da expressãozinha. 

Ê certo que Lula foi, no mínimo, deselegante na forma de 
falar - esquece que em inUmeras situações vestir a linguagem 
com o macacão de zuarte não cai bem. "É preciso saber xingar 
se se pretende orientar o xingamento como um gesto 
político", analisa o psicanalista Juan Urbinate, de São 
Paulo. É provável que Lula não tenha falado politicamente, 
quer dizer, ficou mesmo no terreno de empregar o filho da 
p.. só como modo de falar. Ainda assim, é claro, falou bo~ 
bagem. O presidente Itamar, pleno de razão em protestar por 
se sentir ferido. poderia não ter respondido nada ou 
declarado algo na linha do acho lamentável que o presidente 
de um partido use esse linguajar a velha fórmula de 
manter-se superior. aquilo que a plebe traduz por "o que vem 
de baixo não me atinge". Poderia. ainda, processar Lula. Mas 
acabou divulgando uma nota que não esclareceu nada. "Eu pre~ 
cisaria consultar um psicanalista para entender o que o 
presidente Itamar Franco quis dizer ao reafirmar o amor 
filial". diz o historiador mineiro José Muri lo de Carvalho. 

De novo o futebol pode ajudar: Lula pisou na bola, o 
presidente Itamar catimbou. Vale ouvir o psicanalista Luiz 
Alberto Py. O pisar na bola quer dizer que Lula "fez um 
comentário infeliz. É candidato á Presidência e vacilou". A 
catimba é que "Itamar sabe que em momento algum o Lula quis 
ofender a sua falecida genitora: "Se o Lula tivesse dito que 
o Itamar está fazendo um p ... governo, o presidente teria se 
ofendido?" 

As mães que nos desculpem. mas é que no Brasil, em matéria 
de xingamento, sobra mesmo para a mãe. Não é dona Itália, a 
mãe de Itamar, nem dona Eurídice, a mãe de Lula, o nó da 
questão. É a mãe~matriz. A escrava e a índia foram essas 
matrizes, desprezíveis no imaginário de uma sociedade que se 
julga aristocrática - alguém já disse, faz tempo, o quanto 
ela é típica. Assim, chamar uma pessoa de filho da p. 
seria o mesmo que chamar de filho da escrava Isaura ou da 
índia Iracema. "Essa visão mostra o quanto somos uma 
sociedade autoritária", afirma o historiador e diretor do 
Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 
Carlos Guilherme Mata. No México, por exemplo, a coisa é 
mais direta. Quer xingar de filho da p .... pois xingue logo 
de "hijo de la Mal inche". Mal inche era o nome da índia que 
1 iteralmente foi para o mato com os conquistadores. Como se 
vê, filho da p. tem lá suas profundas raizes. Tanto quanto 
a ofensa pessoal na história política do Pais, embora nem 
sempre se tenha colocado a mãe no meio." 

(*-Publicado de acordo com o texto orlginal .) 
~L_ ______________________________________________________ _j 
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Já que meu tempo encontra-se esgotado. continuo daqui a 
pouco, pois a última parte é muito interessante. e estou 
inscrito para o Grande Expediente. 

384a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 21/5/93 pelo 

Deputado Tarcisio Henriques 
O Deputado Tarcisto Henrtques Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, eu gostaria justamente de requerer da Mesa que o 
pronunciamento do eminente Deputado Antônio Fuzatto fosse 
censurado, porque há determinados conceitos que. 
evidentemente. não devem constar nos anais desta Casa, que 
já registaram, através dos tempos, discussões as mais 
elevadas e colocações de conceitos voltados para a 
preservação da moralidade mineira. Não é admissível que, 
nesta Casa onde, evidentemente. os microfones estão 
abertos para todos os Gabinetes e corredores. o que 
ocasionará uma divulgação por parte dos jornais oficiais 

, veiculemos conceitos como os enunciados aqui e agora 
pelo eminente Deputado. 

Não vim aqui para falar sobre isso, mas gostaria , nesta 
oportunidade, de dizer que o que aconteceu na celeuma entre 
o Presidente do PT, candidato à Presidência da República, e 
o Presidente da República, Itamar Franco, é lamentável. 
Naquela ocasião, eu dizia, quando tive oportunidade de 
interferir, que, se aquela era exatamente a maneira pela 
qual o candidato à Presidência se pronunciava e dialogava 
com seus familiares e seus intimas, estaríamos muito mal, na 
eventual idade da sua chegada à Presidência da República. 
Gostaria de dizer ao Deputado Antônio Fuzatto que não 

podemos aceitar, com naturalidade, a colocação daqueles 
pensamentos. porque haverá um amortecimento da nossa própria 
consciência. Quando aceitamos essas novelas da TV e vamos 
passando a integrar esses conceitos no nosso dia-a-dia, não 
estamos trabalhando para que nossa sociedade seja melhor. 
Estamos decaindo da nossa função dentro da sociedade. O 
homem nasceu fadado a condições mais elevadas. Mesmo que 
tenha dificuldades, ele tem a obrigação de fazer voltar todo 
o seu pensamento para as coisas do alto. Dai o nosso 
protesto contra o pronunciamento do ilustre Deputado e 
contra as questões que estão sendo colocadas lá fora, 
divulgadas no rádio e na TV. 

A minha vinda até aqui foi para corroborar as palavras do 
ilustre Deputado Geraldo Rezende a respeito da questão 
social. Não foi propriamente a notícia de que o INAMPS 
entrou em greve: os hospitais conveniados e que recebem 
verbas do próprio INAMPS. estes sim é que estão fazendo 
protesto contra a má distribuição de verbas daquele órgão. 
Ao longo dO tempo, houve escândalos e assaltos nos hospitais 
públicos, profissionais recebendo por intervenções médicas 
que não foram feitas, etc. Mas. agora, quando S. Exa. o 
atual Presidente do INAMPS, ex-Deputado Carlos Mosconi 
justamente o Deputado que, na Constituinte, queria a 
privatização do atendimento médico, propõe a extinção 
daquele órgão, queríamos chamar a atenção da opinião pública 
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para esse fato. Vai-se fazer a privatização da medicina 
social, quando nos países mais adiantados temos justamente o 
contrário. Acredito que a grande corrupção está justamente 
na concentração dos recursos e do poder no Governo Federal e 
que, muito embora tenhamos a satisfação de dizer que somos 
uma Federação. a nossa Federação não funciona, como nunca 
funcionou. Deveríamos fazer com que a distribuição de 
recursos, poderes e competência se desse por todos os 
Estados e municípios. Precisávamos dar mais pulso aos 
municípios e aos Prefeitos, que, mais próximos do povo, mais 
rapidamente resolvem os problemas. Se houvesse mais recursos 
para as Prefeituras Municipais, não estaríamos vendo a cor-
rupção de agora. A grande concentração de recursos no 
Governo Federal tem provocado a grande corrupção, como temos 
verificado pela aplicação do dinheiro, no plano federal. 

Por outro lado. a grande concentração de poderes no Governo 
Federal faz com que ele não possa atender às necessidades do 
povo. É aí que vem a tese municipalista e me dirijo 
especialmente ao Deputado Baldonedo Napoleão -, segundo a 
qual não vamos resolver os problemas do Pais enquanto não 
percebermos que é através do município que vamos fazer a boa 
administração pretendida. 

Nos municípios. com recursos e poderes concentrados em 
âmbito muito menor, não só haverá possibilidade de se 
atender mais rápida e claramente o povo, mas também 
estaremos. mais de perto, sabendo se o Vereador, o Prefeito 
e o Secretário Municipal estão contribuindo para a corrupção 
ou estão trabalhando bem. atendendo convenientemente a toda 
a sociedade. 

A divisão de poderes e recursos ainda não aconteceu em 
nosso País e prec1sa acontecer. Não podemos ficar de pires 
na mão, mendigando junto ao Governo Federal verbas para o 
atendimento dos Estados e municípios. Diante dessa situação. 
o Governo Federal, para fazer uma aplicação de sua ideologia 
política, quer um compromisso político-partidário por parte 
daquele a quem está repassando o dinheiro, o que não é 
correto. 

Devemos olhar a política e a administração p~blica com 
olhos mais elevados. Não poderemos chegar a elevação 
desejada, se descermos ao terra-a-terra e, inclusive, se não 
preservarmos o vernáculo em nossas conversações . 

Nesta Casa. temos visto acontecimentos que não contribuem 
para a sua grandeza. Sr. Presidente, V. Exa. deveria tomar 
prov1dênc1as para que os debates e os conceitos colocados 
nesta Casa se voltassem para o ideal a que nos propusemos,· 
quando abraçamos a bandeira da política a favor do povo. 

384ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 21/5/93 pelo 

Deputado José Mar;a Ptnto 
O Deputado José Mar;a Pinto Sr. Presidente, Srs . 

Deputados, traz-me à tribuna um assunto que deve constituir-
se em genuíno orgulho para o povo mineiro: a incontestável 
primazia que a unidade de Minas ostenta no universo das 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Centrais de Abastecimento. Falamos da extraordinária 
organização e eficiência da CEASA-MG. 

Nestes dias em que a provisão se faz de maneira metódica e 
tecnicamente eficaz. difícil será avaliar a balbúrdia 
experimentada pelos pioneiros destas terras. 

Conta Augusto de Lima Júnior: "Começou a fome a grassar 
desde meados de 1700, quando a escassez de víveres se tornou 
alarmante. estendendo-se calamidade aos vizinhos povoados do 
Ribeiro do Carmo (hoje Mariana) ( .... ). Os animais de carga. 
cavalos e muares. eram vigiados dia e noite. para que não 
aparecessem descarnados pelos famintos que os matavam à 
faca, para lhes comerem as carnes". 

Não é sem tristeza que verificamos a desnutrição ainda 
vigorar em muitas regiões do Estado. Isso, porém, tem origem 
noutros fatores, cujo mérito não é objeto deste 
pronunciamento. No momento presente, prendemo-nos às 
realizações bem sucedidas. porque também é dever do 
parlamentar a consideração dos avanços empreendidos pela 
sociedade. 

Integrando o programa das Centrais de Abastecimento. a 
CEASA-MG, unidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
entrou em atividade em fevereiro de 1974, tendo por objetivo 
a concentração do comércio atacadista de hortigranjeiros da 
área, o que foi de grande valia para melhorar o sistema de 
fornecimento desses produtos. 

Vencida a primeira etapa de suas atribuições. a CEASA 
passou a desenvolver outras atividades, ampliando 
admiravelmente o leque de suas funções. Dessa forma. a 
partir de 1980 o complexo de abastecimento englobou todo o 
comércio atacadista de cereais, gêneros alimentícios 
industrializados. como também o comércio não ligado à 
alimentação diretamente, embora de interesse correlato: 
rações. concentrados. fertilizantes. defensivos. implementas 
agrícolas, embalagens. produtos de higiene, de limpeza. 
eletrodomésticos, chegando a níveis mais diversificados, 
tais como o de acessórios de veículos e de materiais de 
construção. 

Mais tarde, todo o progresso registrado na CEASA não 
poderia deixar de reclamar novas fontes de serviço, o que 
foi acontecendo de maneira notável. dando ao sistema uma 
configuração digna de equipará-lo a uma verdadeira cidade. 
tal a extensa rede de atividades que ali é exercida. 

Na CEASA existem hoje 12 agências bancárias, capazes de 
oferecer a empresários de qualquer porte a assessoria 
necessar1a a boa condução das suas atividades. Além dos 
serviços prestados pelos Bancos, a CEASA proporciona a 
realização de outros negócios. tais como os intermediados 
por corretoras de valores, bolsas de mercadorias, repre-
sentantes comerciais. Ali também se estabelecem várias 
firmas relacionadas ·com o ramo de veicules, como 
transportadoras, postos de combustíveis, oficinas mecânicas. 
lava-a-jato, borracharias. chaveiros. despachantes. Ainda, 
serviços de base, representados por farmácias, 
supermercados. açougues. padarias, barbear i as. bares. 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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lanchonetes, restaurantes, relojoarias. bancas de jornais, 
locadoras de fitas, casas lotéricas. correios. verifica-se 
igualmente a presença de serviços técnicos. como os de 
contabilidade e de gráfica, mais a complementação de 
trabalho de profissionais liberais, tais como médicos, 
dentistas. advogados. afora um laboratório de Qu1m1ca 
agricola, perfeitamente ajustados às finalidades maiores do 
complexo. 

Como se vê, todo um aglomerado humano, de variada natureza 
ocupacional, instala-se na CEASA, elevando-a a condição 
equiparável a muitas localidades de Minas, mesmo assim só 
admitidas para tal comparação as que alcançam classificação 
acima da média. 

Em termos de área. a grandiosidade acompanha a tônica da 
organização: 3. 100.000m2 de terreno, dos qua1s 900.000m2 
estão urbanizados, com 240.000m2 de área construída. 

Nesse pequeno mundo, existem 36 pavilhões de lojas. Um 
pavilhão para produtores com 1.100 módulos, um prédio de 
quatro andares, onde funciona a minibolsa, mais um conjunto 
de dois andares, destinado à administração. 

Nada menos que 850 empresas estão instaladas na CEASA, 
gerando a participação de 5 mil produtores cadastrados, com 
2 mil usuários por mês. Essa fantástica atividade 
proporciona a fábula de 15 mil empregos diretos. número 
excepcionalmente expressivo para a triste realidade do País. 

A CEASA de Minas Gerais traz em si a amplitude do País, em 
termos das unidades da Federação que convergem para a 
sustentação de suas atividades. Os 2 mil municípios que 
fornecem produtos estão distribuídos em 21 Estados, 
representando quase todo o território brasileiro. 
Mensalmente, 20 mil veículos com carga, e 180 mil 

circulam nas dependências da CEASA - MG, e sua 
flutuante chega, nos dias de maior movimento. a 
pessoas! 

sem carga 
população 

50 mi 1 

Esse movimento extraordinário é representado pelos 30 mil 
cl 1entes diretos que tem. enquanto os indiretos chegam a 8 
milhões. A comercialização anual alcança um volume 
imponente: 1.560.000t, que produzem a receita astronômica de 
US$1.000.000.000,00. 
Encontra-se em franca expansão o comércio da CEASA - MG com 

o exterior. Com possibilidade de se estenderem a outros 
países, as negociações já incluem Uruguai, Chile, Argentina, 
Espanha e México, entre os mercados que mais insistentemente 
solicitam os seus produtos . 

A CEASA de Minas pode exibir com orgulho uma posição ímpar 
no cenário brasileiro: ela é a mais diversificada e completa 
do País. Em termos de área construída, além de ser a maior 
no âmbito interno, assume a vanguarda no "ranking" 
internacional: entre as congêneres, ocupa o terceiro lugar 
em todo o mundo. 

Minas tem sabido adiantar-se nos campos em que o pensamento 
e o trabalho se impõem como fatores de liderança. Trazendo à 
mente os melhores exemplos da atuação do povo mineiro. temos 
que admitir que entre eles a CEASA se inclui, já que ela vem 
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contribuindo de forma decisiva para que o Estado outra vez 
salte à frente das unidades da Federação. 

Muito mais que isso. é preciso reconhecer que, se todas as 
esferas administrativas e produtivas do Pais seguissem a 
curva ascendente da CEASA de Minas, outro seria o panorama 
socioeconómico da sofrida gente brasileira. 

Esse é o motivo que me leva ao prazer de cumprimentar a 
densa população dos que trabalham em torno da CEASA. Desde 
a cúpula diretiva até os mais modestos servidores, todos têm 
sabido desempenhar com acerto as suas funções, razão que tem 
o poder de transformar em elogio da sociedade mineira estas 
palavras de felicitações das quais sou entusiasmado 
intérprete. 

384ê REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 21/5/93 pelo 

Deputado Wilson Pires 
O Deputado Wilson Pires -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

eu não tinha a necessidade de subir a esta tribuna, hoje, 
para fazer uso da palavra. No entanto. após ouvir o 
pronunciamento dos ilustres e queridos amigos Deputados 
Geraldo Rezende e Tarc~sio Henriques. que teceram 
comentários sobre a área da saúde, senti que não poderia 
deixar de dar o meu depoimento e dizer que todos os 
profissionais médicos da Casa têm o dever de discutir esse 
assunto, pois quando vejo alguns advogados emitirem opiniões 
a esse respeito, percebo que realmente não existe aí nenhum 
nexo. Assim, vamos dar a eles contribuições para que se 
posicionem melhor diante do que está acontecendo neste País 
em termos de saúde. 

É evidente que existe corrupção dentro do Sistema Ünico de 
Saúde, mas quero protestar quando se generaliza com a 
afirmativa de que todos os hospitais conveniados são 
ladrões. Existe corrupção, sim, e os corruptos devem ser 
punidos. Temos de fazer com que a corrupção acabe dentro da 
área de saúde, porque. realmente. os recursos estão sendo 
desviados para outros setores por falta de seriedade, falta 
de conhecimento ou por má-fé de seus gestores. No entanto, 
temos de fazer uma observação: há, no sistema prestador de 
serviços ao INAMPS, uma grande maioria de hospitais sérios e 
de médicos sérios. Assim como há corrupção dentro dos 
hospitais, também há na iniciativa privada, mas não vamos 
colocar a iniciativa pública e a privada a se digladiarem, 
uma vez que se encontram no mesmo barco, estão afundando, e 
quem está sofrendo é o povo brasileiro. Ê evidente que temos 
de tomar providências para colocar um fim nessa situação. 
Muitas vezes, a imprensa e o rádio divulgam notícias 
fantasiosas - que dificilmente saem da cabeça do povo - . 
degradando a imagem da classe médica. Essas notícias, muitas 
vezes, contêm acusações inverídicas a determinados 
prestadores de serviços. 
Disse o ilustre Deputado Geraldo Rezende, que ele paga o 

INSS há 30 anos. O parlamentar deixou bem claro, porém, que 
ele contribui com o INSS visando à aposentadoria e não à 
saúde. Não existe um percentual naquilo que se desconta para 
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a área da saúde; e tanto é verdade, caros companheiros 
Deputados, que estamos agora tentando, na reforma da 
Constituição, colocar um percentual em nível federal, outro 
em nível estadual e um terceiro em nível municipal, 
sensibilizando o Estado e o mun1C1p1o para que haja não a 
municipalização, mas a descentralização, a hierarquização e 
a regionalização da saúde. Não devemos. entretanto, colocar 
os recursos nas mãos dos Prefeitos, porque seriam desviados. 
Temos que dar ao Prefelto o gerenciamento do sistema, porque 
ele será feito pelo município. · 

Ontem mesmo recebi da cidade de Fronteira dos Vales uma 
correspondência que denunciava que o chefe de saúde daquela 
cidade trancou o posto médico e só dá atendimento àqueles 
que votam com o Prefeito atual. sem levar em conta que a 
saúde é um direito inalienável do cidadão e um dever do 
Estado, como diz a Constituição. 

A saúde não deve ter conotação política. nem ideológica. Os 
recursos aplicados na saúde vêm do FINSOCIAL, que está sendo 
contestado quanto â sua constitucionalidade A porcentagem 
de 0,5% do FINSOCIAL esta sendo desviada pelo Governo para 
cobrir outras despesas. Os 14% da Previdência não voltarão, 
porque o Ministro Antônio Brito disse que esses recursos são 
para pagar os aposentados. 

Devemos dotar o sistema de saúde de recursos, para evitar 
que os hospitais conveniados suspendam o seu atendimento. Os 
hospitais conveniados receberam apenas 20% no mês de março, 
sem nenhuma correção. Não é justo que esses hospitais, que 
têm compromissos com seus fornecedores. paguem juros 
escorchantes, quando a eles se paga uma diária de 
Cr$110.000,00 para gastos com luz elétrica. roupa de cama, 
produtos de limpeza, médicos plantonistas, enfermagem e qua-
tro refeições. Quando se paga uma consulta a Cr$36.000,00, 
quero dizer a V.Exa. que a nossa classe está sendo 
vilipendiada, desmoralizada. A corrupção não é generalizada, 
é localizada. 

O Governo Federal quer acabar com o INAMPS, porque lá 
existe corrupção. Acho difícil absorver essa idéia. Li um 
texto que dizia o seguinte: um fazendeiro, ao chegar â 
fazenda, encontrou um boi com berne e carrapato; ao invés de 
matar os carrapatos e os bernes, ele matou o boi. Isso é o 
que está acontecendo; eles vão "matar" o INAMPS, que era o 
único órgão decente e ético dentro da medicina neste País. 

Estou plenamente de acordo com V.Exas., Deputados Geraldo 
Rezende e Tarcísio Henriques. quanto ao combate â corrupção, 
e à punição aos corruptos, mas não em acabar com os 
prestadores de serviços. que são importantes para a saúde do 
brasileiro. 

384ê REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 21/5/93 pelo 

Deputado Adelmo Carneiro Leão 
O Deputado Adelmo Carnetro Leão- Sr. Presidente. Srs . 

Deputados, em primeiro lugar, quero informar que o Lula tem 
desempenhado papel da mais alta importância neste País, 
cumprindo uma função de fazer pedagogia política, aprender e 
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conhecer em profundidade as raízes desse País e as relações 
que o Brasil tem com o mundo. Para isso, o Lula precisa 
viajar e estabelecer contatos com toda a sociedade 
brasile1ra e com o mundo todo. O Lula pertence a um partido 
que tem grande responsabilidade histórica para com o País. 

Todos nós que pertencemos ao PT temos bons salários e 
assinamos um termo de compromisso, antes de sermos eleitos, 
de destinar 30% de nosso salário ao partido, para que este 
possa garantir aos militantes e aos nossos companheiros as 
atividades necessárias para conhecer e compreender o País e 
trabalhar por ele. É orgulho nosso poder garantir as viagens 
do Lula. 

A CUT é uma instituição privada. Acho louvável que o 
Deputado Geraldo Rezende se preocupe com ela. Essa deveria 
ser a preocupação com todas as instituições públicas e 
privadas. Quero lembrar que, neste Estado e nesta 
legislatura, tivemos a oportunidade de fazer vârias CPis, 
para mostrar graves desvios e grandes irregularidades. 

A nossa responsabilidade é a de fiscalizar,acompanhar e 
cobrar argumentos. Espero que a preocupação do nobre 
Deputado Geraldo Rezende e de todos os demais parlamentares 
não seja apenas com o significado da palavra. 
Quero agora falar sobre o valor da palavra. Fico muito 

surpreso com a indignação de alguns colegas quando ouvem uma 
fala ocasional, informal, sobre o Presidente Itamar Franco. 
Preocupam-se com o objetivo, sem a preocupação com a 
complementação, que é o fundamento de tudo o que foi dito. 

Quero deixar aqui uma reflexão. O Exmo. Sr. Presidente da 
República, Itamar Franco, perdeu uma oportunidade 
extraordinâria, neste momento histórico, de construir um 
brilhante Ministério, para servir a este Pais, tão sofrido e 
miserâvel. 

Vejo alguns evangélicos preocupados com a palavra e 
irritados quando ouvem palavrões. Quero fazer mais uma 
reflexão. Quanta gente neste País e por este mundo inteiro. 
inclusive aqueles que rezam a Bíblia, se utiliza desse 
livro, tão importante e sagrado, para corromper e 
enriquecer-se . Esta irritação é necessar1a neste momento. 
Quanta gente vai às tribunas da Assembléia Legislativa. das 
Câmaras de Vereadores e do Congresso Nacional, faz os mais 
baixos discursos, e tudo fica por isso mesmo. A prâtica é 
totalmente diferente. Isso é corromper. A corrupção da 
palavra, a distorção dela é uma coisa extremamente séria, e 
eu não vejo tanta indignação com referência a esse fato, que 
seria um motivo muito maior para irritação do que a fala do 
Lula. 

Quero fazer uma denúncia para irritar alguns colegas, 
porque acho que temos que irritar todoS. uma das questões 
mais graves e que mais avilta a Nação brasileira neste 
momento é a fome, a miséria e o abandono do povo. 

Estou vindo de Campo florido, exatamente da Fazenda 
Ranchinho, e por isso não tive a oportunidade de estar aqui 
ontem. Visitei o acampamento onde 140 famílias e centenas de 
crianças estão instaladas. Essas famílias estão debaixo de 
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plásticos pretos, e as crianças dormindo no chão, que é de 
terra fria e úmida. 
A preocupação de muitos é a de tirar as pessoas de lá. A 

nossa preocupação, neste momento, Srs. Deputados, é a de 
como acabar com a maior vergonha deste País que é deixar o 
nosso irmão brasileiro passando fome e frio e abandonado, 
com terras públicas aí, em grande quantidade. 

Tivemos oportunidade de verificar aqui e testemunhar. 
através da RURALMINAS e de pessoas altamente conhecedoras da 
situação, o fato de este Estado já ter sido detentor de, no 
mínimo, 50% das suas terras, que. hoje. estão nas mãos dos 
grandes, nas mãos de pessoas que negociaram recursos 
públicos, que não foram destinados para o povo. 

A riqueza está sendo cada vez mais concentrada nas mãos 
daqueles que aviltam a Nação e atentam contra ela. 

384ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 21/5/93 pelo 

Deputado AntOnio Fuzatto 
O Deputado AntOnio Fuzatto Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, vou continuar a leitura, iniciada no Pequeno 
Expediente, de matéria publicada na ''Isto~··-

*"Com o marechal Hermes da Fonseca, presidente de 1910 a 
1914, por exemplo, foi a sua segunda mulher quem entrou na 
roda. Quando presidente, Hermes da Fonseca casou com dona 
Nair de Tefé. uma famosa caricaturista que assinava com o 
pseudônimo de Rian (anagrama de Nair). Pois bem, os 
opositores do marechal falaram de outros traços da 
caricaturista e uma crise desabou. Foi preciso que Rui 
Barbosa subisse à tribuna para serenar os ânimos. "Senhores 
senadores, não seria eu quem trouxesse jamais à tumultuosa 
arena das lutas políticas a honra de uma senhora", discursou 
o Águia de Haia. O tempo passou, e já então nos anos 40 e 50 
era comum ofender o próprio desafeto e deixar a mãe em paz. 
Parlamentar pelo PTB, oanton Coelho dirigia-se assim ao 
udenista Carlos Lacerda: "Lacerda, tu és corno." E Lacerda 
falava de outro adversário político. Batista Luzardo: 
"Luzardo é o centauro dos pampas. Uma metade cavalo, a outra 
metade também." Pelo menos havia humor na baixaria, uma ca-
timba diferente. 

Mais uma vez o tempo passou. o humor sumiu. O ex-presidente 
quero-que-me-esqueçam João Figueiredo, irritado com uma 
manifestação estudantil em Florianópolis em 1979, em pleno 
palanque juntou de forma circular o polegar e o indicador. O 
ex-presidente Fernando Cal lar, na convenção do PRN que 
indicou seu nome como candidato à Presidência. após ler o 
discurso e gritar "fora Sarney", murmurou: "Filho da p. " 
Dita baixinho, a expressão é pior ainda do que aquela 
soletrada e ritmada nos estádios. O mesmo Collor, já pre-
sidente, fez gestos obscenos e declarou que tinha aquilo 
roxo publicamente. E há o deputado José Lourenço. que na 
época da sistematização da Constituinte pós a mãe do 
deputa do Pau 1 o Ramos na tribuna. "Prefiro ser f i 1 ho de 
Portugal que ser filho da p ... ", esquentou-se José Lourenço. 
Finalmente, na quarta-feira 5, discutia-se a extinção do 
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Inamps. O ex-ministro da Previdência Reinhold Stephanes di-
rigiu-se ao líder do governo Roberto Freire. "Você é um 
filho da p ... ", disse ele. O líder bateu de primeira: "Vá 
tomar no.. Baixaria total. humor zero. Mas, como se vê, 
volta e meia a tão problemática expressão salta de bocas 
políticas. E vem sendo prejudicada porque é obrigada a 
disputar manchetes nos jornais com probleminhas como essa 
bobagem de dívida brasileira. essa tolice de empréstimo ao 
Peru. essa irrelevância da fome e do desemprego e de greves 
no País. Tudo falta do que pensar. Saber xingar, podes crer, 
também é cultura.'' 

(* -Publicado de acordo com o texto original.) 
Esse é o texto que foi publicado na revista "Isto Ê" desta 

semana. Acho que todos os mineiros deveriam tomar 
conhecimento dele, principalmente os que se encontram aqui 
nesta Assembléia, onde observa-se um preconceito terrível a 
respeito de se falar nome bonito ou nome feio. o qual 
originou a celeuma sobre a fala do Lula, que, certamente, 
vai ser levantada muitas vezes até o próximo ano, quando 
serão realizadas as eleições presidenciais. 

Esse palavreado é muito comum na boca dos políticos, nas 
conversinhas de café. A gente fala mesmo um monte de nomes 
feios, que, para mim, aliás, não são feios, são até bonitos 
e, muitas vezes. são até uma forma carinhosa de tratar o 
companheiro. 

Ê um texto muito interessante, que deve ser 1 ido, 
principalmente, pelo povo de Minas. que é mais conservador 
e preconceituoso, como o são, notadamente, os Deputados 
mineiros. O texto tem muita coisa de profundo, como a 
analogia que faz entre o futebol, os políticos e a questão 
da fome que campeia por este Pais. Assim, eu gostaria de 
pedir que todos o lessem, pois ele é muito interessante. e 
que fosse publicado na íntegra, para que o povo brasileiro 
tivesse acesso a ele e. dessa forma, pudéssemos acabar com 
esse grande preconceito que temos e que não queremos 
discutir. Era só isso. Muito obrigado. 

384ª REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 21/5/93 pelo 

Deputado Ermano Batista 
O Deputado Ermano Batista- Sr. Presidente. Srs. Deputados. 

o tema para o qual eu me havia inscrito para falar no 
Pequeno Expediente é totalmente diferente deste que resolvi 
abordar a partir de agora. Embora tenha perdido as primeiras 
palavras, ouvi atentamente os pronunciamentos que foram 
feitos, principalmente pelo Deputado Tarcís1o Henriques, 
que, posteriormente, foi veementemente refutado pelo 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. O assunto veio à baila, com 
mais insistência ainda, por intermédio do Deputado António 
Fuzatto. 

O Deputado Tarcisio Henriques apresentou sua preocupação 
com relação aos fatos que estão ocorrendo, em virtude das 
linguagens chulas e das expressões torpes, que podem, na 
verdade, estragar o conteúdo das mensagens que são 
transmitidas ao povo brasileiro. No entanto, digo ao 
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Deputado Tarcísio Henriques que o que vem acontecendo não 
deve ser motivo de preocupação. Pe 1 o contrário. acred i.to que 
tudo seja providencial e que esses fatos precisam ser 
encarados de uma forma diferente. Eles não podem ser 
simplesmente contestados; é preciso que sejam analisados e 
descobertos os verdadeiros recados que eles encerram. O 
nobre Deputado poderia perguntar-me que fatos são estes e 
que recados encerram. para que o colega os expresse com 
tanta veemência. Eu lhe respondo que o que era, até então. 
inacreditável e inadmissível, começa a acontecer, e da forma 
e celeridade com que se precipita, das duas coisas, Deputado 
Tarcisio Henriques, uma vai acontecer: ou o PT, Partido dos 
Trabalhadores, desmoraliza e desacredita a imprensa, ou a 
imprensa abre a cortina, desnuda e tira as máscaras de suas 
gralhas, que, até então, têm-se apresentado com penas de 
pavão. 
Vejamos os fatos. que são velhos, mas que, de vez em 

quando, são r essa 1 ta dos. Repr 1 sá-1 os pode parecer 
inoportuno, mas. a meu ver, depois do que ouvi, precisam ser 
encarados. observados e analisados, e. ainda, aquilatados os 
recados que eles transmitem. Há pouco tempo, como 
mencionaram os Deputados Antônio Fuzatto e Adelmo Carneiro 
Leão (este último tentando justificar esse erro com outros 
erros do passado e com outro pseudo Presidente da 
República), nós tivemos a infeliz constatação de que o Sr. 
Inácio (o molusco). cuja única virtude é poder mudar de cor 
segundo o ambiente, enlameou a família brasileira, ofendendo 
a honra da mãe do supremo mandatário da Nação, o ilustre e 
respeitável Presidente da República. Itamar Franco. Ofendeu 
e ficou calado, observando o que iria acontecer, qual seria 
a reação do povo. A imprensa noticiou, e ele não esboçou 
nenhum gesto para contradizer, permanecendo, contumelioso, 
no alto do seu pedestal, de sua empáfia, com aquela 
convicção que só a igriorância dá, de que o povo brasileiro 
iria rir. achar bonito e quedar-se diante do bafo imundo das 
suas imundas palavras. Depois que o nosso povo reagiu e o 
execrou, ele vem a público dizer que a imprensa mentiu e que 
o repórter foi desonesto. 

Um outro fato, Srs. Deputados, que aconteceu há poucos 
dias, quando o mundo econômico foi abalado, colocando em 
xeque a reputação do respeitável Ministro Eliseu Resende, a 
Sra. Erundina, num gesto ridículo de oportunismo primário, 
achando que o Ministro estava mambembe, veio à imprensa e 
disse: "Se ele ficar, eu saio". Mantido o Ministro, ela 
então volta à imprensa e diz a mesma ladainha do seu 
Presidente: "Não, a imprensa mentiu, eu nunca falei isto. 
não vou sair do Governo". Paralelamente, a grande, 
responsável e ciosa imprensa vai até Manaus e descobre que o 
Sr. José Genoino é um falso moralista, genuinamente como o 
nome diz, hipócrita. O Sr. José Genoíno, uma estrela do PT, 
e mais quatro outros Deputados, também do PT, ao arrepio da 
lei. dos costumes e da moral, contraíram empréstimo junto ao 
Sindicato dos Metalúrgicos de Manaus. O Diretório Municipal 
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do Partido. corretamente, admitiu a existência da trama e 
expulsou dos seus quadros um dos membros da gangue. 

Mas o Sr. José Genoíno, que tem ocupado constantemente a 
tribuna da Câmara para apontar - agora sabemos, com dedo 
sujo- falhas que nem sempre póde provar. repete o mesmo 
discurso do seu Presidente e da sua estrela Erundina, de que 
não executou tal serviço, de que a imprensa é mentirosa e o 
repórter é desonesto. 

Há poucos dias, uma revista de circulação e nome nacionais 
publicou, e o PT silenciou, que a excursão feita pelo Sr. 
Luiz Inácio. o Lula, teve ajuda do mesmo cidadão que apoiava 
o catastrófico Cal lor, que está envolvido com PC Farias e 
sendo processado pela Polícia Federal. Reafirmo: esse mesmo 
cidadão contribuiu para a excursão demagógica e prosel itista 
de Lula, que. felizmente, teve um triste final. com vaias ao 
seu final na cidade de Santos. 

Temos de insistir em que esse 
Collor e está sendo processado 
envolvimento com PC Farias, 
excursão que o Sr. Lula acabou 
refutado. 

mesmo cidadão que ajudou 
pela Justiça Federal, por 
ajudou financeiramente na 

de fazer, e isso não foi 

A situação está posta: ou o PT desmoraliza a imprensa e 
prova que é ela mentirosa, ou a imprensa vai, sem dúvida 
alguma, abrir a cortina e mostrar o quadro em todas as suas 
nuanças, desnudar a face, tirando a máscara dos lobos que 
vêm-se mostrando com pele de cordeiro. 

É uma briga boa para o povo brasileiro, providencial e 
esclarecedora. Não traz motivo para preocupações. É a briga 
entre a criatura e o criador; entre o construtor e a 
construção; entre o inventor e o invento, entre a imprensa e 
o PT. 

Se Lula não cometeu a ofensa que a imprensa diz ter 
cometido, se Erundina não trepidou nas suas expressões e 
ameaças - voltando atrás posteriormente -. se Genoino não 
fraudou o sindicato e a lei, se o sócio de PC Farias não 
ajudou Lula, então estaremos irremediavelmente perdidos, 
porque um povo que não pode contar com uma imprensa séria e 
respeitosa está fadado, sem dúvida, a caminhar na direção do 
abismo. 

Felizmente, a imprensa está.vencendo, e a nossa disposição 
é a de crer nela como um poder responsável, embora algumas 
vezes tenhamos até mesmo de censurá-la. 

O erro do brasileiro na escolha de seus governantes não 
pode, simplesmente, ser debitado ao eleitor, mas, 
principalmente, aos partidos. que nem sempre apresentam as 
melhores opções, e à imprensa, que, de vez em quando, por 
motivos inconfessáveis, promove os piores, visto o que 
aconteceu nas eleições de 1989, o que não pode ser repetido. 
O povo, manipulado, mandou para o 2Q turno as duas piores 
opções. A partir dai, era sair do espeto e cair na brasa, 
não tinha mais jeito. 

Por essa razão, repito e não me canso de dizer que esses 
fatos não geram preocupação. Eles produzem até mesmo 
entusiasmo, porque vão oferecer ao povo brasileiro a 

É L-------------------------------------------------------------~ 
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oportunidade de enxergar a real idade e, quem sabe, evitar a 
repetição de 1989. Isso representará um grande bem para a 
estremecida Nação brasileira. 
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Belo Horizonte, quinta-feira. 17 de junho de 1993 

ATAS 

ATA DA 396ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 15 DE JUNHO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondêncta: Ofício nQ 22/93, do Presidente do Tribunal 
de Justiça- Ofícios diversos- Apresentação de Propostções: 
Projetos de Lei do nQ 1.465 ao 1.467/93- Requerimentos do 
nQ 4.459 ao 4.477/93 - Requerimentos da Comissão de SaUde e 
Ação Social (2) -Comunicações: Comunicações da Comissão de 
Saúde e Ação Social e do Deputado Wilson Pires- Oradores 
Inscrftos: Discursos dos Deputados Roberto Amaral, Ibrahim 
Jacob, António Carlos Pereira, Roberto Carvalho, Dílzon Melo 
e Baldonedo Napoleão- 2i PARTE (ORDEM DD DIA): 1ª Fase: 
Designação de Comissões: Comissão Especial para emitir 
parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 11.875-
Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação 
de pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
nQs 791, 819. 859 e 1.024/92 e 1.372/93: aprovação 
Pareceres da Comissão de Justiça pela inconstitucional idade 
dos Projetos de Lei nQs 658/91 e 1.017/92; aprovação 
Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Saúde e Ação 
Social (2); aprovação- 2i Fase: Discussão e votação de 
proposições: Prosseguimento da votação, no 2Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 742/92; rejeição; verificação de votação; 
inexistência de "quorum"; anulação da votação; chamada para 
recomposição de "quorum"; inexistência de "quorum" para 
continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho- Bené Guedes - Adelmo 
Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton Vilela - Ajalmar 
Silva- Álvaro Antônio- Ambrósio 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 Melo- Eduardo Brás - Edward Abreu 
- Ermano Batista- Francisco Ramalho -Geraldo da Costa 
Pereira- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio Homero 
Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista - Jorge Eduardo 
Jorge Hannas - José Bonifácio- José Braga - José Laviola -
José Leandro - Márcio Miranda - Marcos Helênio - Maria José 
Haueisen- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Mílton Salles -Paulo Pettersen - Péricles Ferreira- Raul 
Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares Romeu 
Queiroz - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo- Tarcísio 
Henriques- Wanderley Ávila- Wilson Pires. 

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

lg PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

O Deputado Marcos He 1 ên 1 o, 2Q-Secret á r i o "ad hoc" , 
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 
sem restrições. 

Correspondência 
-A Deputada Maria Olívia, 1Q-Secretário, "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

NQ 22/93. do Sr. José Norberto Vaz de Mel lo, Presidente do 
Tribunal de Justiça, informando, em atenção a requerimento 
do Deputado Geraldo da Costa Pereira (provi~ências para a 
instalação da Comarca de Raposos), que e impossível, 
juridicamente, o atendimento à solicitação mencionada, visto 
que a Lei Estadual nQ 9.548, de 4/1/88, não criou comarca 
naquele município. 

Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e 
Obras Públicas, informando, em atenção a requerimento do 
Deputado Bené Guedes (asfaltamento do trecho de estrada que 
liga os Municípios de Eugenópolis e Antônio Prado de Minas), 
que, devido à escassez de recursos financeiros, não é 
possível o atendimento à solicitação feita e que o assunto 
será reexaminado, quando forem destinados novos recursos 
para aquela Pasta. 

Do Sr. Paulo Paiva, Secretário do Planejamento, 
encaminhando cópia dos quadros e dos demonstrativos 
constantes no Orçamento de 1993 e informando que os volumes 
definitivos dos orçamentos fiscal e de investimento das 
empresas controladas pelo Estado serão enviados às diversas 
Secretarias, órgãos e entidades da administração estadual. 
(-A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG, enumerando, em 
atenção a requerimento do Deputado Marcos Helênio 
(informações sobre providências para a implantação da UEMG), 
as medidas já tomadas para a implantação da universidade e 
encaminhando exemplares do plano de ação para 1993 com 
vistas à continuidade e ao desdobramento das linhas de ação 
já incrementadas. 

Do Sr. João Heraldo Lima, Diretor-Presidente do CREDIREAL, 
informando, em atenção a requerimento do Deputado Amilcar 
Padovani (instalação de uma agência do CREDIREAL no 
Município de Serltinga), que estão sendo avaliadas as 
conveniências do atendimento ao referido pedido. 

Do Sr. Paulo César Pinto Coelho, Secretário Execut.ivo da 
Presidência da TELEMIG (2), informando, em atenção a 
requerimentos dos Deputados José Maria Pinto (instalação de 
Posto de Serviço Interurbano-PS-IU na comunidade de Félix 
dos Santos) e Amilcar Padovani (instalação de Posto de 
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Servlço Interurbano-PS-IU no Bairro Muquém, Municip1o de 
Carvalhos). que, devido ao comprometimento orçamentário com 
a prioridade para a instalação dos terminais telefônicos já 
comercializados em todo o Estado, não há condições, em curto 
prazo. de se programar o atendimento aos pedidos feitos. mas 
que, se os interessados viabilizarem os recursos 
necessários, deverão manter contatos com o escritório 
regional da TELEMIG, em Oliveira ou Caxambu. 
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

Autoriza o 
de Ervália. 

Apresentação de Proposições 
PROJETO DE LEI NQ 1.465/93 
Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio 

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

Município de Ervália imóvel de propriedade do Estado, sem 
ônus para este. constituído de terreno situado no 
prolongamento da Rua Sagrado Coração de Jesus, com área de 
2.550m2 (dois mil quinhentos e cinqüenta metros quadrados). 
medindo 34m (trinta e quatro metros) de frente e 75m 
(setenta e cinco metros) de fundo. confrontando, pela 
frente, com a Rua Sagrado Coração de Jesus ou seu 
prosseguimento; por um lado, dividindo com a propriedade do 
Sr. Jesus Mulica da Silva ou sucessores; pelos fundos. com a 
propriedade de O. Maria Benta da Costa; pelo outro lado, 
também com a propriedade de o. Maria Benta da Costa ou quem 
de direito, conforme Certidão de Transcrição nQ 5.068. do 
Livro 3-H, fl. 14, do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Ervália. 

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo se 
destina à construção de prédio para funcionamento de grupo 
escolar. 

Art. 2Q- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se. no 
prazo de 3(três) anos a contar da data da publicação desta 
lei, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo 
único do artigo anterior. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de junho de 1993. 
Roberto Luiz Soares 
Just1f1caçao: Visa o projeto ao reaproveitamento do imóvel 

em questão, uma vez que o terreno não vem sendo utilizado 
para o fim inicialmente proposto: a construção e o 
funcionamento de um grupo escolar. Assim, nada mais 
justo do que realizar tal doação em favor do Município de 
Ervália, com o objetivo de utilizar o dito imóvel para a 
finalidade mencionada . 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.466/93 
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Dá a denominação de Centro de Saúde Dr. Liberato Miranda ao 
Centro de Saúde de Rio Espera, no mesmo munlClPlO. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ- Passa a denominar-se Centro de Saúde Dr. Liberato 

Miranda o atual Centro de Saúde de Rio Espera, com sede no 
Município de Rio Espera. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 15 de junho de 1993. 
Hely Tarquínio 
Justificação: Liberato Rodrigues de Miranda, agora lembrado 

para dar nome ao Centro de Saúde de Rio Espera, foi um 
notável· fi lho da cidade, onde nasceu em 17/8/1897. Duas 
profissões, de marcante sentido humano, exercidas com 
exemplar espírito de servir, conferiram relevo e conteúdo ao 
seu trabalho: farmacêutico entre 1917 e 1931, ficou 
conhecido pela sua generosidade ao distribuir remédios aos 
pobres e necessitados que não tinham com que pagá-los; 
médico. depois, diplomado pela UFMG em 1931, já com quatro 
filhos de seu casamento com Dona Maria Andrelina Torres de 
Miranda, mostrou-se o mesmo homem amável e caridoso, de 
proverbial bondade e atenção ao paciente e à sua família. 
Liberato Miranda exerceu clínica médica por mais de 40 anos 

não somente no Município de Rio Espera. mas também nas 
cidades vizinhas, tendo sido um baluarte, naquela região, da 
pioneira medicina dos longínquos anos da década de 30 e 
seguintes. Quantas vezes ele transitou pelas ínvias estradas 
e caminhos de então. a cavalo, para cumprir o juramento de 
médico pelo alívio da dor, pela saúde, pela vida! 

À instância de amigos, ingressou, aos 64 anos, na política 
partidária. Eleito Vice-Prefeito de Rio Espera. substituindo 
no cargo o Prefeito Joaquim dos Santos Monteiro, deu o 
primeiro e decisivo passo para a criação do atual centro de 
saúde, ao adquirir, em 1961, terreno à Praça da 
Bandeira para construção do edifício destinado à instalação 
do Posto da Legião Brasileira de Assistência, que virá nos 
prestar grandes beneficios ... ", conforme registro de próprio 
punho. Liberato R. Miranda está, pois, intimamente ligado à 
história da referida unidade de saúde, por intermédio da 
qual se intenta homenageá-lo após sua morte. ocorrida aos 
19/6/86 em Divinópolis. 
-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. 

PROJETO DE LEI NQ 1.467/93 
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes 

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

dos Deficientes Físicos de Araguari, com sede no Município 
de Araguar i. 

'L-------------------------------------------------------~ 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de junho de 1993. 
João Batista 
Justificação: A Associação dos Deficientes Físicos de 

Araguari é uma sociedade civil de caráter filantrópico e sem 
fins lucrativos fundada em 12/3/87, com sede no Município de 
Araguari. A entidade tem por objetivo promover o bem-estar 
dos deficientes físicos, sua profissionalização e sua 
integração na sociedade. proporcionando-lhes condições de 
lutar por seus direitos e pela igualdade de oportunidades em 
qualquer área, reintegrando-os no mercado de trabalho. 
-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 
NQ 4.459/93, do Deputado Dilzon Melo. solicitando seja 

formulado apelo ao presidente da CEMIG com vistas à 
implantação de um projeto de eletrificação rural no 
Município de Vargem Bonita. 

NQ 4.460/93, do Deputado Dilzon 
formulado apelo ao Presidente 
implantação de um projeto de 
Município de Elói Mendes. 

NQ 4.461/93. do Deputado Dilzon 
formulado apelo ao Presidente 
implantação de um projeto de 
Município de Campos Gerais. 

NQ 4.462/93, do Deputado Dilzon 
formulado apelo ao Presidente 
implantação de um projeto de 
Município de Campo do Meio. 

NQ 4.463/93, do Deputado Dilzon 
formulado apelo ao Presidente 
implantação de um projeto de 
Município de Lambari. 

NQ 4.464/93, do Deputado Dilzon 
formulado apelo ao Presidente 
implantação de um projeto de 
Município de Capitólio. 

NQ 4.465/93, do Deputado Dilzon 
formulado apelo ao Presidente 
implantação de um projeto de 
Município de Cristina. 

NQ 4.466/93, do Deputado Dilzon 
formulado apelo ao Presidente 
implantação de um projeto de 
Município de Ilicínea. 

NQ 4.467/93, do Deputado Dílzon 
formulado apelo ao Presidente 
implantação de um projeto de 
Município de Boa Esperança. 

Melo, sol i citando seja 
da CEMIG com vistas à 
eletrificação rural no 

Melo, sol i citando seja 
da CEMIG com vistas à 
eletrificação rural no 

Melo, sol i citando seja 
da CEMIG com vistas à 
eletrificação rural no 

Melo, solicitando seja 
da CEMIG com vistas à 
eletrificação rural no 

Melo, sol i citando seja 
da CEMIG com vistas à 
eletrificação rural no 

Melo, solicitando seja 
da CEMIG com vistas à 
eletrificação rural no 

Melo, sol i citando seja 
da CEMIG com vistas à 
eletrificação rural no 

Melo, sol i citando seja 
da CEMIG com vistas à 
eletrificação rural no 
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Melo, solicitando seja 
da CEMIG com vistas à 
eletrificação rural no 

NQ 4.469/93. do Deputado Dilzon Melo, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas à 
implantação de um projeto de eletrificação rural no 
Município de Seritinga. (-Distribuídos à Comissão de 
Política Energética.) 

NQ 4.470/93. do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja 
inserido nos anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do 
Dr. João da Matta, ex-Prefeito de Cordisbur9o, ocorrido no 
dia 5 do corrente. naquela cidade. (- A Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 4.471/93, do Deputado Hely Tarquínio, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Educação com vistas a que determinem a isonomia salarial 
entre os professores aposentados, tendo em vista a 
disparidade existente entre os proventos dos inativos da 
mesma categoria. 

NQ 4.472/93, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja 
consignado na ata dos trabalhos de hoje voto de 
congratulações com o jornal "Diário do Rio Doce", na pessoa 
de seu Diretor-Geral, Dr. Ivanor José de Tassis, pela 
Conquista do Troféu Gutenberg 1992. 

NQ 4.473/93, do Deputado Célio de Oliveira. solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado para que envie 
a esta Casa projeto de lei que eleve de 10% para 30% o 
adicional previsto no art. 149 da Lei nQ 7 .109. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 4.474/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando se faça 
constar nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. 
Celso Mello Azevedo, provedor da Santa Casa de Misericórdia, 
pela total remodelação nas instalações daquela instituição. 
(-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.475/93, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando 
seja formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a 
que seja concedida isonomia tributária para o leite tipo "B" 
em relação aos demais tipos de leite comercializados ''in 
natura" no Estado de Minas Gerais, fixando-se a al iquota do 
ICMS em 7%. (-À Comissão de Fiscalização Financeira_) 

NQ 4.476/93, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando 
sejam convidados a comparecer a esta Casa o Secretário da 
Fazenda e os Presidentes do BEMGE, do CREOIREAL e do BDMG 
para prestarem esclarecimentos acerca dos principais 
devedores dos Bancos oficiais e das medidas tomadas em 
relação aos inadimplentes. 

NQ 4.477/93, do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado para que determine o 
imediato cancelamento de todas as concorrências abertas nos 
últimos 30 dias e sua adequação às novas normas determinadas 
pe 1 o Congresso Na c i o na 1 sobre o assunto. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

'~--------------------------------------------------------------~ 
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Da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando seja 
formulado pedido ao Presidente da Câmara Federal com vistas 
ao atendimento das propostas que menciona. do seminário 
"Saneamento É Básico". organizado por esta Casa. 

Da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do CONFAZ com vistas ao 
atendimento da proposta que menciona, do seminário 
"Saneamento É Básico", organizado por esta Casa. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas á Mesa comunicações da Comissão 

de Saúde e Ação Social (2) e do Deputado Wilson Pires. 
Oradores Inscritos 

- Os Deputados Roberto Amaral, Ibrahtm Jacob, Antônio 
Carlos Pereira, Roberto Carvalho, Dilzon Melo e Baldonedo 
Napoleão proferem discursos, que serão publicados em outra 
edição. 

2s PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente- Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2g parte da reun1ao. 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. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissã? 

Especial para emitir parecer sobre o Veto Parcial a 
Proposição de Lei nQ 11.875, ex-Projeto de Lei nQ 1.318/93. 
que dispõe sobre o reajustamento dos símbolos e dos níveis 
de vencimentos do Quadro de Pessoal dos Servidores da 
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências. Pelo BRD: efetivos Deputados 
Ajalmar Silva. Arnaldo Canarinho, Bonifácio Mourão e Simão 
Pedro Toledo; .suplentes - Deputados Homero Duarte, Wanderley 
Ávila, Cóssimo Freitas e Roberto Amaral; pelo PT: efetivo-
Deputado Antônio Fuzatto; suplente - Deputado Antônio Carlos 
Pereira. Designo. Ao Departamento de Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Saúde e Ação Social - aprovação dos Projetos de Lei nQs 
976/92, do Deputado Elmo Braz; 1.138/92, do Deputado Homero 
Duarte; 1.173/92, da Deputada Elisa Alves. e 1.196/92, do 
Deputado José Maria Pinto. (Ciente. Publique-se.); e pelo 
Deputado Wilson Pires - falecimento do Sr. Ant6nio Ribeiro 
Lorentz, ocorrido em Teófilo Otôni (Ciente. Oficie-se.) . 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, submetidos a discussão e a votação. nos termos 

regimentais, são aprovados em redação final, cada um por sua 
vez, os Projetos de Lei nos 791, 819, 1.024. e 859/92 e 
1.372/93. 
- A seguir, submetidos a discussão e a votação, nos termos 

regimentais, são aprovados os seguintes pareceres: parecer 
da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto 
de Lei nQ 658/91, do Deputado Aílton Vilela, que dispõe 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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sobre a obrigatoriedade da retenção e filtragem de óleos e 
sólidos grosseiros pelos postos de venda de combustíveis 
automotivos e outros; e parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nQ 1.017/92, do 
Deputado José Militão, que dispõe sobre a prestação de 
serviços públicos estaduais, estabelecendo tratamento 
especial em favor de usuários de baixa renda, e dá outras 
providências. 

Requerimentos 
- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais. 

são aprovados, cada um por sua vez, requerimentos 
apresentados pela Comissão de Saúde e Ação Social (2) 
encaminhamento de apelo aos Presidentes da Câmara Federal e 
do CONFAZ solicitando providências para a implementação das 
propostas do Seminário Legislativo Saneamento É Básico. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 

fase. a Presidência passa à 2g fase da Ordem do Dia. com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, no 2Q turno. 

do Projeto de Lei nQ 742/92, do Deputado António Fuzatto, 
que regulamenta o disposto no art. 17, parágrafo único. da 
Constituição Estadual, estabelecendo regras sobre formas de 
publicidade feita pelos órgãos da administração pública 
direta e indireta ou pelas fundações de qualquer dos Poderes 
do Estado e do município, na divulgação de atos, programas, 
obras, serviços e campanhas ou patrocínios de interesse 
público, ainda que custeada por entidades privadas, e dá 
outras providências. A Comissão de Administração PUblica 
opina pela aprovação do projeto. na forma do vencido no lQ 
turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como estão. (-Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Antônio Fuzzato Sr. Presidente, peço a 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência 
sol i cita aos Deputados que permaneçam em seus lugares. Os 
Deputados que votaram a favor do projeto queiram levantar-
se. (-Pausa.) Podem assentar-se. Os Deputados que votaram 
contra o projeto queiram levantar-se. (-Pausa.) Podem 
assentar-se. Votaram a favor seis Deputados, e votaram 
contra sete Deputados. Não houve "quorum" para votação. A 
Presidência torna sem efeito a votação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Não havendo "quorum" para o 

prosseguimento dos nossos trabalhos, a Presidência encerra a 
reunião e convoca os Deputados para a extraordinária de logo 
mais, às 20h30min, nos termos do edital de convocação, bem 
como para a ordinária de amanhã, dia 16, ás 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia 
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião . 

~L-------------------------------------------------------~ 
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ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e três. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Francisco Ramalho. Gilmar Machado e 
Célio de 01 iveira, membros da comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Francisco Ramalho, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Célio de 
01 iveira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, 1 i da e aprovada. é subscr; ta pe 1 os par 1 amentares 
presentes. A Presidência informa aos Deputados que a 
Secretaria desta Casa distribuiu avulso do Projeto de Lei nQ 
1.399/93, que estabelece as diretrizes para o orçamento 
fiscal e o orçamento de investimento das empresas 
controladas pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 
1994. Esclarece, ainda, que a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária está recebendo emendas a esse 
projeto. A Presidência leva ao conhecimento dos 
parlamentares a resposta ao oficio nQ 733/93 - SGM, em que 
são sol i citadas ao IEPHA-MG providências para a 
implementação das propostas apresentadas nos Fóruns Técnicos 
de Cultura, promovidos por esta Casa e pela Secretaria da 
Cultura. A Presidência do IEPHA-MG informa que já determinou 
à diretoria técnica competente o exame das referidas 
propostas. cujo resultado será posteriormente comunicado a 
esta Casa. O Presidente passa à 2ª parte da reunião, com a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Usam da palavra, para 
emitir pareceres favoráveis à aprovação das proposições 
mencionadas a seguir, os seguintes Relatores: Deputado 
Ambrósio Pinto: Projetos de Lei ngs 1.137/93, no 2Q turno. e 
1.215/93, no 1Q turno, com a Emenda no 1; Deputado Gil mar 
Machado: Projetos de Lei nos 1.168/92. no 2Q turno, na forma 
do vencido no 1Q turno; 1.253/93. no 1Q turno, com a Emenda 
nQ 1; 1.292/93, no 1Q turno, e 1.328/93, no 1Q turno, na 
forma do Substitutivo nQ 1; Deputado Francisco Ramalho: 
Projetos de Lei ngs 1.209/92. no 2Q turno, e 1.234/93. no 1Q 
turno; Deputada Elisa Alves: Projetos de Lei nos 1.142/92, 
no lQ turno: 1.217/93. no lQ turno, com a Emenda no 1; 1.240 
e 1.320/93, no 1Q turno. Submetidos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os projetos. A 
Presidência coloca em votação o Requerimento no 4.289/93, 
com parecer pela aprovação proferido pelo Relator. Deputado 
Francisco Ramalho. É aprovado o requerimento. Cumpr1da a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca ·os membros da comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 15 de junho de 1993 . 
Cóssimo Freitas, Presidente- Francisco Ramalho - Gilmar 

Machado- AntOnio Júlio. 
ATA DA 74i REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
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z 
0 . 
u 

'E 
~ 
• . • E • " ;;; 
• v 
• • ·~ . 
õ 
~ 

~ • • ~ 

299 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia três de 
junho de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Baldonedo 
Napoleão, Raul Messias. Dílzon Melo e Sebastião Costa. 
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Célio de Oliveira, declara abertos os 
trabalhos e sol i cita ao Deputado Raul Messias que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a Pre-
sidência informa que a reun1ao se destina a apreciar as 
matérias da pauta. O Deputado Raul Messias pede a palavra e 
indaga a razão pela qual o Projeto de Lei nQ 293/91, de sua 
autoria, não foi incluído na ordem do dia dos trabalhos, 
conforme pedira na última reun1ao; recebe, prontamente, 
resposta da Presidência. A seguir, esse Deputado procede à 
leitura do Ofício ng 763, do Chefe do Gabinete da Secretaria 
de Estado da Fazenda, que encaminha anexo o Parecer ASS/SEP 
nQ 8/91, daquele órgão, que dispõe sobre o referido projeto. 
Dando prosseguimento aos trabalhos, a Presidência comunica 
que o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei 
nQ 1.399/93, que estabelece a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias - LDO -, foi prorrogado até o dia 8/6/93, por 
Acordo de Lideranças. Relê o Ofício nQ 59/93, que encaminha 
o Relatório de Inspeção da FAPEMIG, e designa para relatar 
essa matéria o Deputado Sebastião Costa. Redistribui os Pro-
jetos de Lei nQs 840, 1.034, 1.150 e 1.158/92 aos Deputados 
Baldonedo Napoleão, Dílzon Melo, Raul Messias e Sebastião 
Costa, respectivamente. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, 
passa-se à fase de discussão e de votação de proposições da 
comissão. O Deputado Raul Messias apresenta requerimento em 
que solicita informações à Loteria do Estado sobre o 
montante do seu lucro líquido nos últimos três anos e a 
forma atual de aplicação desse lucro. Colocada em votação, a 
proposição é aprovada. Na fase de discussão e de votação de 
proposições sujeitas à deliberação do Plenário, o Deputado 
Baldonedo Napoleão, Relator do Projeto de Lei no 840/92, no 
1Q turno, emite seu parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto, com as Emendas do nQ 1 ao 12. 
Submetido a discussão e a votação, é o parecer aprovado. O 
Deputado Dilzon Melo, Relator do Projeto de Lei nQ 1.034/92, 
no 1Q turno, emite seu parecer, por meio do qual conclui 
pela aprovação do projeto, com as Emendas nos 1 e 2. 
Colocado o parecer em discussão. o Deputado Raul Messias 
solicita vista da matéria. A Presidência defere o pedido e 
informa que fica adiada a discussão desse parecer. O 
Deputado Raul Messias, Relator do Projeto de Lei no 
1.150/92, no 1Q turno, emlte seu parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto na forma proposta. O 
Deputado Sebastião Costa, Relator do Projeto de Lei nQ 
1.158/92, no 1Q turno, emite seu parecer, por meio do qual 
conclui pela aprovação do projeto, com as Emendas do nQ 1 ao 
7. Submetidos a discussão e a votação, cada um por sua vez. 
são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade da reunião 
e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a 

'~--------------------------------------------------------------~ 
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presença dos parlamentares, convoca-os para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
t r aba 1 hos. 
Sala das Comissões, 15 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente- Roberto Amaral -Francisco 

Ramalho - Sebastião Costa. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.371/93 

Comissão de Fiscal izaçâo Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela 
autoriza a abertura de crédito especial em favor da Fundação 
TV Minas-Cultural e Educativa. 

Foi a matéria distribuída às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para parecer, nos 
termos do art. 216, c/c o art. 220, do Regimento Interno. ou 
seja, em procedimento especial e em regime de urgência. 

Fundamentação 
A proposição em causa não encontra óbice, do ponto de vista 

financeiro-orçamentário, à sua aprovação. Para a abertura 
de crédito pretendida, foram indicados os correspondentes 
recursos, quais sejam os decorrentes da anulação parcial da 
dotação orçamentária 1991.99999999.999.5000.60- Reserva de 
Contingência, referentes à parcela desta que. em virtude de 
oposição de veto parcial à Lei do Orçamento Anual, ficou sem 
as despesas correspondentes e passou a integrar a referida 
dotação. A medida atende, assim, ao disposto no art. 43 da 
Lei Federal nQ 4.320, de 17/3/64, e está conforme o art. 
160, ~ 3Q, da Constituição do Estado. Ela está de acordo com 
a legislação vigente e merece prosperar nesta Casa. 

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

Lei nQ 1.371/93, em turno único. na forma proposta. 
Sa 1 a das Comissões, 15 de junho de 1993. 
Sebastião Costa. Relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 791/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 791/92, de autoria do Deputado 

Sebastiao Helvécio, que estabelece normas para a 
comercialização de cola de sapateiro, éter sulfúrico, 
benzina, benzeno, clorofórmio e substâncias similares no 
Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2Q turno, na forma 
do vencido no 1Q turno. 
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 

seguinte, que está de acordo com o ap~ovado. a fim de que, 
nessa forma, seja encaminhado para sançao. 

PROJETO DE LEI NQ 791/92 

É L-------------------------------------------------------~ 
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Estabelece normas para a comercialização de cola de 
sapateiro, éter sulfúrico, benzina, benzeno. clorofórmio e 
subst~ncias similares no Estado de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ A comercialização. no atacado ou no varejo, de 

cola de sapateiro que apresente produtos tóxicos em sua 
composição, de éter sulfúrico, benzina, benzeno, clorofórmio 
e substâncias similares será precedida da emissão de 
formulário numerado contendo. no minimo, os seguintes dados: 

I - data e número da nota fiscal referente à venda, quando 
legalmente exigida; 
II - nome. endereço e números de inscrição das firmas 

vendedora e compradora no CGC; 
III - nome, endereço e número da cédula de identidade do 

comprador. bem como a sua inscrição no CPF, se pessoa 
física; 

IV - nome. forma de apresentação e quantidade do produto; 
V- especificação do uso pelo consumidor; 
VI - assinatura do consumidor ou de seu representante, se 

pessoa jurídica. 
§ 1Q - O formulário será emitido. nos termos de decreto, 

em. no mínimo, duas vias, sendo uma destinada à firma 
vendedora e a outra, ao órgão fiscalizador competente. 

§ 2Q -As vias da firma vendedora, mesmo as inutilizadas, 
ficarão à ·disposição da fiscalização por um período de 2 
(dois) anos. 

§ 3Q - No mês em que a firma vendedora não comercializar os 
produtos a que se refere este artigo, ela deverá dar 
conhecimento do fato ao órgão fiscalizador. 
Art. 2Q - Fica proibida a venda dos produtos de que trata 

esta lei a menores de 18 (dezoito) anos. 
Art. 3Q Os estabelecimentos que fabriquem ou 

comercializem os produtos de que trata esta lei devem 
afixar, em local visível, cópia de seu decreto 
regulamentador. 
Art. 4Q- O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o 

fornecedor a: 
I - advertência; 
II - suspensão. por período de até 30 (trinta) dias, de sua 

inscrição estadual; 
III - cancelamento de sua inscrição estadual. 
Art. 5Q Decreto do Poder Executivo estabelecerá a 

competência para a fiscalização da produção e 
comercialização dos produtos de que trata esta lei . 

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993 . 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto. Relator -

Antônio Júlio . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 819/92 
Comissão de Redação 

~~--------------------------------------------------------------J 
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De autoria da Deputada Maria Elvira, o Projeto de Lei nQ 
819/92, que torna obrigatória a construção de escadas para 
peixes de piracema em barragens edificadas em cursos de água 
de domínio do Estado, foi aprovado nos termos regimentais, 
sem emenda. 

Isso posto. opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma. seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 819/92 
Torna obrigatória a construção de escadas para peixes de 

piracema em barragens edificadas em cursos de água de 
domínio do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- É obrigatória a construção de escadas para peixes 

de piracema em barragens edificadas em cursos de água de 
domínio do Estado. 

Parágrafo único -O disposto neste artigo não se aplica ás 
barragens cujas características de projeto tornem ineficaz a 
medida, de acordo com análise e decisão do Conselho Estadual 
de Política Ambiental - COPAM. 
Art. 2Q -As normas contidas no artigo anterior aplicam-se 

ás barragens já existentes. 
Art. 3Q- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 180 dias. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 9 de junho de 1993. 

de sua 

Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -
António Júlio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 859/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 859/92, de autoria do Deputado Jos~ 

Braga, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a 
Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de São Francisco, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 859/92 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel à Cooperativa dos 

Pequenos Produtores Rurais de São Francisco. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de-

creta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar á 

Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de São Francisco 
imóvel de propriedade do Estado, constituído de um terreno 
situado no lugar denominado Bairro do Matadouro. na Avenida 
O. Pedro de Alcântara, no Município de São Francisco, com 
área total de 2.000m2 (dois mil metros quadrados). com as 
seguintes confrontações: pela frente, numa extensão de 
74,08m (setenta e quatro metros e oito centímetros), com a 
Avenida D. Pedro de Alcântara; pela direita. numa extensão 

É L-------------------------------------------------------------~ 
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de 24,00m (vinte e quatro metros), com uma rua ainda sem 
nome; pela esquerda, numa extensão de 23,00m (vinte e três 
metros), com propriedade de diversos; e. pelo fundo. numa 
extensão de 70,00m (setenta metros), com a Rua Euclides 
Mendonça, conforme registro nQ 1.637, a fls. 172, livro 8-
Baux, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São 
Francisco. 
Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo 

destina à construção da sede própria da Cooperativa 
Pequenos Produtores Rurais de São Francisco. 

se 
dos 

Art. 2Q- O imóvel reverterá ao património do Estado se, no 
prazo de 3 (três) anos. não lhe for dada a destinação 
prevista no parágrafo único do artigo anterior. 
Art. 3Q -Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Antônio Júlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.024/92 
Comissão de Redação 

De autoria do Deputado Wilson Pires, o Projeto de Lei nQ 
1.024/92, que dispõe sobre a utilização de eqüídeos para 
atividades policiais no Estado, foi aprovado no 2Q turno, 
com a Emenda nQ 1, de folhas. 
Isso posto, opinamos por se lhe dar Como final a re-dação 

seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.024/92 
Dispõe sobre a utilização de eqüideos para atividades 

policiais no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A utilização de eqüídeos para atividades po-

liciais, no âmbito do Poder Executivo, fica condicionada ao 
aproveitamento de, no m1n1mo. 50% (cinqüenta por cento) de 
animais das raças manga-larga marchador e campolina. 

Art. 2Q- Esta lei será regulamentada pelo Poder Execu-tivo 
no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de 
sua publicação . 
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- Antônio Júlio, Relator -José 

Maria Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.372/93 
Comissão de Redação 

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nQ 
1.372/93, que cria estabelecimentos penitenciários na 
estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e dá outras 
providências, foi aprovado nos turnos regimentais, sem 
emenda. 

É L_ ______________________________________________________ -" 
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Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.372/93 
Cria estabelecimentos penitenciários na estrutura da 

Secretaria de Estado da Justiça e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Ficam criadas na estrutura orgânica da Secretaria 

de Estado da Justiça. subordinadas à Superintendência de 
Organização Penitenciária, 2 (duas) penitenciárias. uma com 
sede no Município de Unaí, e a outra. no de Ipaba. 

§ 1Q - Os estabelecimentos penitenciários de que trata este 
artigo têm _por finalidade recolher e manter sentenciados à 
pena privativa de liberdade do sexo masculino, 
proporcionando-lhes, mediante tratamento penitenciário, 
condições de reintegração na família e na sociedade. 
~ 2Q As penitenciárias criadas nesta lei ficam 

denominadas Agostinho de Oliveira Júnior, a de Unaí, e Dênio 
Moreira de Carvalho, a de Ipaba. 

Art. 2Q -As unidades penitenciárias de que trata o artigo 
anterior têm a seguinte estrutura: 

I - Diretoria de Administração e Finanças: 
a) Divisão de Administração; 
b) Divisão de Finanças; 
II - Diretoria de Segurança; 
III Diretoria de Reeducação e Reabilitação do 

Sentenciado: 
a) Divisão de Assistência ao Sentenciado; 
b) Divisão d€ Diagnóstico e Classificação; 
c) Divisão de Profissionalização e Produção. 
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades 

administrativas mencionadas neste artigo serão estabelecidas 
em decreto. 

Art. 3Q Para atender ao disposto nesta le1, ficam 
criados, nos Anexos I e III do Quadro Permanente a que se 
refere o Decreto nQ 16.409, de 10 de julho de 1974, os 
cargos de provimento efetivo e em comissão constantes, 
respectivamente, nos Anexos I e II desta lei, destinados ao 
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado da 
Justiça. 
Parágrafo único - A classe de Guarda de Presídio, código 

NE-08, passa a denominar-se Guarda Penitenciário, código PG-
18, símbolos QP-08 a QP-17, do Grupo de Nível de lQ Grau de 
Escolaridade, do Anexo I do Decreto no 16.409, de 10 de 
julho de 1974, ressalvada a situação dos atuais ocupantes, 
ficando a composição numérica da classe acrescida dos cargos 
novos previstos no Anexo II desta lei. 
Art. 4Q -Para atender às despesas decorrentes da execução 

desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
especial de Cr$8.635.889.920,00 (oito bilhões seiscentos e 
trinta e cinco milhões oitocentos e oitenta e nove mil 
novecentos e vinte cruzeiros). observado o disposto no art . 
43 da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964. 
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Art. SQ Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR 

385ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 25/5/93 pelo 

Deputado AntOnto Carlos Pereira 
O Deputado Antônto Carlos Peretra - Sr. Presidente, Sra. 

Deputada, Srs. Deputados, pessoas presentes nas galerias, 
recebemos da Província Dominicana São Tomaz de Aquino 
correspondência que informa sobre processo a que está 
submetido Frei Beta. Julgamos importante registrá-la nesta 
Assembléia. (-Lê:) 

"*São Paulo, 30 de abri 1 de 1993. 
Prezado(a) Senhor(a) 
Seu nome e endereço nos foram fornecidos por Frei Beta. a 

nosso pedido. A Província Dominicana do Brasil comunica a 
todos os inimigos e conhecidos dele que o nosso confrade 
encontra-se sob processo judicial movido pelo Ministério 
Público, acatando representação da Secretaria de Segurança 
Pública de São Paulo e do comando da Policia Militar (PM). 
No próximo dia 21 de maio, Frei Beto deverá comparecer ao 
Fórum da capital paulista para depor, e seu julgamento está 
marcado para o dia 2 de julho de 1993. 

"O Estado de São Paulo" publicou, a 15 de maio de 1992, à 
p. 2, artigo assinado por Frei Beto, intitulado ''Temporada 
de caça a brasileiros", que remeto em anexo. No artigo, o 
autor refere-se à impunidade daqueles que, no Brasil, matam 
no trânsito, no exercício da atividade policial, em 
linchamentos e na contenção salarial. O parágrafo que 
provocou o processo é este: 

"Pode-se também matar impunemente ingressando na Polícia 
Militar de São Paulo, em especial no batalhão da Rota. 
Aprende-se a odiar negros e desprezar pobres, veste-se uma 
farda, ganha-se uma arma, monta-se numa possante viatura, e 
é só caçar o alvo. Dois rapazes conversando numa esquina da 
Zona Leste podem ser uma boa escolha. Ora, não importa que 
não sejam bandidos. Basta alegar que eram. Se estiverem 
estragando a paisagem metropolitana, como sair de um casebre 
a bordo de um Santana último modelo, não vacile. Já se viu 
sair fusca enferrujado de mansão do Morumbi? Portanto, 
atire. oepo1s, pergunte .. 

No dia 23/5/92, à p.3, "O Estado de S. Paulo" publicou 
carta do comandante da PM/SP, Eduardo Assunção, em resposta 
ao artigo. Na carta, o coronel assegura que "Na PM a 
violência é punida. No ano passado, 304 policiais foram 
demitidos e 90 expulsos, por atos não condizentes com o 
comportamento de que se exige de um PM". Admitia, pois, a 
pertinência das denúncias feitas. Anexamos a esta carta 
noticias sobre abusos da PM/SP para que se possa avaliar a 
veracidade do alerta de nosso confrade. 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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A 16 de setembro de 1992. agentes do 40Q Distrito Policial 
de SP estiverem em nosso convento e convocaram Frei Beta a 
depor naquela repartição. No dia seguinte. 17 de setembro. 
ele compareceu à delegacia. acompanhado de seu advogado, 
doutor Belisário dos Santos Júnior, onde o notificaram da 
representação contra ele remetida à Justiça. Ao pedirem seu 
enquadramento na Lei de Imprensa, as autoridades do governo 
do Estado de São Paulo o acusam de difamar a corporação 
militar. 

No interrogatório, Frei Bete confirmou a autoria do artigo 
e rebateu a interpretação de que pretendesse atingir todos 
os oficiais e soldados da PM/SP, mas somente denunciar 
abusos e notórios casos de violência registrados pela 
imprensa. O inquérito foi devolvido à Justiça, para que o 
juiz decidisse se abria ou não processo. 

Em 3 de outubro de 1992, a opinião pública tomou 
conhecimento de que, na véspera, oficiais e soldados da 
PM/SP haviam sufocado uma rebelião de presos do Carandiru, a 
casa de detenção de São Paulo, deixando um trágico lastro de 
111 mortos. Nenhum policial-militar foi morto ou sofreu 
ferimento grave, e segundo o diretor do presídio, não havia 
armas de fogo entre as vítimas. 

Após o massacre. julgamos que o processo contra Frei Beta 
fosse sustado. Diga-se que nenhum policial-militar envolvido 
no massacre foi, até agora, considerado culpado ou punido. O 
governador de São Paulo, Luiz AntOnio Fleury Filho, limitou-
se a demitir o secretário de Segurança Pública, após pressão 
internacional, e a substituir o comandante da PM. 

Em fevereiro deste ano, um oficial de justiça compareceu ao 
nosso convento de São Paulo para comunicar oficialmente a 
abertura do processo judicial contra Frei Beta e intimá-lo a 
apresentar sua defesa prévia, o que foi feito a 4 de março. 
Em suas alegações. a defesa assinala que, não sendo pessoa 
jurídica, a PM/SP não pode processar o autor do artigo sem 
expressa delegação do governador do Estado, seu comandante 
supremo. 
Vários amigos de Frei Beta já se ofereceram para depor em 

seu favor. O que nos preocupa, contudo, não é o processo 
movido contra ele. É a impunidade dos abusos policiais e a 
possível continuação desse flagrante desrespeito aos 
direitos humanos . 

Neste sentido, sUgerimos àqueles que se sentem solidários 
ao nosso confrade que se manifestem diretamente ao 
governador do Estado de São Paulo, Luiz AntOnio Fleury Filho 
- Palácio Bandeirantes - 05698-900 São Paulo/SP - Brasil . 
Fax: (011) 843-9271. E ao ministro da Justiça, Mauricio 
Corrêa, Ministério da Justiça. Esplanada dos Ministérios . 
70000 Brasília, DF. Fax (061) 321-5145. Quem reside no 
exterior pode manifestar-se também diretamente à Embaixada 
do Bras i 1. 

Agradecemos antecipadamente o envio de cópia dessas 
manifestações à nossa Província, ao endereço da Rua Atibaia, 
420- 01235-010 São Paulo- SP- Brasil_ Fax o (011) 65-6941. 

Atenciosamente, com as bênçãos de São Domingos, 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Frei Luís Sapiano OP- Provincial'' 
(* - Publicado de acordo com o texto original.) 
Eu vou-me valer do artigo do Frei Beta "Província 

Dom in í cana São Tomaz de Aqui no" , que vem anexo a esta 
correspondência, para. rapidamente, tocar no requerimento 
que encaminho à Mesa. O artigo citado conclui dizendo o 
seguinte. (-Lê,) 

*"Porém, há quem não se satisfaça com o varejo. Prefere 
mortandades. E curte assassinar aos poucos. como antigos 
métodos chineses que. a cada dia, suprimiam pequena parte do 
corpo do prisioneiro. Nesse caso, o recomendável hoje é ser 
deputado, ministro ou presidente da República. E votar a 
favor de um salário mínimo de US$90 mensais, suficiente para 
pagar um pé de tênis Reebok ou cinco refeições num 
restaurante grã-fino, sem direito a bebida importada. Isso 
já é o bastante para produzir um verdadeiro genocídio, 
considerando que. no Brasil, de cada cem trabalhadores, 45 
recebem. no máximo, dois salários mínimos mensais. 
Votar para que a correção de tal salário se dê apenas de 

quatro em quatro meses é elevar a gana assassina ao êxtase. 
Nesse período, os preços subirão no mínimo 90%, e o salário, 
ó ... Então, morrerão crianças de gastroenterite, porque a 
mãe terá sustituído o leite em pó por farinha; doentes 
impedidos de comprar remédios; idosos com anemia aguda 
agravada por alimentação insuficiente; famílias despejadas 
por não terem como pagar aluguel e. jogadas na rua, sofrerão 
todos os efeitos somáticos da humilhação, da vergonha e da 
impotência diante de um governo que se nutre da morte de 
seus cidadãos. " 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) 
A conclusão do artigo de Frei Beta, ainda que haja 

praticamente um ano desde que foi redigido, é oportuna, 
quando tramita no Congresso Nacional projeto de lei da 
Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, presidida pelo 
Deputado Paulo Paim, que estabelece uma política salarial 
para o conjunto dos trabalhadores brasileiros, com reajustes 
mensais. 

É neste sentido que encaminhamos à Mesa, agora, 
requerimento a ser submetido à apreciação do Plenário no 
sentido de que a Assembléia de Minas se manifeste 
favoravelmente ao projeto. E mais, que solicite à 
Presidência da C~mara dos Deputados que esse projeto seja 
apreciado sob regime de urgência urgentíssima. Muito 
obrigado. 

385i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 25/5/93 pelo 

Deputado Bonifácio Mourão 
O Deputado Bonifácio Mourão Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, o atentado contra a vida do Prefeito de 
Governador Valadares não atingiu só o rosto do Sr. Paulo 
Fernando, mas toda a comunidade daquele município e mesmo do 
Estado. Nada justifica a violência contra a pessoa, mormente 
quando é praticada contra quem exerce atividade de interesse 
público. 
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Nossas divergências políticas não me impedem de protestar 
contra a truculência desse ato. Minha oposição é, sobretudo, 
e antes de mais nada. à violência. 

Ela atingiu não sô o homem, pessoa física, mas a pessoa 
jurídica do Prefeito. Além disso e pior do que isso, atingiu 
e feriu a imagem do Município de Governador Valadares e da 
região do vale do rio Doce, com preJUlZO marcante do 
trabalho de redenção que o oovo daquele vale. há mais de 40 
anos. vem realizando. 

Sim, ao longo desses anos, desenvolveu-se uma força em 
sintonia de combate à violência no vale do rio Doce, 
criando-se a conscientização de um desenvolvimento 
harmonioso e pacífico. Um trabalho de perseverança e 
coragem. que levou aquela comunidade a dever o 
reconhecimento ao Juiz, Dr. Joaquim de Assis Martins da 
Costa, ao Cel. Pedro Ferreira dos Santos, ao Promotor, Dr. 
Edgard Fontes de Resende e a tantos outros que se tornaram 
heróis dessa batalha. 
Virou-se a página, e a região levou quatro décadas para 

mudar o seu conceito. 
No entanto, pessoas ainda existem cujos atos trazem á 

lembrança a bíblica mulher de Lot, que insistia em olhar 
para trás, mesmo que esse olhar lhe custasse o mais severo 
castigo. Os autores da agressão ao Prefeito querem voltar a 
nossa Valadares a um tempo já arquivado na história. 

Por esses motivos e pelas circunstâncias do ato, torna-se 
indispensável uma apuração destinada a indicar os autores 
diretos e indiretos do atentado, com transparência e 
imparcialidade, sem a paixão própria do momento e com o 
equilíbrio adequado á investigação. 

Regressei ontem de Governador Valadares. A cidade está 
ansiosa e perplexa. Ansiosa por ver esclarecido de vez o 
atentado, perplexa pelas versões mais variadas que correm a 
respeito dele. 

Num momento como este. nada mais prudente do que confiar 
nas autoridades constituídas pela Policia Civil, encarregada 
da investigação, e do que contribuir para elucidar o fato, 
nunca tumultuando. 

O crime é grave e, porque é grave, exige definição bem 
clara e segura quanto à autoria. A vitima não é só o 
Prefeito. É, também, a comunidade, e, por isso. a ação é 
pública. 
Essa mesma comunidade. que cobra agora uma apuração 

rigorosa, cobrará, no futuro, a justiça no julgamento. 
Do próprio Prefeito, e, sobretudo, dele, pela postura que o 

cargo exige, a comunidade espera uma reação equilibrada, 
consciente e justa, não emocional, nem política, muito menos 
precipitada. Há de ter sempre presente a consciência de que, 
pelos seus acertos ou pelos seus erros, quem responde é 
também o município. Responde perante os seus e perante os 
outros. Todo o Estado acompanha o desenrolar das 
investigações: que elas sejam eficientes e sérias. dirigidas 
no caminho da justiça e pautadas por uma causa maior, a 
causa do interesse público de combate à violência. 
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O Deputado Baldonedo Napoleão Sr. Presidente e Srs. 
Deputados. gostaria de registrar, neste momento, os meus 
cumprimentos ao povo de Barbacena pela realização da 
exposição agropecuária, uma festa de grande importância 
econômica para a nossa região. A população, as autoridades. 
o sindicato rural e o Clube de CavaloS de Barbacena estão de 
parabéns pela realização do evento, que terminou semana 
passada. A cidade viveu dias de entusiasmo e de maior 
confiança no futuro da agropecuária e no desenvolvimento da 
economia do município. E de ressaltar que Barbacena sempre 
foi um dos municípios mais importantes no que se refere à 
agropecuária de nosso Estado, além de ser o maior produtor 
de hortigranjeiros, tendo urna economia primária das mais 
expressivas. Tais marcas são significativas não só devido à 
agricultura mas também à pecuária, já que o município 
apresenta urna bacia leiteira importante. Vem, destacando-se, 
ainda corno pólo de criadores do gado jersey, além de ser um 
dos municípios mais importantes na história da criação do 
cavalo campal i na. Quero registrar meu desaponto com um 
lapso: os promotores do evento cometeram um esquecimento 
lamentável, que também foi notado pela população. Ê que a 
farta e necessária publicidade, que sustentou a exposição, 
omitiu o nome do parque de exposições, que homenageia o 
honrado, digno e grande mineiro Senador Bias Fortes. 
Gostaria de aproveitar os minutos que tenho ainda à minha 

disposição para registrar a realização, neste fim de semana, 
do Congresso Estadual do PSDB de Minas Gerais. na cidade de 
Juiz de Fora. Lá fornos recepcionado pelo Prefeito Custódio 
Mattos e sua equipe, e o PSDB viveu um de seus momentos mais 
importantes, com a milit~ncia do partido participando 
intensamente. Tivemos a participação de representantes de 
mais de 150 municípios, e foi, repito, um grande momento 
para a vida do PSDB de Minas Gerais. Nesse congresso 
apresentei uma proposta, que foi aprovada: a de que o PSDB 
promova estudos a respeito de um problema que vem afligindo 
os municípios de Minas Gerais e do Brasil. Trata-se do 
seguinte: a Constituição Federal, desde 1988, estabeleceu a 
possibilidade de os municípios fazerem opção ou pelo regime 
jurídico único ou pela manutenção do regime antigo, isto é, 
a contratação de seu pessoal por meio da CLT. Os municípios. 
em sua grande maioria, fizeram opção pelo regime juridico 
un1co. implantando o concurso público, a carreira do 
servidor público municipal, o sistema do mérito para as 
promoções e acesso às progressões verticais e horizontais. 
Tudo isso, evidentemente, merece o aplauso da sociedade 
brasileira, pois significa um avanço indiscutível. 

No entanto. os municípios mineiros não foram bem orientados 
para a implantação do regime jurídico único, a começar pelos 
concursos públicos. Temos noticia de que, em muitos deles, 
houve irregularidades, ilegalidades. o que está causando 
muitos problemas não só para os servidores municipais como 

~L-------------------------------------------------------------__J 
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também para as próprias Prefeituras. Devido a essas muitas 
irregularidades, é hoje assustador o volume de recursos dos 
municípios que vêm sendo gastos com advogados e consultores, 
na Justiça do Trabalho, em conseqüência da má utilizaçao 
desse extraordinário dispositivo democrático, que e o 
concurso público para acesso dos servidores municipais. Este 
é, pois, um momento critico da administração municipal no 
Brasil e, particularmente. em Minas Gerais. 

A outra questão é decorrente dessa iniciativa estabelecida 
na Constituição Federal, a respeito da opção feita pelo 
município, em decorrência do regime jurídico único. pelo 
atendimento médico. que era federal e agora passou a ser 
feito pelo IPSEMG . Sabemos que o IPSEMG não tem estrutura 
para atender adequadamente a todos os 756 municípios do 
Estado, o que deixa as Prefeituras. hoje, numa situação 
difícil. Além disso. temos notícia de que muitas Prefeituras 
fizeram convênios com o IPSEMG, mas não efetuaram o 
pagamento. Essas estão devendo uma quantia volumosa ao 
instituto, o que está agravando. ainda mais, a situação. E o 
mais grave. ainda com relação à implantação do regime 
jurídico único. é que as Prefeituras passaram a ser 
responsáveis pelo pagamento das pensões e aposentadorias dos 
funcionários municipais. Muitas delas, por falta de 
orientação, não criaram o Fundo Previdenciário Municipal_ 
Ocorre que. hoje, os servidores que estão em vias de se 
aposentar não têm a tranqüilidade necessária para tomar tal 
decisão. As Prefeituras não sabem como pagar essas pensões, 
existem cálculos mostrando que, dentro de pouco tempo, o 
orçamento delas não será suficiente para o pagamento de 
pensões e aposentadoria, se não for logo criado o Fundo 
Previdenciário Municipal. E esse deve ser administrado 
profissionalmente. 

Levando em conta toda essa situação, tomei a iniciativa de 
levar ao congresso do PSDB a proposta de que o partido 
ofereça o seu espaço político para o debate dessa questão. 
Devemos oferecer alternativas aos municípios e, 
principalmente, debater a revisão constitucional, agora. em 
outubro. 

A Assembléia de Minas não pode ficar omissa nessa questão 
séria, que aflige milhares de servidores municipais. É 
lamentável que os munlClPlOS J3 não contem com 
assessoramento gratuito e competente, principalmente na área 
jurídica, por parte do Estado. É lamentável que os 
municípios se encontrem. hoje, numa situação tão difícil. 
Tenho a honra de ser ouvido pelo Deputado Simão Pedro 
Toledo. Presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Quero 
dizer a S. Exa. que, amanhã, na nossa reunião, vou propor 
à comissão que convide o Presidente do IPSEMG para que ele 
possa relatar-nos a difícil situação daquele instituto no 
que concerne ao atendimento médico aos servidores 
municipais. 

385i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 25/5/93 

Deputada Marta Elv;ra 
peta 
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A Deputada Maria Elvira* - Sr. Presidente, companheiros 
Deputados, inicialmente gostaria de fazer um comentário que 
servisse de alerta a todos os meus colegas, dos diversos 
partidos, e a todos que me ouvem. Tenho interesse em formar 
uma opinião e em convencer as pessoas de que a idéia que 
defendo é válida, é boa para o País, é importante para Minas 
Gerais. 

Há dias, fiz um pronunciamento em que defendia a volta do 
programa do leite, que foi implantado no Governo Sarney pelo 
Ministro Aníbal Teixeira, que, posteriormente, foi 
crucificado e saiu, com grandes dificuldades, do Governo. 
Entretanto, a idéia lançada por ele era boa e continua 
sendo, em nossa opinião. Não apenas esta Deputada a defende, 
como também muitos movimentos de mulheres brasileiras estão 
na luta por ela. Trouxe aqui um cartaz, patrocinado pela 
Confederação de Mulheres do Brasil, que tem sua sede em São 
Paulo e que tem como Presidente a companheira Rosanita 
Monteiro Campos, o qual faz alusão à grande importancia do 
leite e, conseqüentemente, à grande importância desse 
programa. 
Quero fazer uma referência ao jornalista Fagundes Murta, 

que tem uma coluna no jornal "Diário da Tarde" intitulada 
"Em dia com a Política". Admiro e respeito o referido 
jornalista. Quando aqui defendi o programa do leite, em nome 
dos movimentos de mulheres que represento e em nome da 
Confederação de Mulheres do Brasil, o Fagundes publicou uma 
nota comentando minha defesa. Na última 11nha de sua 
publicação, ele faz um comentário democrático, no meu ponto 
de vista, que é o seguinte: "Esse programa não resolve 
nada". Quero dizer que não sou ingênua para achar que dar o 
peixe a alguém resolve o seu problema, pois sei que o que 
v a 1 e é ensina r esse a 1 guém a pescar. Esse é um dita do 
antigo, do tempo do meu avô. Entretanto. tendo em vista que 
precisamos de um determinado tempo para ensinar alguém a 
pescar e sabendo do grande número de crianças que estão 
morrendo de fome, porque vivemos num período de 
desaquecimento da economia, acho válido, sim, que seja dado 
o peixe, que no caso é o leite, para nossas crianças de zero 
a seis anos. Essas crianças precisam da proteína básica 
contida no leite para poderem desenvolver seu raciocínio, 
para poderem obter um mínimo de aproveitamento escolar. De 
outra forma, o dinheiro que estamos gastando com a educação, 
e diga-se de passagem que ainda é muito pouco. de nada 
valerá. De que adiantará custear as escolas se as crianças 
não dispõem de condições para o aprendizado? Precisamos 
combater a subnutrição da forma que for possível. E fácil 
para as pessoas virem aqui, na defesa de melhores salários. 
Isso é válido, mas precisamos, a par disso. combater a fome 
no nosso País. 

Enquanto o nosso Estado não reaquece sua economia, enquanto 
não vivemos uma real justiça social no País, acho, sim, e 
como não, muito razoável que o Governo invista no programa 
do leite ou em outro que porventura considere melhor. mas 
que tenha o mesmo objetivo . 

'~--------------------------------------------------------------~ 
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O leite é vida. é o alimento básico. Até os 
precisam dele. Assim sendo. defendo sim o 

bezerros 
programa do leite 
miséria e Ja. a fim de acabar com a fome, com a 

desnutrição infant i 1, isto é, com a 
crianças. 

fome das 
com a 
nossas 

Que me perdoem os intelectuais que possam entender que .isso 
é fisiologismo. Não é fisiologismo. Isso é a realidade. É a 
necessidade por que passam as crianças brasileiras. Quero 
dizer ao jornalista Fagundes Murta, cuja opinião, 
democraticamente. eu respeito. que continuo defendendo o 
programa do leite, pois enquanto não podemos ensinar os 
brasileiros a pescar, pelo menos vamos garantir o peixe das 
nossas crianças, isto é, a proteína básica que uma criança 
precisa para não ser condenada a uma cidadania 
incapacitada, sem nenhuma perspectiva de uma vida melhor. 
Isso porque é até os sete anos que se define basicamente o 
rumo da vida de uma pessoa. Se ela não tiver proteínas no 
organismo até os sete anos, está liqüidada. Não sou eu quem 
está afirmando isso. qualquer médico. qualquer pediatra ou 
qualquer técnico da área de saúde sabe disso. 

Assim sendo, defendo e continuarei defendendo, assim como a 
Confederação Mineira de Mulheres e a Confederação de 
Mulheres do Brasil. a volta do programa do leite. Estamos 
aguardando uma audiência com o O r. Itamar Franco, quando 
levaremos a ele o nosso pleito, inclusive com algumas 
diretrizes determinadas quanto ao programa que estamos 
defendendo. 

Sabemos que na época do programa do leite, do então 
Ministro Aníbal Teixeira, andaram trocando "tickets" do 
leite por cerveja e por cigarro. Aconteceram coisas erradas 
e não houve uma fiscalização eficiente. Então, que o Governo 
se organize e encontre uma fórmula de distribuição do leite 
evitando esse tipo de evasão. Pelo fato de haver tido 
corrupção e desonestidade não significa que devemos acabar 
com um programa importante, válido e necessário para a saúde 
das nossas crianças. 
Sr. Presidente, aproveitando a oportunidade, gostaria de 

elogiar, aqui desta tribuna, a volta de nossas crianças. dos 
professores e dos f une i onár i os às esc o 1 as. I nfe 1 i zment e, 
estes últimos voltam com salários ainda baixos, mesmo com 
todo o esforço desenvolvido por muita gente, inclusive por 
esta Casa e pelos Srs. Deputados, apesar de as Oposições 
venderem uma imagem mentirosa de que os Deputados não lutam, 
não batalham e não solicitam melhores salários para o 
funcionalismo, para o magistério e para os aposentados . 

Estamos na briga sim. Alguns apenas não querem que essa 
imagem vá para fora e apresentam-nos como pessoas que não 
têm essa preocupação e que são até mesmo capachos do 
Governo. Não sou capacho de ninguém e tenho até participado 
e aconselhado. Participei, inclusive, de uma reunião com o 
Sr. Secretário da Educação, Walfrido dos Mares Guia, com a 
Federação dos Pais e com o Colegiado dos Diretores de Minas 
Gerais. 
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z 

" 

• . ; 
• • ~ 

• ~ . • 
·~ 
• • o 

E 
" 

Estamos na briga de uma forma diferente das 
fiscalizando a ação do Governo e querendo que 
melhore, não só em Minas Gerais, como também 
Brasil. Muito obrigada. 
(• - Sem revisão da oradora.) 
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Oposições, 
a situação 

em todo o 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, dois objetivos me trazem a esta tribuna. O 
primeiro deles é parabenizar os servidores públicos do 
Estado de Minas Gerais, que hoje retornam ao trabalho, e, 
especialmente, o magistério público de Minas Gerais. Quero 
fazer coro com a Deputada que me antecedeu, Maria Elvira, 
parabenizando todos os diretores, professores. serventes 
escolares, enfim. os trabalhadores da área do magistério, 
que eliminam de vez, com o retorno ao trabalho, a 
preocupação dos pais mineiros com a questão da greve em 
Minas Gerais. Este é o primeiro tema que gostaria de 
abordar, para que ficasse gravado nos anais da Casa. 

O segundo objetivo, Sr. Presidente. Srs. Deputados, é dizer 
da crença que tenho no Brasil. Acredito em nosso País. 
Acredito nos homens que dirigem este País. Acho. que nós, de 
tentativa em tentativa. encontraremos o caminho do 
desenvolvimento econômico. social e pol itico da nossa Nação. 

Quero começar a fazer o que nunca fiz nesta tribuna. Vários 
Deputados chegam a esta trlbuna e começam a ler revistas e 
jornais. Então, eu pensei: vou começar a ler revistas e 
jornais, porque esta é uma forma de a noticia chegar ao 
público. 
Quero, neste momento, primeiro, parabenizar o Presidente 

Itamar franco pela escolha do Ministro da Economia, Fernando 
Henrique Cardoso, este grande brasileiro, político sério, 
honesto. probo, correto e, sobretudo, inteligente. Ele não 
pertence ao meu partido, mas quero dizer que confio nas suas 
ações para dar um rumo à economia brasileira e, 
conseqüentemente, resolver os problemas econômicos e sociais 
da nossa Nação. 

A revista «Veja'' desta semana, que traz na capa o retrato 
do grande Ministro Fernando Henrique Cardoso, em quem eu, 
volto a dizer, confio, diz, nas págs. 26 e 27. o seguinte, 
sob o título «Barafunda, Intrigas e Baixarias": "Itamar 
gerencia uma casa de marimbondos e faz uma reforma com 
sinais contraditórios«. Não acho que seja contraditório. O 
jornalista diz, mas o Deputado Geraldo Rezende acha que não . 
Não tem nada de contraditório. Ele tirou um Ministro e está 
tentando outro Ministro. para salvar a situação do Brasil . 
"Fernando Henrique Cardoso assumiu a Fazenda. um Ministério 
que se tornou um cemitério de reputações. A Esplanada vive 
um clima de carnificina. e as conspirações são tantas que 
anulam umas às outras". O negócio é baixaria, mesmo. Lá na 
frente, diz-se o seguinte, com relação à demissão da ex-
Ministra Erundina: «Na audiência da tarde, Erundina foi 
informada de sua demissão. Seu cargo iria para o General da 
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reserva Romildo Canhin, pois Itamar fazia questão de colocar 
um General no posto. 'O senhor é que está sendo vítima de 
intriga, e eu também' - reagiu Erundina na conversa terminal 
com o Presidente. 'Cuidado com os atos que o senhor assina 
para enviar ao Congresso. Seus assessores podem comprometer 
o Governo'". Como ela tinha sido despedida, resolveu abrir a 
boca e fazer mais uma fofoca. 

"Erundina tentou criar um teatro em sua saída e revelou-se 
uma atriz desastrada. Não sabia o personagem que 1r1a 
representar, não havia decorado o texto que pretendia 
pronunciar nem imaginava quando seria sua vez de encarar a 
platéia e explicar o que estava fazendo no palco. Há 15 
dias, simulou que pretendia ir embora, num ato de indignação 
pela manutenção de Eliseu em seu posto, mas só precisou 
comer um prato de salaminho com refrigerantes em companhia 
do Líder Roberto Freire e do Ministro da Previdência, 
AntOnio Britto, para se engajar no combate ã direita.'' Isso. 
não sou eu que estou dizendo. Isso está na "Veja". 

E a revista diz mais: *''Solidarizou-se com a greve dos 
funcionários públicos. quando sua missão era procurar uma 
solução realista para o problema. Saiu do Planalto dizendo 
que o Governo estava com a 'cara do Eliseu e do Hargreaves', 
sem saber que o Ministro da Fazenda já assinara sua carta de 
demissão no domingo. Foi demitida, mas tentou fingir que era 
demissionária. Chegou ao cúmulo de denunciar meia dúzia de 
casos de corrupção sem apresentar uma única prova concreta e 
sem esclarecer por que só se preocupou em trazê-los a 
público na hora das despedidas". Há corrupção no Governo, e 
não há vontade política dos Ministros da casa para acabar 
com isso." Por que não denunciou enquanto estava no Governo? 
Sr. Presidente, esses fatos que acontecem precisam chegar 

ao conhecimento do público. Infelizmente, a revista "Veja" 
não é muito lida, porque os salários pagos no Brasil não dão 
acesso à compra de uma revista que custa Cr$160.000,00. Mas 
o povo precisava ser informado. O trabalhador não tem esse 
tipo de informação. O interessante seria contratar uma 
emissora de rádio, para que fosse transmitido ao vivo o 
nosso trabalho na tribuna, a fim de que o trabalhador que 
está com o seu radinho lá na construção civil possa tomar 
conhecimento de tudo isso. 

Agora, vejam bem o "Jornal do Brasil" do dia 20 de maio, 
quinta-feira. na coluna do Zózimo. jornalista dos mais 
respeitados do País, que escreveu uma noticia cuja leitura 
eu preciso pedir licença para fazer de lupa, pelo tamanho 
das letras. Se fosse notícia de um político do PMDB, estaria 
publicada na primeira página do jornal .Mas, como é noticia 
do PT, saiu no segundo caderno do "Jornal do Brasil" e dessa 
forma. A noticia é a seguinte: ''A demissão da Ministra Luíza 
Erundina só foi decidida pelo Presidente Itamar Franco ontem 
pela manhã - enquanto ele tomava o "breakfast" com Fernando 
Lyra e Miguel ·Arraes -. depois da leitura de relatório 
reservado que creditava â titular da Administração o 
envolvimento em 69 processos na Justiça, com três 
condenações". Noticia igual a esta não saiu na primeira 
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pâgina. Pela notícia. ela está condenada em três processos, 
e existem mais 66 processos na Justiça girando em torno 
dela, que saiu dando pauladas em todo mundo. depois de ter 
sido demitida. Não sou eu que estou falando, estou apenas 
lendo o que diz o ''Jornal do Brasil''- Estou fazendo o que 
todos os Deputados fazem nesta tribuna. 

Não sei por que. com esse partido, as coisas acontecem 
assim. Se fosse outro partido, a coisa seria diferente. Sr. 
Presidente, na tarde de hoje, era o que tinha a dizer. Mais 
leituras virão. Muito obrigado. 

385a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 25/5/93 pelo 

Deputado Sebastião Helvécio 
O Deputado Sebastião Helvécio- Sr. Presidente, Srs. 

Deputados. minhas senhoras e meus senhores, há tempo de 
reivindicar e há tempo de agradecer. Desde o inicio desta 
legislatura, estamos fazendo as nossas reivindicações, e uma 
delas, prioritária para a nossa Zona da Mata, é a que se 
refere à implantação e à pavimentação da estrada que liga 
Rio Preto a Monte Verde. Essa estrada, Srs. Deputados. tem 
um significado de excepcional importância para a Zona da 
Mata, porque o vale do rio Preto marca o início do Estado de 
Minas na sua fronteira com o Estado do Rio. Hà muitos anos, 
nós, que temos a honra e o privilégio de representar a 
comunidade rio-pretana nesta Casa, vimos sol i citando a 
realização dessa importante obra, para nossa alegria e 
satisfaçao de toda a comunidade de Rio Preto, e de modo 
muito especial do seu ex-Prefeito, Sebastião Lima, e do 
atual Prefeito, José Geraldo Duque, aliado às lideranças 
mais expressivas da Cooperativa dos Produtores de Leite, do 
Sindicato Rural, das forças vivas e culturais de Rio Preto. 
Tivemos agora o prazer de receber, através do "Minas 
Gerais", autorização do Departamento de Estradas de Rodagem 
para a realização, através da Comissão Permanente de 
Licitação, no próximo dia 30 de junho, às 14 horas, da 
concorrência para a execução dos serviços de implantação e 
pavimentação do trecho Rio Preto-Santa Bárbara do Monte 
Verde, na Rodovia MG-353, com 50Km de extensão, nos termos 
do edital 37/93. 

Srs. Deputados, diante da realização desta obra, que vem 
concretizar o trabalho do saudoso Presidente Tancredo Neves, 
que, quando Governador de Minas Gerais, iniciou o 
asfaltamento dessa estrada, ligando Juiz de Fora a Monte 
Verde, agora com a perspectiva real do atendimento de nossa 
solicitação, desejo agradecer aos meus pares pela aprovação 
da emenda que prevê sua construção. Ao Governador Hélio 
Garcia a nossa mais efusiva gratidão pela realização deste 
sonho que é dos mais legítimos da comunidade de Rio Preto. 

Não podemos, também, neste instante, deixar de apresentar 
nosso preito de gratidão ao Dr. Dario Duarte, DO. Secretário 
de Obras, pela concretização dessa aspiração, que vem ao 
encontro dos anseios do povo de Rio Preto e de Juiz de Fora 
e, por que não dizer, do sonho de muitos mineiros. Muito 
obrigado . 

~L_ ______________________________________________________ __ 
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LEGISLATIVA, EM 16 DE JUNHO DE 1993 
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SUMÁRIO' ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE), Ata-
Correspondência' Mensagem nQ 361/93 (Projeto de Lei nQ 
1.468/93), do Governador do Estado; Oficios nQS 62 e 63/93, 
do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios diversos -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do nQ 1.469 ao 
1.471/93 Requerimentos do nQ 4.478 ao 4.494/93 
Requerimentos dos Deputados Bernardo Rubinger. Ermano 
Batista e da Comissão de Saúde e Ação Social (2) 
Comunicação: Comunicação do Deputado Dílzon Melo - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, 
Marcos Helênio e Álvaro Antônio - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA), 
1ª Fase: Acordo de Lideranças (prorrogação do prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei nQ 1.399/93, até o 
dia 18 de junho) - Decisão da Presidência (acolhimento do 
Acordo de Lideranças) - Leitura de comunicação apresentada -
Requerimentos: Requerimento do Deputado Bernardo Rubinger 
(retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 642/91); 
inclusão do projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 
do Regimento Interno Requerimento do Deputado Ermano 
Batista; aprovação -Requerimento da Comissão de Saúde e 
Ação Social; aprovação - Requerimento da Comissão de Saúde 
e Ação Social; discursos dos Deputados Paulo Pettersen e 
Gilmar Machado; aprovação- Questões de ordem; chamada para 
recomposição de ''quorum": inexistência de número regimental 
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO 
DIA. 

ABERTURA 
- Ás 14h15min, comparecem os Deputados: 
Elmiro Nascimento -Elmo Braz- Ailton Vilela Álvaro 

Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos 
Pereira Antônio Júlio Antônio Pinheiro Arnaldo 
Canarinho- Bernardo Rubinger -Bonifácio Mourão- Célio de 
Oliveira- Clêuber Carneiro- Cóssimo Freitas- Dílzon Melo 
-Eduardo Brás- Edward Abreu -Elisa Alves- Francisco 
Ramalho- Geraldo da Costa Pereira Geraldo Rezende 
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto-
Hely Tarquínio - Homero Duarte - Ivo José - João Batista -
Jorge Eduardo - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga -
José Laviola - José Leandro- Marcelo Cecé - Marcos Helênio 
-Maria Dlívia- Miguel Barbosa- Milton Salles- Paulo Pet-
tersen - Péricles Ferreira - Reinaldo Lima - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão Pedro Toledo 
-Wanderley Ávila- Wellington de Castro- Wilson Pires. 
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O Sr. Presidente (Deputado Ronaldo Vasconcellos) -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-Secretãrio, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

A Deputada 
leitura da 
restrições. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

Marta Olivia, 2c-Secretário ''ad hocH. procede à 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem 

Correspondência 
...: O Deputado Francisco Ramalho, 1c-Secretário "ad hoc", lê 

a seguinte correspondência: 
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) 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: 
"MENSAGEM NQ 361/93* 

Belo Horizonte, 15 de junho de 1993. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que autoriza a realização de operação de crédito 
mediante emissão de Bônus Externo do Estado de Minas Gerais 
e dá outras providências. 

A operação de crédito a que se refere o projeto encaminhado 
tem por objetivo a captação de recursos externos para 
inversão em projetos previstos no Plano Plurianual de 
Investimentos do Estado, aprovado pela Lei nQ 10.578, de 30 
de dezembro de 1991. 

A operação pretendida se dará através de emissão de Bônus 
Externo do Estado de Minas Gerais para captação junto a 
investidores estrangeiros no chamado Mercado de Eurobonus. 
já alcançado, nos últimos anos. por emissões dos maiores 
bancos comerciais privados brasileiros e. também, com igual 
sucesso. pelas principais empresas púbicas controladas pelo 
Governo Federal . 

Como é do conhecimento geral, as demais fontes alternativas 
de captação de recursos de longo prazo para investimentos 
encontram-se praticamente esgotadas. 

No tocante -às operações internas, os principais 
financiadores de longo prazo se retraíram em face do 
acirrado processo inflacionário, e a emissão de títulos da 
dívida mobiliária interna configura-se inadequada face às 
atuais condições de mercado . 

Quanto às operações externas contratuais, desde 1986 os 
bancos privados estrangeiros suspenderam os financiamentos 
ao País, aguardando o desfecho das negociações para 
pagamento da dívida atrasada, excetuados os ingressos 
decorrentes das operações contratadas junto ao BIRD e BID. 
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Dessa forma, a emissão de Bônus Externo apresenta-se, 
praticamente, como a mais atrativa e viável opção de 
captação de recursos ·de longo prazo, para aplicação em 
projetos de desenvolvimento. 
Deve-se considerar, também, que 

emissões já realizadas no referido 
das empresas pUblicas federais, 
bastante atrativos e competitivos 
de taxas de juros. 

os custos financeiros das 
mercado, mormente no caso 
situam-se em patamares 

face ao contexto nacional 

Ressalte-se, de outro modo, que a emissão de Bônus Externo, 
na forma pretendida, com cláusula de conversão ou opção de 
compra (warrant) em ações da Companhia Energética de Minas 
Gerais CEMIG, representa um processo de extrema 
transparência e racionalidade na alienação de ações de 
propriedade do Estado, uma vez que o preço da conversão ou 
opção de compra será fixado através de um prêmio (acréscimo 
percentual) acima do preço de mercado das ações cotadas à 
vista em Bolsas de Valores, somente a partir do qual se 
poderá exercer a conversão ou opção de compra. 

Finalmente. deve ser considerado que a operação de emissão 
de B6nus Externo pelo Estado de Minas Gerais será pioneira 
dentre os demais Estados brasileiros e atestará, pelo acesso 
a um mercado extremamente especializado e técnico. a 
excelência da administração financeira estadual, uma vez que 
para registro e oferta pública dos Bónus no mercado externo 
o Estado e a CEMIG deverão passar por rigoroso processo de 
avaliação de suas finanças. 
Considerando que a captação de recursos. na modalidade 

proposta. assegurará recursos para a execução de projetos de 
cunho social previstos no Plano Plurianual de Investimentos 
do Estado. solicito a Vossa Excelência que o projeto de lei 
encaminhado seja apreciado sob regime de urgência. nos 
termos do artigo 69 da Constituição do Estado. 
Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO OE LEI NQ 1.468/93 
Autoriza a realização de operação de crédito mediante 

emissão de B6nus Externo do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 
operação de crédito até o valor de US$200.000.000,00 
(duzentos milhões de dólares americanos), mediante emissão 
de B6nus Externo do Estado de Minas Gerais. 

§ 1Q - O produto decorrente da operação de crédito de que 
trata este artigo se destina à aplicação em projetos de 
saneamento, educação, segurança e de meio ambiente, e outros 
projetos de infra-estrutura previstos no Plano Plurianual de 
Investimentos do Estado . 

f 2Q -O B6nus Externo· será emitido com cláusula de 
conversão ou opção de compra (warrant) em ações da Companhia 
Energética de Minas Gerais - CEMIG. 
Art. 2Q- O B6nus Externo do Estado de Minas Gerais terá as 

seguintes caracteristicas básicas: 
I - Valor da emissão: até US$200.000.000,00 (duzentos 

milhões de dólares americanos); 

'~------------------------------------------------------------~ 



z 
6 

. • a 

~ • a 

319 

II - prazo: máximo de 7 (sete) anos; 
III juros: máximo de 12% (doze por cento) a.a. 

("coupon"); 
IV- preço de colocação: deságio sobre o valor de face; 
V - comissões de colocação: máximo de 4% (quatro por cento) 

sobre o valor de emissão; 
VI - periodicidade dos juros: trimestral ou semestral; 
VII - modalidade: conversível ou com warrants em ações da 

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG; 
VIII -forma de colocação: pública. 
Art. 3Q- Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ações 

preferenciais da Companhia Energética de Minas Gerais 
CEMIG- até o limite da operação de crédito prevista nesta 
lei, para atender ao disposto nos §§ 1Q e 2Q do artigo 1Q. 
Art. 4Q -A Secretaria de Estado da Fazenda poderá firmar 

convênio com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG- que. na qualidade de Agente Assessor. tomará as 
providências necessárias à emissão do Bônus Externo do 
Estado de Minas Gerais. 
Art. SQ -O Governador do Estado, se necessário, baixará 

normas para execução desta lei. 
Art. 6Q -O Poder Executivo fará constar no orçamento 

fiscal do Estado os recursos necessários ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da emissão prevista nesta lei. 

Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. BQ Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente as Leis nQs 10.471, de 16 de maio de 1991, e 
10.640, de 13 de março de 1992." 
-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.) 

OFiCIOS 
NQ 62/93, do Sr. Fued Dib, Presidente do Tribunal de 

Contas, informando que esse Tribunal, na sessão plenária do 
dia 14/6/93, apreciou o Balanço Geral do Governo do Estado 
referente ao exercício financeiro de 1992, emitindo parecer 
prévio, cuja cópia encaminha anexa, e esclarecendo que as 
notas taquigráficas relativas àquela sessão plenária serão 
enviadas posteriormente a esta Casa. (- Anexe-se à 
Mensagem nQ 340/93.) 

NQ 63/93, do Sr. Fued Dib, Presidente do Tribunal de 
Contas, encaminhando cópia das Instruções nQs 2 e 4/91, 
desse Tribunal, e esclarecendo, em atenção a requerimento do 
Deputado Tarcisio Henriques. que o Tribunal de Contas. 
quando emite parecer prévio sobre as contas de cada 
município, considera toda a matéria contida nos referidos 
ditames legais. 

Da Sra. Maria de Fátima Caetano Pereira, Diretora da 
Magistratura do Tribunal de Justiça em exercício, 
informando, em atenção a requerimento do Deputado Amilcar 
Padovani, que o edital para provimento da 1a Vara da Comarca 
de Santos Dumont, de entrância intermediária, encerrou-se em 
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3/6/93, e que o referido provimento deverá constar na pauta 
da sessão do dia 23/6/93 daquela Corte superior. 

Do Sr. João Alves Oe Melo, Presidente do Banco do Nordeste 
do Brasil, informando, em atenção a requerimento do Deputado 
Roberto Amaral. que aquele Banco dispõe de 1 inha de 
financiamento. com recursos do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste - FNE -. para as bovinoculturas de 
corte e leiteira. de acordo com itens que enumera. e 
esclarecendo que os produtores daquela região poderão 
dirigir-se a qualquer agência do BNB no Norte de Minas 
Gerais para conhecerem as condições do financiamento. 

PROJETO DE LEI NQ 1.469/93 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Passos 

terreno urbano destinado à construção de uma creche. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Municipio de Passos o terreno constituído pelos lotes nos 1, 
2, 3, 8, 9, 10 e 11 da Quadra no 44, do loteamento Jardim 
Bela Vista. nessa cidade, com área total de 2.225m2 (do1s 
mil duzentos e vinte e cinco metros quadrados), com os 
seguintes limites e confrontações: pela frente, numa 
extensão de 52m (cinqüenta e dois metros). com a Praça São 
Benedito; pela direita. numa extensão de 37m (trinta e sete 
metros), com a Rua Q; pela esquerda, numa extensão de 52m 
(cinqüenta e dois metros), com a Rua R; e, pelo fundo. numa 
extensão de SOm (cinqüenta metros), com os lotes nos 4 e 12 
do mesmo loteamento, com registro no livro 3T de Registro de 
Transcrição das Transmissões. fls. 65, sob o no 18.781, de 6 
de junho de 1961, do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Passos. 

Parágrafo único - O terreno a que se refere este artigo 
destina-se à construção de uma creche. 

Art. 2Q O terreno de que trata o artigo anterior 
reverterá ao património do Estado se, no prazo de 3 (três) 
anos a contar da data da publicação desta lei, não lhe for 
dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1Q. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de junho de 1993. 
Cóssimo Freitas 
Justificação: A doação do imóvel de que trata este projeto 

de lei foi solicitada há uma década, nesta Casa, por meio do 
Projeto de Lei nQ 247/83, para a construção do Ambulatório 
Municipal de Passos . 

A Secretaria de Estado da Educação, naquela oportunidade, 
manifestou-se contrária à doação pretendida. mas favorável à 
cessão do referido terreno por comodato. Por essa razão, 
embora o mencionado projeto tenha obtido pareceres 
favoráveis de todas as comissões a que foi submetido. foi 
ele arquivado em 18/12/86. 

Naquela ocasião, éramos Prefeito de Passos e construímos 
sete centros comunitários em diversos bairros da cidade, 
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para atendimento à população carente, incluindo serviço 
médico e ambulatorial. 

O imóvel objeto da doação ora pretendida foi doado ao 
Estado de Minas Gerais em 30/5/61 por um casal passense, 
Leodor Marques da Silva e Maria Lemos Marques, para 
construção do Grupo Escolar São Benedito, posteriormente 
denominado Escola Estadual Caetano Machado da Silveira, que 
vinha funcionando normalmente. 

Em 15/12/80. por escritura pública de doação, a Prefeitura 
Municipal de Passos doou ao Estado de Minas Gerais um 
terreno urbano com área total de 6.299,25m2, para a 
construção de novo prédio para abrigar a Escola Estadual 
Caetano Machado da Silveira, no Bairro Bela Vista, em 
virtude da crescente demanda da população estudantil. 

Com a transferência da citada escola estadual para suas 
novas instalações, o imóvel ora pretendido ficou, a partir 
de 1986, praticamente abandonado, estando hoje ocupado, em 
estado precário, pela Associação Cultural de Passos 
A CULPA. 

Eis as razões que justificam a aprovação deste projeto, de 
grande alcance social para o Município de Passos, pela 
importância que representa, no atual quadro econômico-social 
da comunidade desse município, a construção de uma creche, 
que possibilite ampliar o nUmero de empregos na cidade. 

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

PROJETO DE LEI NO 1.470/93 
Dá a denominação de Aristóbulo- Silva Furtado à Escola 

Estadual do Bairro Jardim América, com sede no Município de 
Campo Belo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -fica denominada Escola Estadual Aristóbulo Silva 

Furtado a Escola Estadual do Bairro Jardim América, com sede 
no Município de Campo Belo. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira 
Justificação: A denominação de um estabelecimento de ensino 

deve recair sobre pessoa falecida, que, tendo-se dedicado, 
em vida. a causas nobres e humanitárias, sirva de exemplo e 
estimulo a todos. É o que se 1dent1fica na intenção deste 
projeto de lei, que homenageia a figura de Aristóbulo Silva 
Furtado. 

Nascido em Luminárias. estabeleceu-se em Campo Belo 
de 1949, onde se casou com Maria Aparecida Cardoso 
permaneceu até a morte, em 1986, desempenhando 
atividades de interesse para a comunidade, o que 
querido e respeitado por todos . 

no ano 
e onde 
amplas 
o fez 

foi sócio-fundador e Presidente do Rotary Club de Campo 
Belo, sócio benemérito do Banco do Brasil e Presidente do 
Comercial Esporte Clube. Fundou a Rádio Clube de Campo Belo 
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AM, o jornal "Campo Belo" e a Fundação Educacional de Campo 
Belo - FECAMP. Presidiu a várias entidades filantrópicas e 
caixas escolares de escolas estaduais com sede no município. 
Chegou ao cargo de Vice-Prefeito. eleito em 1967. 

Homem culto e empreendedor, sua presença na comunidade 
esteve sempre marcada por forte vocação de servir ao pró~imo 
com desprendimento. 

Admirado por todos os que com ele conviveram, seu nome está 
definitivamente 1 i gado à história da cidade, por sua ação 
corajosa e socialmente relevante. 

- Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Educação. para deliberação, nos 
termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.471/93 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de 

Aramirim- AMAR -. com sede no Município de Açucena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

dos Moradores de Aramirim - AMAR -. com sede no Distrito de 
Aramirim, no Município de Açucena. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de junho de 1993. 
Mílton Sal les 
Justificação: A associação objeto deste projeto de lei 

encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, sendo 
dirigida por pessoas idôneas, que não recebem remuneração 
pelos serviços prestados. 

Tem por finalidade prestar assistência social. sem fins 
lucrativos, à comunidade local. 
Essas, as razões que justificam a apresentação deste 

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

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

REQUERIMENTOS 
NQ 4.478/93, da Comissão de Saúde e Ação Social, 

solicitando seja formulado apelo à Secretaria de Ciência e 
Tecnologia com vistas ao atendimento das propostas que 
menciona, originadas no Seminârio Legislativo Saneamento É 
Bâsico, organizado por esta Casa. (-À Comissão de Meio 
Ambiente.) 

NQ 4.479/93, da Comissão de Saúde e Ação Social, 
solicitando seja formulado apelo â Secretaria de Assuntos 
Municipais com vistas ao atendimento das propostas que 
menciona, originadas no Seminârio LeQiSlativo Saneamento É 
Bâsico, organizado por esta Casa. (-A Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

No 4. 480/93, da Comissão de Saúde e Ação Soe i a 1 , 
solicitando seja formulado apelo â Secretaria da Saúde com 
vistas ao atendimento das propostas que menciona, originadas 
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no Seminário Legislativo Saneamento É Básico, organizado por 
esta Casa. (-À Comissão de SaUde e Ação Social.) 

NQ 4.481/93, da Comissão de Saúde e Ação Social, 
solicitando seja formulado apelo à Secretaria de Recursos 
Minerais com vistas ao atendimento das propostas que 
menciona. originadas no Seminário Le~islativo Saneamento É 
Básico, organizado por esta Casa. (-A Comissão de Política 
Energética.) 

NQ 4.482/93. da ·Comissão de Saúde e Ação Social. 
solicitando seja formulado apelo à Secretaria da Agricultura 
com vistas ao atendimento da proposta que menciona. 
originada no Seminário Legislativo Saneamento É Básico. 
organizado por esta Casa. (-À Comissão de Agropecuária.) 

NQ 4. 483/93, da Comissão de Saúde e Ação Soei a 1 , 
solicitando seja formulado apelo à Secretaria da Educação 
com vistas ao atendimento das propostas que menciona, 
originadas no Seminário Legislativo Saneamento É Básico, 
organizado por esta Casa. (-À Comissão de Educação.) 

NQ 4. 484/93, da Com i ssão de Saúde e Ação Soe i a 1 , 
solicitando seja forffiulado apelo ao Governador do Estado com 
vistas ao atendimento das propostas que menciona, originadas 
no Seminário Legislativo Saneamento É Básico. organizado por 
esta Casa. (-À Comissão de Administração Pública.) 

No 4. 485/93, da Comissão de Saúde e Ação Soei a 1. 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG 
com vistas ao atendimento das propostas que menciona, 
originadas no Seminário Legislativo Saneamento É Básico, 
organizado por esta Casa. (-À Comissão de Política 
Energética. ) 

NQ 4. 486/93, da Comissão de Saúde e Ação Soe i a 1 . 
solicitando seja formulado apelo à Secretaria do 
Planejamento com vistas ao atendimento das propostas que 
menciona, originadas no Seminário Legislativo Saneamento É 
Básico, organizado por esta Casa. (-À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 

NQ 4.487/93, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando 
seja encaminhado ao Presidente da COPASA-MG ofício 
solicitando informações a respeito da arrecadação e dos 
investimentos da empresa nas cidades de Timóteo, Ipatinga e 
Coronel Fabriciano. (- À Mesa da Assembléia.) 

NQ 4.488/93, do Deputado Jaime Martins, solicitando seja 
inserido nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Srta. Tatiana Alves pela sua eleição como "Miss Minas 
Gera; s/ 1993". (- À Comissão de Educação.) 

NQ 4.489/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando se faça 
constar na ata dos trabalhos de hoje voto de congratulações 
com o Sr. Sílvio Oiniz Ferreira, Diretor-Presidente da Cia. 
de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira pela inauguração 
solene da estação de tratamento de efluentes da Fábrica 
Geraldo Magalhães Mascarenhas, no Município de Sete Lagoas . 
(-À Comissão de Meio Ambiente.) 

NQ 4.490/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que 
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autorize a extensão da sa â Sa séries na Escola Estadual 
Quincas Nogueira, no Município de Sete Lagoas. 

NQ 4.491/93, do Deputado Marcelo Cecé. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que 
autorize a implantação do 2Q grau na Escola Estadual Alípio 
Maciel de Oliveira, no Bairro Luxemburgo, Município de Sete 
Lagoas. 

NQ 4.492/93, do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que 
autorize a prioridade de atendimento das planilhas de custos 
das seguintes Escolas Estaduais: Cel. o. Oiniz Couto. em 
Santana de Pirapama; Pe. Augusto Horta. em Paraopeba; Bento 
Gonçalves, em Matozinhos; Francisco Sales, em Capim Branco; 
Oscar Artur Guimarães, em Baldim, e B. Valadares 
Vasconcelos, em Sete Lagoas. 

NQ 4.493/93. do Deputado João Batista, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Educação com vistas a que se agilize a aquisição de um 
terminal telefônico para a Escola Estadual Deputado José 
Marcus Cherem. no Município de Uberaba. (- Distribuidos à 
Comissão de Educação.) 

NQ 4.494/93, do Deputado Raul Messias, solicitando seja 
encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações a 
respeito do não-cumprimento do disposto na Lei Federal nQ 
8.651, de 28/4/93. (- A Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Bernardo Rubinger, solicitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei nQ 642/91, de sua autoria. 

Do Deputado Ermano Batista, solicitando seja atribuído 
regime de urgência à tramitação da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 22/92. 

Da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando seja 
encaminhado apelo ao Conselho Federal de Educação com vistas 
ao atendimento de propostas que enumera do Seminário 
Legislativo Saneamento É Básico. 

Da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando seja 
enviada ao Presidente da Comissão de Seguridade Social e 
Família da Câmara Federal cópia do Projeto de Lei ng 728/92 
e da Emenda ng 1. aprovada no 2Q turno. 

COMUNICAÇÃO 
- É também encaminhada â Mesa comunicação do Deputado 

Dílzon Melo. 
Oradores Inscritos 

-Os Deputados Ronaldo Vasconcellos, 
Ãlvaro Antônio proferem discursos, que 
outra edição. 

Marcos Helênto e 
serão publicados em 

2ª PARTE (ORDEM DO OIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente - Esgotado O prazo destinado à la parte, a 
Presidência passa â 2a 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. 

- Vem à Mesa: 
Acordo de Lideranças 
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Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 

Os Deputados que este subscrevem, Líderes de Bancadas com 
assento nesta Casa, comunicam a V. Exa. que acordam em que 
seja prorrogado até o dia 18 de junho o prazo para 
apresentação de emendas ao Projeto de Lei no 1.399/93, do 
Governador do Estado, que estabelece as diretrizes para os 
Orçamentos Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas 
pelo Estado de Minas Gerais para o exercício de 1994. 
Sala das Reuniões. 8 de junho de 1993. 
José Bonifácio, Líder do PDS- Agostinho Patrus, Líder do 

BMRD - Antônio Carlos Pereira, Líder do PT - Raul Messias, 
Líder do PSB- Tarcisio Henriques, Líder da Maioria- Maria 
José Haueisen, Líder da Minoria. 

Decisão da Presidência 
-A Decisão da Presidência é a publicada na edição de 

17/6/93, na pág. 39, cal. l. 
Leitura de Comunicação Apresentada 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 
comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Dílzon 
Melo- falecimento de D. Marilia de Figueiredo, ocorrido em 
Varginha (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente Requerimento do Deputado Bernardo 

Rubinger, em que solicita a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nQ 642/91, de sua autoria. Inclua-se o 
projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 do 
Regimento Interno. 

- A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais, 
são aprovados, cada um por sua vez, requer i mentes 
apresentados pelo Deputado Ermano Batista - atribuição de 
regime de urgência à tramitação da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 22/92; pela Comissão de Saúde e Ação Social 
- encaminhamento de ofício ao Conselho Federal de Educação 
solicitando providências para a implementação das propostas 
do Seminário Legislativo "Saneamento É Básico". 

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Saúde e Ação 
Social, em que solicita seja enviada ao Presidente da 
Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal 
cópia do Projeto de Lei nQ 728/92 e da Emenda nQ 1, aprovada 
no 2Q turno, com a sugestão de que seja elaborado projeto de 
lei federal de igual teor. Em votação, o requerimento. Para 
encaminhá-la, com a palavra, o Deputado Paulo Pettersen. 
-Os Deputados Paulo Pettersen e Gilmar Machado proferem 

discursos, que serão publicados em outra edição. 
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados 

que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Álvaro Antônio -Sr. Presidente, solicito a V. 

Exa. o encerramento da reunião, por falta de "quorum". 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, é do 

conhecimento de todos que a Assembléia se encontra em 
reunião extraordinária, destinada à audiência pública que 
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está sendo realizada hoje. em Juiz de Fora. Esse trabalho 
externo complementa o das nossas comissões. Assim sendo. eu 
gostaria de saber se o número de pessoas presentes naquela 
audiência é computado para efeito da apuração do "quorum" 
desta reunião. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência esclarece ao Deputado 
que não há como verificar o número de Deputados presentes, 
neste instante, na audiência pública que se realiza em Juiz 
de Fora. 

O Deputado Gtlmar Machado -Sr. Presidente, entendo que 
essa audiência pública serve para efeito de cálculo, pois é 
uma reunião da própria Assembléia. A audiência pública foi 
regulamentada por uma resolução da Mesa, na qual consta que 
ela segue o mesmo procedimento das reuniões de comissões da 
Casa. Isso significa, conseqüentemente, que ela tem o mesmo 
tratamento. 
O Sr. Presidente Para esclarecer, em definitivo. a 

questão, a Presidência vai ler o que dispõe o art. 128 
do Regimento Interno. (-Lê:) 

"Art. 128 - Terã computada a presença, para todos os 
efeitos regimentais, como se no Plenãrio estivesse, o 
Deputado presente a reunião de comissão de que seja membro, 
realizada no Palácio da Inconfidência, concomitantemente com 
reunião da Assembléia. 
Parágrafo único - Ao presidente de comissão cumpre enviar à 

Mesa da Assembléia, no momento de verificação de "quorum", a 
relação nominal dos presentes à reunião." 
Verifica-se, portanto, que não há como estender a norma 

contida no art. 128 a reuniões que se realizem fora do 
Palácio da Inconfidência. 

O Deputado Gtlmar Machado- Mas o Palácio da Inconfidência 
foi transferido para lá. Até mesmo o Presidente encontra-se 
na reunião em que é feita a transferência. Pelo menos, a 
abertura da audiência pública à qual estive presente foi 
considerada reunião especial do processo legislativo, porque 
foi regulamentada por uma resolução da Mesa. Então, eu 
gostar i a de saber o porquê, pois, se for esse o en-
tendimento que a Mesa nos está passando hoje, as audiências 
públicas, a meu ver, terão outro caráter. 

O Sr. Prestdente - Registrem-se as palavras do Deputado 
G11mar Machado. 

Chamada para Recomposição de "Quorum" 
O Sr. Presidente- A Presidência solicita ao Sr. 1Q-

Secretàrio que proceda á chamada para verificaÇão de 
"quorum". Na sua ausência, convoca o Deputado Antônio Carlos 
Pereira para, nas funções de 1Q-Secretàrio, proceder à 
chamada para verificação de "quorum" . 

O Sr. Secretárto - (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 16 Deputados. Não 

há ''quorum" para a continuação dos trabalhos. 
ENCERRAMENTO 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião e 
convoca os Deputados para a extraordinãria de amanhã, dia 
17, às 9h30min, nos termos do edital de convocação, e para a 
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ordinária também de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada 
pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

"MENSAGEM NQ 363/93* 
Belo Horizonte, 16 de junho de 1993. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de 
lei que dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Autarquia 
Imprensa Oficial do Estado e dá outras providências. 
O projeto de lei ora encaminhado faz parte do elenco de 

medidas complementares previstas na lei de criação da 
autarquia Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais (Lei nQ 
11.050/93) e diz respe1to ao Quadro de Pessoal da nova 
entidade, contendo o Plano de Cargos e Salários e as normas 
de sua administração. 

O documento ora encaminhado foi aprovado pela Comissão 
Estadual de Política de Pessoal - CEP, órgão colegiado do 
Poder Executivo ao qual compete o exame prévio de matérias 
relacionadas com as diretrizes de administração de pessoal, 
em especial os planos de cargos e de remuneração. 

Dessa forma, em cumprimento â determinação prevista na Lei 
nQ 11.050, de 19 de janeiro de 1993, submeto a proposta ao 
exame dessa Casa Legislativa, solicitando a vossa Excelência 
que atribua à matéria a tramitação em regime de urgência, de 
que trata o artigo 69 da Constituição do Estado. 

Ao ensejo, renovo a vossa Excelência os protestos de meu 
elevado apreço e distinta consideração. 

Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI NQ 1.473/93 

Dispõe sobre o Quadro de Pessoal da Autarquia Imprensa 
Oficial do Estado e dá outras providências. 

Art. 1Q- O Quadro de Pessoal da Autarquia Imprensa Oficial 
do Estado de Minas Gerais, a que se refere o artigo 11 da 
Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de 1993. rege-se pelas 
disposições desta lei . 

Art. 2Q - Para efeito do disposto nesta lei: 
I - carreira é o conjunto de segmentos de classes, com os 

respectivos cargos, dentro da mesma identidade funcional, 
dispostos hierarquicamente; 

II - segmentos de classe compreende o conjunto de classes 
de atribuições de mesma natureza; 
III - classe é o conjunto de cargos de igual denominação, 

para cujo exercício se exige o mesmo nível de escolaridade; 
IV para efeito do disposto no inciso anterior, 

consideram-se níveis de escolaridade: elementar, 1Q grau, 2Q 
grau e superior e pós-graduação; 

V - cargo é a unidade de ocupação permanente e definida, 
preenchida por servidor pUblico, com direitos e deveres de 
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natureza estatutária estabelecidos em lei, e seu provimento 
é de caráter efetivo ou em comissão; 

VI - cada cargo, na respectiva classe, se alinha com outros 
de atividades assemelhadas. de modo que o nível inicial seja 
seguido de outro de nível subseqüente. para efeito de 
promoção. 
Art. 3Q- O Quadro de 

do Estado de Minas 
Específicos de Cargos 
em Comissão. 

Pessoal da Autarquia Imprensa Oficial 
Gerais é constituído de Quadros 

de Provimento Efetivo e de Provimento 

Art. 4Q -O Quadro Específico de Provimento Efetivo é 
integrado de classes, segundo o segmento, indicadas com o 
número de cargos e os níveis de vencimento correspondentes. 
conforme os Anexos r e II desta lei. 

§ 1Q - O Quadro de que trata este artigo é composto de 
classes de cargos das carreiras de Serviços Gráficos e de 
Administração Geral. 

f 2Q -A carreira dos Serviços Gráficos, identificada pelo 
Código AIG, constante do Anexo I, compreende as classes de 
cargos a que são inerentes as atividades gráficas da 
Autarquia. 

1 3Q -A carreira dos Serviços de Administração Geral, 
identificada pelo Código APA, constante do Anexo II, 
compreende as classes de cargos a que são inerentes as 
atividades de apoio da Administração Geral da Autarquia. 
Art. 5Q- O ingresso no Quadro de Pessoal da Autarquia far-

se-á por provimento de cargo efetivo na classe inicial das 
carreiras, atendidos os requisitos de escolaridade e de 
prévia aprovação em concurso público de provas ou provas e 
títulos. 
Art. 6Q -O Quadro Específico de Provimento em Comissão é 

integrado das classes constantes do Anexo III desta lei, 
segundo os Grupos indicados, o número de cargos, a forma de 
recrutamento e o respectivo nível de vencimento. 

§ lQ - Os cargos de provimento em comissão do Grupo de 
Chefia (CH) correspondem às unidades administrativas da 
estrutura complementar e os que compõem o Grupo de 
Assessoramento (AS) têm atribuições intermediárias nesta 
área de atuação. 

f 2o - O provimento dos cargos em comissão de que trata 
este artigo será feito pelo Diretor-Geral, considerados os 
conhecimentos específicos exigidos para o seu exercício, 
ouvido o Conselho de Administração. 

Art. 7Q -As especificações de classes serão baixadas em 
decreto do Poder Executivo . 

Art. 8Q Os cargos de provimento em comissão, 
correspondentes à estrutura básica da Autarquia Imprensa 
Oficial do Estado, são os a que se refere o Anexo XXXIII da 
Lei no 10.623, de 16 de janeiro de 1992, alterado pelo 
artigo 10 da Lei no 11.050. de 19 de janeiro de 1993, que 
fica substituído na forma constante do Anexo IV desta lei, e 
se regem pelas normas pertinentes da mencionada Lei no 
10.623. 
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Art. 9Q -O servidor perceberá. pelo efetivo exercício do 
cargo, vencimento no valor correspondente ao nível a este 
atribuí do. 
Art. 10 -A Tabela de Vencimentos é estruturada em 12 

(doze) níveis, e a cada classe de cargos corresponderão 
níveis de vencimentos desdobrados em 10 (dez) graus, 
escalonados em ordem crescente de valor, à proporção 
percentual de 1.1877457 entre os níveis I a V; de 1.1689712 
entre os níveis VI a VIII; de 1.1501966 entre os níveis IX a 
X; de 1.1314220 entre os níveis de XI a XII, conforme o 
Anexo V desta lei. 
Art. 11 - Promoção 

cargo vago da classe 
que pertencer ou para 
mesmo segmento. 

é a passagem do servidor efetivo para 
imediatamente superior da carreira a 
outro cargo de classe integrante do 

§ 1Q - Para candidatar-se à promoção, deve o servidor 
preencher os seguintes requisitos: 

I - encontrar-se no efetivo exercício do cargo; 
II - ter, no mínimo, 365 (trezentos e sessenta e cinco) 

dias de efetivo exercício no cargo, sendo que, em cargo de 
classe inicial, a contagem do prazo se fará após o estágio 
probatório. 

f 2Q - A promoção ocorrerá, satisfeitos os requisitos 
previstos no parágrafo anterior, após avaliação sistemática 
de desempenho ou através de provas, conforme dispuser o 
regulamento. 
Art. 12 - Progressão é a passagem do servidor efetivo para 

grau imediatamente subseqüente do mesmo cargo da carreira a 
que pertencer. 

9 lQ -Os graus são identificados por letras, até o limite 
de 10 (dez). 

f 2Q - A progressão se dará a cada 2 (dois) anos, desde que 
o servidor não tenha sofrido punição disciplinar no período 
e satisfaça os mesmos requisitos previstos no f lQ do artigo 
11 desta lei. 
Art. 13 - Acesso é a passagem do 

cargo vago do nível inicial do 
imediatamente superior da carreira. 

servidor efetivo para 
segmento de classe 

f 1Q - Para candidatar-se ao acesso, deve o servidor 
atender, também, aos requisitos do § 1Q do artigo 11 desta 
lei e comprovar a habilitação exigida . 
f 2Q - O servidor que obtiver acesso será posicionado no 

nível inicial da nova classe e, se perceber vencimento 
superior, no grau cujo valor seja igual ou imediatamente 
superior ao que percebia anteriormente . 

f 3Q - As provas para efeito de acesso, que terão caráter 
classificatório e eliminatório, compreenderão o mesmo 
conteUdo exigido em concurso público para os respectivos 
cargos. 

f 4Q -O acesso precederá o concurso pUblico, observado o 
percentual de até 30% (trinta por cento) das vagas a serem 
preenchidas . 

f 5Q -Realizado o acesso, persistindo cargo vago, o 
provimento dar-se-á exclusivamente por concurso pUblico. 
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Art. 14 -A promoção, a progressão e o acesso. de que 
tratam os artigos 11 a 13 desta lei, reger-se-ão, ainda, 
pelas normas da Lei nQ 10.961, de 14 de dezembro de 1992, 
relativas às espécies. 
Art. 15 - Ao servidor da Autarquia Imprensa Oficial do 

Estado é assegurado: 
I adicionais por tempo de serviço, nos termos da 

Constituição do Estado; 
II - adicional por trabalho noturno, de que trata o artigo 

12 da Lei nQ 10.745, de 25 de maio de 1992; 
III - adicional por trabalho executado em condições de 

insalubridade, de periculosidade e de atividade penosa, na 
forma da legislação vigente. 
Art. 16 -O servidor da Autarquia Imprensa Oficial poderá 

perceber ainda as ~eguintes gratificações: 
I - gratificação cor serviço extraordinário, nos termos da 

legislação vigente: 
II - gratificação de exercício de cargo de provimento em 

comissão. na forma do artigo 18 desta lei. 
Art. 17 - O servidor da Autarquia, no desempenho das 

atribuições próprias de seu cargo, poderá perceber: 
I - indenização a título de: 
a) ajuda de custo; 
b) diárias de viagem; 
c) bolsa de estudo para aperfeiçoamento profissional; 
II - verba honorária mensal por participação em órgão de 

deliberação coletiva, nos termos do artigo 9Q da Lei nQ 
11.050, de 19 de janeiro de 1993. 
Art. 18- O ocupante de cargo de provimento em comissão, de 

que trata o artigo 6c desta lei, poderá optar pela 
remuneração do cargo efetivo ou da função pública, acrescida 
de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor do nível 
do vencimento básico de cargo em comissão. 

Art. 19 -O servidor do extinto órgão autônomo Imprensa 
Oficial do Estado de Minas Gerais poderá ser integrado no 
Quadro de Pessoal da Autarquia, desde que manifeste opção, 
nos termos do artigo 13 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro 
de 1993, e o cargo ou função pública de que seja titular ou 
detentor tenha cargo correlato nos Anexos I e II desta lei, 
observados o nível de escolaridade exigida, a respectiva es-
pecificação da classe e o número de vagas. 

f 1Q -A integração de que trata este artigo se dará nos 
termos de regulamento a ser baixado no prazo de até 60 
(sessenta) dias, a partir da data da vigência desta lei. 
' 2Q - o servidor de que trata o ncaput'' deste artigo terá 

assegurado o valor da remuneração percebida na data do 
ingresso no Quadro, e a diferença apurada, em relação ao 
cargo em que for integrado, constituirá vantagem pessoal, 
sobre ela incidindo os adicionais por tempo de serviço e os 
percentuais de reajustamento geral de vencimentos concedidos 
ao servidor civil do Poder Executivo. 

§ 3Q No caso de detentor de função pública, será 
observado o cumprimento do disposto nos artigos 6Q e 7Q da 
Lei nQ 10.254, de 20 de julho de 1990, bem como os 
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critérios. no que couber, estabelecidos nos parágrafos 1Q e 
3Q da Lei nQ 10.363, de 27 de dezembro de 1990, com a 
alteração do artigo 90 da Lei no 10.521, de 13 de novembro 
de 1991, e nos artigos 74 da Lei no 11.050, de 19 de janeiro 
de 1993, e 23 da Lei nQ 11.091, de 4 de maio de 1993, 
relativamente ao Quadro de Pessoal de que trata esta lei.. 

§ 4Q - Para efeito de posicionamento do ocupante de cargo 
efetivo nos graus da Tabela de Vencimento. será atribuído 1 
(um) grau para cada 4 (quatro) anos completos de serviço 
público estadual_ 
Art. 20 -O servidor que não satisfizer as condíções do 

artigo anterior para ingresso no Quadro de Pessoal 
permanecerá na Autarquia no cargo de origem do Quadro 
Permanente, de que trata o Decreto nQ 16.409, de 10 de julho 
de 1974. constituindo um Quadro Suplementar de 
remanescentes. 

p 1Q - Integrará também o Quadro Suplementar o detentor de 
funçâo pública na situação prevista no ''caput'' deste artigo. 

p 2Q O servidor efetivo remanescente do Quadro 
Suplementar, de que trata este artigo, continuará regido 
pelas normas do Decreto nQ 16.409, de 10 de julho de 1974, e 
o detentor de função pública, pelo disposto na Lei nQ 
10.254, de 20 de julho de 1990. 
~ 3Q - O Quadro Suplementar é considerado em extinção, com 

a vacância do cargo ou da função pública. ficando assegurada 
ao seu integrante, a qualquer tempo, a faculdade de 
manifestar opção para se transferir para órgâos da 
Administração Direta, mediante prévia audiência da 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, 
nos termos da legislação vigente. 

p 4Q - É vedada ao servidor do Quadro Suplementar a 
percepção de vantagem ou qualquer equiparação relativa ao 
Quadro de Pessoal de Autarquia. 

Art. 21 -O ocupante de cargo efetivo ou detentor de função 
pública que não manifestar a opção a que se refere o artigo 
19 desta lei terá seu cargo ou função pública lotado na 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, 
até a nova relotação. 

Art. 22 -Ficarão extintos, a partir da codificação a que 
se refere o artigo 12 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de 
1993, os cargos de provimento em comissão do Quadro 
Permanente de que trata o Decreto nQ 16.409, de 10 de julho 
de 1974, anteriormente lotados no Quadro Setorial da 
Imprensa Oficial - nQ XIX, de que trata o Decreto nQ 16.686, 
de 27 de outubro de 1974 . 

Parágrafo único - Os cargos a que se refere este artigo 
serão identificados em decreto do Poder Executivo. 
Art. 23 -O regime juridico dos servidores do Quadro de 

Pessoal da Imprensa Oficial do Estado é o a que se refere o 
parágrafo único do artigo 1Q da Lei nQ 10.254, de 20 de 
julho de 1990. 
Art. 24 -Compete ao Diretor Geral da Imprensa Oficial do 

Estado, relativamente ao Quadro de Pessoal: 
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I - prover os cargos efetivos e os em comissão de que trata 
o artigo 6Q desta lei. observados os requisitos exigidos; 

li - estabelecer a lotação de cargos e funções; 
III - promover e acompanhar a implantação do Plano de 

Carreira no âmbito da Autarquia; 
IV- propor a abertura de processos seletivos de pessoal, 

observado o disposto no artigo 22 da Lei nQ 10.961, de 14 de 
dezembro de 1992. 

Art. 25 -Passa a ser de competência da Secretaria de 
Estado da Comunicação Social coordenar. executar e avaliar 
os trabalhos editoriais e complementares, destinados aos 
órgãos e às entidades da Administração Pública Estadual e, 
supletivamente, à iniciativa privada. 
Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste 

artigo, os cargos efetivos de Técnico em Comunicação Social. 
Código NS12, que permaneceram lotados na Imprensa Oficial. 
nos termos do artigo 13 da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro 
de 1993. passam a compor. a partir da vigência desta lei, o 
Quadro Setorial de Lotação da Secretaria de Estado de 
Comunicação Social, constante no Anexo XLIII do Decreto nQ 
17.287, de 23 de ju1ho de 1975. 
Art. 26 -As pensões pagas a dependentes de contribuintes 

ao Fundo de Beneficência da Imprensa Oficial, criado pelo 
Decreto nQ 1566, de 2 de janeiro de 1903, passam a ser da 
responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, a 
partir da data de vigência desta lei. 
Art. 27 -Ao servidor do extinto órgão autônomo Imprensa 

Oficial do Estado de Minas Gerais, ocupante de cargo efetivo 
ou em comissão, que tenha percebido as gratificações por 
trabalho noturno ou por contato com substâncias tóxicas ou 
corrosivas, previstas no Decreto nQ 10.057, de 27 de 
setembro de 1966. por período igual ou superior a 10 (dez) 
anos, fica assegurado o direito da incorporação aos seus 
proventos, como vantagem pessoal, da parcela adicional 
recebida a este título, em percentual a ser definido em 
regulamento. 
Parágrafo un1co 

aquisitivo previsto 
forma: 

Para a integralização do período 
neste artigo, proceder-se-à da seguinte 

1 - computar-se-á o período de trabalho compreendido no 
horário de 22 (vinte e duas) horas de um dia até as 5 
(cinco) horas do dia seguinte, a partir da data do ato de 
concessão da gratificação de trabalho interno; 

2 - considerar-se-á o tempo a partir da data do ato de 
concessão até o afastamento do servidor do local de trabalho 
ou da função que deu origem à gratificação por contato com 
substâncias tóxicas ou corrosivas. 
Art. 28- A estrutura básica da Imprensa Oficial do Estado, 

prevista no artigo 5Q da Lei nQ 11.050, de 19 de janeiro de 
1993, fica acrescida da seguinte unidade administrativa: 

"Art. 5Q- . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... · · · · · · · · · · · · · · 
II - 1 - Corregedoria Administrativa. 11 

Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
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Art. 30 -Revogam-se 
especial, o inciso II 
de janeiro de 1993. 

as disposições em contrário e, em 
do artigo 2Q da Lei nQ 11.050, de 19 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 966/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

o Projeto de Lei ng 966/92, da Deputada Maria Olívia. 
dispõe sobre a construção de creches e postos de saúde nos 
conjuntos habitacionais que contem com recursos 
orçamentários provenientes do Estado ou que sejam 
financiados por ele. 

Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, que opinou por sua juridicidade. 
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda 
nQ 1. 

Atendendo ao disposto no art. 195, c/c o art. 103, 
do Regimento Interno, vem o projeto a esta comissão para 
receber parecer. 

Fundamentação 
O último censo demográfico revelou que as Capitais 

cresceram menos na ú 1 ti ma década. Nas reg i ões 
metropolitanas. entretanto. houve aumento expressivo da 
população, o que pode significar a fuga da população mais 
pobre para a periferia. Enquanto o País cresceu 23% nos 
últimos 11 anos. Minas Gerais cresceu 17%. Na Reg.ião Me-
tropolitana de Belo Horizonte. encontramos municlpios cujo 
crescimento superou a marca de 100%, como, por exemplo, 
Santa Luzia. 

O aumento da população no Brasil foi menor, comparado ao 
das décadas anteriores; apesar disso, temos, ainda. uma taxa 
de crescimento considerada alta. 

O crescimento das cidades faz aumentarem 
próprias da urbanização, como ampliação das 
de esgoto, aumento do número de escolas 
criação de unidades sanitárias, ampliação 
transporte, etc. 

as exigências 
redes de água e 
e de creches, 

dos serviços de 

As condições de vida da população brasileira são 
reconhecidamente precárias. Com relação à saúde, embora se 
devam enfatizar as ações preventivas, o atendimento às 
pessoas doentes é insatisfatório. Por outro lado, os 
trabalhadores brasileiros -em especial as donas de casa-
sujeitam-se a jornadas de trabalho que os impossibilitam de 
dar atenção adequada aos filhos pequenos. que, muitas vezes, 
são deixados sós em casa. 

Ao se construir um conjunto habitacional, aumenta-se a 
densidade demográfica de determinada área, aumentando-se as 
exigências de infra-estrutura. Se, nesse caso, a atividade 
comercial local se expande naturalmente, o mesmo não se 
verifica em relação aos serviços da área da saúde e às 
creches, os quais dependem da vontade política dos 
governantes. Acresce que, na maioria das vezes, os conjuntos 
habitacionais são construídos em locais distantes e carentes 
de urbanização. 
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Cumpre, então, ao poder público, assumir a organização do 
espaço urbano. cuidando de que os conjuntos habitacionais 
recém-construidos sejam dotados dos benefícios essenciais. 
A matéria em exame representa louvável iniciativa nesse 

sentido, uma vez que determina a inclusão de creches e 
postos de saúde nos programas de habitação popular 
desenvolvidos com a participação financeira do Estado. 

Por sua relevância, o tema mereceu a análise das 
Secretarias de Estado da Saúde e da Habitação. As 
ponderações desses órgãos, acrescidas de profunda reflexão 
sobre o tema, levaram-nos a apresentar modificações ao 
projeto, na forma de substitutivo. 
Julgamos. por exemplo, ao considerar o tamanho das 

famil ias. ser insuficiente a construção de creche e de posto 
de saúde para a número de unidades habitacionais previsto. 

No mesmo sentido, deve ficar expresso na lei que tais 
serviços deverão ter dimensões e condições técnicas 
adequadas para atender à população. Haverá casos em que um 
posto de saúde não será suficiente, e um centro de saúde se 
fará necessário ou, até mesmo, uma unidade de maior porte. 
Será conveniente facultar ao município a manutenção das 

creches, prevendo-se. todavia, a celebração de convênios com 
o Estado. 

Dessa forma, reafirmamos que a proposição em apreço tem 
grande alcance social e acreditamos que as modificações por 
nós apresentadas tenham contribuído para o seu 
aprimoramento. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 1Q 

turno, do Projeto de Lei nQ 966/92, na forma do Substitutivo 
nQ 1, apresentado a seguir. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 866/92 
Dispõe sobre a construção de creches e unidades sanitárias 

em conjuntos habitacionais construidos pelo Estado ou 
mediante convênio de que este participe. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -A construção de conjunto habitacional realizada 

por órgão ou entidade da administração direta ou indireta do 
Estado ou mediante convênio de que este participe atenderá 
ao seguinte: 

I - no conjunto com mais de 50 (cinqüenta) unidades 
habitacionais, haverá, no minimo, 1 (uma) creche; 

II no conjunto com mais de 100 (cem) unidades 
habitacionais, haverá, no minimo, 1 (uma) unidade sanitária. 

§ 1Q - O número e a dimensão das creches e das unidades 
sanitárias serão definidos no projeto de cada conjunto, 
tendo em vista o número de habitantes e as necessidades da 
população a ser atendida. 

p 2Q Decreto do Poder Executivo 
critérios e limites a serem seguidos 
disposto no parágrafo anterior. 

poderá estabelecer 
no cumprimento do 

Art. 2Q A construção das creches e das unidades 
sanitárias: 
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I - será concluída no prazo de 2 (dois) anos a contar da 
data do início da ocupação do conjunto; 

II - será feita com recursos do poder público, sem ônus 
para os moradores. 
Art. 3Q -O projeto de construção das unidades sanitárias 

deverá ser aprovado pelos Conselhos Municipal e Estadual de 
saude. 

Art. 4Q -A manutenção de creche e de unidade sanitária de 
que trata esta lei poderá ficar sob a responsabilidade do 
município, nos termos de convênio celebrado com o Estado, 
observada a legislação em vigor. 

Art. SQ- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias. a contar da data da sua publicação. 

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 26 de maio de 1993. 
Jorge Hannas. Presidente - José Leandro, Relator - Hely 

Tarquínio- Jorge Eduardo - Adelmo Carneiro Leão- Márcio 
Miranda. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 966/92 

Comissão de Fiscalização financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, a proposição em apreço 
dispõe sobre a construção de creches e unidades sanitárias 
nos conjuntos habitacionais construídos pelo Estado ou 
mediante convênio de que este participe. 

Inicialmente. a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 
parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria e apresentou ao projeto a Emenda nQ 
I. 

Em seguida, a Comissão de Saúde e Ação Social opinou pela 
sua aprovação, na forma do Substitutivo nQ 1. 

Vem a proposição, agora, a esta comissão para receber 
parecer. 

Fundamentação 
A proposição em exame, aperfeiçoada na forma do mencionado 

substitutivo. não encontra óbice, do ponto de vista 
financeiro-orçamentário, à sua aprovação . 

Inicialmente, verifica-se que o custo dessas creches 
unidades sanitárias será muito pequeno em relação 
receitas do Estado, ocasionando onus muito baixo 
perfeitamente suportável para o Tesouro Estadual. 

e as 
e 

Além disso, o projeto em tela estabelece um prazo de dois 
anos para a execução das referidas obras. o que possibilita 
sua inclusão na Lei do Orçamento Anual e facilita a obtenção 
dos recursos para sua implantação. 

Ademais. não podemos perder de vista o grande alcance 
social da medida. Os conjuntos habitacionais, por via de 
regra. são ocupados por famílias de baixa renda e com 
muitas crianças. São, também, construídos em locais 
desprovidos de infra-estrutura urbana, os quais passam a ter 
aumentada sua densidade demográfica. Acarreta-se, assim, 

~L_ ____________________________________________________________ __J 
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grande demanda em termos de saúde e de educação, a qual a 
proposta em tela visa a suprir. Não se deve, simplesmente. 
construir um conjunto habitacional sem ponderar sobre o 
impacto e o desequilíbrio que ele provocará. O poder público 
deve assumir a organização do espaço urbano. intervindo para 
que sejam adotadas soluções integradas e harmônicas. As 
famílias que vierem a habitar conjuntos habitacionais não 
poderão ser privadas de educação e de saúde, que devem ser 
metas prioritárias de qualquer governo. 

A medida apresenta, assim, excelente relação entre custo e 
benefício e merece prosperar nesta Casa. 

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

Lei ng 966/92, no 1Q turno, na forma do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Saúde e Ação Social. 
Sala das Comiss6es, 14 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente -Roberto Amaral, Relator -

Francisco Ramalho- Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 123/92 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a 
Associação dos Revendedores de Materiais de Construção de 
Minas Gerais - AREMACO -, com sede em Belo Horizonte. 

Publicado em 12/11/92, foi o projeto distribuído à Comissão 
de Constituição e Justiça, que se manifestou pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria. 

Em 30/4/93, recebeu o projeto parecer favo-
rável desta comissão, à qual retorna para apreciação no 2Q 
turno, atendendo ao disposto no art. 196 do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Observa-se, pelas disposições estatutárias da Associação 

dos Revendedores de Materiais de Construção de Minas Gerais 
AREMACO , que se trata de entidade que, além de 

representar oficialmente o pensamento dos seus associados, 
preocupa-se com a realização de cursos, palestras e 
conferências visando ao aprimoramento técnico-profissional 
de todos os segmentos da sua área de atuação. 

Ao organizar o setor de revenda de material de cons-trução, 
congregando em uma entidade civil as empresas do ramo, 
proporciona maior integração entre as diversas partes 
envolvidas nas relações de consumo. 

Um dos principais beneficiários desse sistema é, sem 
dúvida, o consumidor mineiro, que tem naquela entidade um 
canal aberto de diálogo com as empresas a ela associadas. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, no 2Q 

turno, do Projeto de Lei nQ 1.123/92. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 1993. 
Márcio Miranda, Relator. 

É L-------------------------------------------------------~ 
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O Deputado José Leandro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
demais membros da Mesa, volto à tribuna para. novamente, 
abordar o problema da saúde. Quero recapitular alguns dados 
fundamentais do meu pronunciamento anterior para organizar o 
pensamento e o juízo correto sobre esse assunto: 

1Q- Saúde pública é como Serviço Unificado de Saúde, -
SUS: União, Estados e municípios. O capitulo da "Seguridade 
Social'' assegura que saúde é dever do Estado etc. Então, a 
prestação de serviços de saúde pública é com o SUS. 

2Q - À União cabe proporcionar os recursos principais, 
cabendo ao Estado e ao município sua complementação. 
3Q- O PIB brasileiro é de Cr$14.000.000.000.000.000,00 ou 

seja, US$2.500,00 "per capita"/ano. Evidentemente. cada 
brasileiro dispõe de US$2.500,00 para todas as suas 
atividades por ano. 

4Q O Orçamento do 
US$300.000.000.000.000.00 
capita"/ano. 

Ministério 
ou seja, 

da Saúde 
US$54,00 

é de 
"per 

Isto quer dizer que. para a saúde, cada brasileiro tem, do 
Orçamento da União, somente US$54,00. Para confrontar, 
queremos dizer que em Portugal. que é o pais do qual 
descendemos culturalmente e que é o país europeu que tem a 
pior assistência à saúde naquele continente, a verba é de 
US$600,00 "per capita"/ano. 

O Estado de Minas destinou 
aproximadamente, 5Yo do seu 
Cr$7.000.000.000.000.00, que 
capita"/ano. 

este ano, para esse fim, 
orçamento, o que significa 

representam US$10,00 "per 

Na formação dos recursos para a saúde via SUS, o Estado 
contribui com US$10,00 "per capita"/ano. 

Somando o que União e o Estado destinaram, temos US$64,00 
"per capita"/ano. Como vemos, é um desastre. Se a União 
continuar repassando nos próximos anos a m1ser1a que está 
repassando neste, mesmo que o Estado de Minas, num esforço 
sobre-humano, dê os famosos 10%, ainda que a contra-gosto, 
defendendo aquilo que o Orçamento de Minas deveria destinar 
à saúde, mesmo assim só teriamos à disposição do mineiro 
perto de US$74,00 "per capita"/ano como proventos para a 
saúde. Mesmo se fossem dados os famosos 10% pelo Governo do 
Estado, isso não representaria nada, não resolveria problema 
algum; mais uma vez, continuaria sendo uma miséria, e a as-
sistência à saúde continuaria um fracasso . 

Mas, Srs. Deputados, saúde é uma obrigação municipal 
também. E, como estará o orçamento, para essa área, no 
Município de Belo Horizonte, lugar onde acontecem os maiores 
vexames na área da saúde pública? A municipalização foi um 
dos grandes argumentos da esquerda para a saúde ser via SUS. 
A municipalização não foi uma vitória da esquerda? Os 
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teóricos esquerdistas inspiraram todo o capitulo da 
seguridade social da Constituição de 1988. Hoje a 
administração de Belo Horizonte continua sendo da esquerda 
e, como grande inspiradora da forma atual de prestação de 
ser v i ços à área da saúde púb 1 i ca, tem, agora. ót; ma 
oportunidade de provar que estavam certos. Responsáveis que 
são pela atual forma de assistência à saúde prestada pelo 
poder público -vigente há cinco anos - eles precisam de 
provar, em Belo Horizonte, que estavam certos. Foram 
defensores árduos da idéia de que se destinassem, 
obrigatoriamente, 25% do orçamento para a educação, e eu 
continuo a aguardar a solução para o problema da saúde do 
povo de Belo Horizonte. A municipalização da saúde não é pra 
valer? Não foi e não é uma bandeira da esquerda? Ou será que 
as críticas vão continuar somente ao nosso Governador ou, 
quem sabe, eles vão continuar, apenas a discutir as formas 
de se resolver o problema? 

O orçamento de Belo Horizonte destina 3% para a saúde, o 
que significa Cr$64.000.000.000.00. Isto é o que a 
Prefeitura de Belo Horizonte destina à área da saúde, no que 
diz respeito a recursos próprios - todos os cálculos que fiz 
até aqui têm sido em cima de recursos próprios. A Prefeitura 
destina Cr$240.000.000.000,00 para a saúde, mas a maior 
parte é de recursos vinculados, que já estão contados. O que 
significa isso? Significa que a Prefeitura de Belo Hori-
zonte. de recursos próprios, não 1 ibera US$1,00, sequer, 
"per capita"/ano para tratar da saúde do povo de Belo 
Horizonte. Isso é tragicómico, e vemos na televisão, e nos 
jornais, e ouvimos nas rádios. todos os dias, críticas 
somente ao Sr. Governador. Sabemos que o gestor do Sistema 
Único de Saúde, tanto em Ouro Preto como em Jequitinhonha ou 
em qualquer outra cidade, é o Prefeito. E o Prefeito de Belo 
Horizonte? Então isso, somado aos US$64,00 "per capita" da 
União e dos Estados juntos. representa. aproxidamente, 
US$65,00 para os belo-horizontinos verem garantidas suas 
necessidades quanto à saúde. Como se constata facilmente, 
continua uma miséria. Se o Prefeito de Belo Horizonte 
destinasse 10% do orçamento para a saúde, em vez dos 
US$65,00, teríamos US$67,00. Continuaríamos com outra 
miséria, ou uma grande vergonha. Diriam os Deputados do PT 
que não foram eles que fizeram o atual Orçamento de Belo 
Horizonte. Concordo. Foram os "tucanos". Vou aguardar, 
entretanto, o Orçamento do Sr. Patrus para o ano de 1994. 
Mesmo que o Patrus quisesse destinar 20% do Orçamento da 
Prefeitura para a saúde, ele não poderia fazê-lo porque a 
Constituição o impediria. Por quê? Porque não teria de onde 
tirar esse dinheiro. O orçamento já está previamente 
engessado. Não sei se ele quer fazer isso, mas, mesmo que 
quisesse, não poderia fazê-lo. 

Volto, então, a insistir naquela minha tese: esses 20% 
representariam, hoje, US$5,00 "per capita"/ano. Não adianta, 
então, definir na Constituição que se deva dar 20% do 
Orçamento para a saúde, ou 25% para a educação nem 65% para 
o funcionalismo. Continuo batendo nessa tecla. Temos que ter 

'~------------------------------------------------------------~ 



339 

coragem para acabar com esse engessamento dos Orçamentos. 
Não vou resolver o problema de Belo Horizonte pensando que 
posso distribuir esses percentuais e, assim, resolver todo o 
problema. Posso dizer que fiz uma lei destinando 20% do 
Orçamento da União para a área da saúde. Mas o que isso 
representa? Pode ser 5, 10 ou 20 dólares. Portugal destina 
US$600,00 para essa área. 

Vamos crescer porque, se o Pais não crescer, vamos partir 
para o quinto mundo. infelizmente. Muito obrigado. 

386a REUNIÃO OROINÁRIA 
Discurso Proferido em 26/5/93 pelo 

Deputado Raul Messias 
O Deputado Raul Messias -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

demais pessoas presentes; é com satisfação que registro a 
presença, nas nossas galerias, de nossos amigos e 
companheiros do Município de Mutum: o Prefeito Osório 
Teixeira Filho e seu assessor, o ex-Vereador Sr. Sebastião 
Dutra. E é exatamente devido a uma notícia veiculada hoje, 
no noticiário mineiro- mais precisamente, no jornal "Estado 
de Minas'' -. sobre a situação desse município, que venho a 
esta tribuna. 

O Deputado Sebastião Costa, que, infelizmente, não se 
encontra presente neste Plenário, mas, certamente, vai poder 
recorrer às notas taquigráficas do meu pronunciamento para 
se defender, "plantou", na imprensa mineira, no jornal 
"Estado de Minas", algumas notícias a respeito da 
administração municipal de Mutum, alegando até mesmo algumas 
inverdades, como a dispensa de funcionários e a recusa de 
aceitar o feijão que foi distribuído pelo Governo Federal. 

Venho a esta tribuna para ler e, depois, comentar uma carta 
do Prefeito Osório Teixeira Filho dirigida ao jornal "Estado 
de Minas". (-Lê,) 

"*Ao jornal "Estado de Minas": 
Ao tomarmos conhecimento do pronunciamento do Sr. Deputado 

Sebastião Costa publicado neste jornal, em 26/5/93, julgamos 
por bem, em meu nome e em nome do povo mutuense, do qual 
tenho a honra de ter recebido os votos para ser eleito 
Prefeito, esclarecer que o mencionado deputado não sabe ou 
está sendo mal informado a respeito da atual situação em que 
se encontra o município de Mutum, razão pela qual sentimos 
necessidade de informá-lo, conforme relato ora discriminado: 
a- há uma dívida da Prefeitura com o IPSEMG, desde 1990, 

totalizando-se um valor de Cr$4.241.361.964,98, conforme 
relatórlo do Inspetor da Previdêncla efetuado em 20/5/93, na 
prefeitura local; 

b- dívida junto ao FGTS, desde 1991, .cujo valor a atual 
administração está negociando com a administração do FGTS em 
Juiz de Fora; 
c- débito com o INSS, que depende de levantamento para se 

obter o montante em cruzeiros. 
Além do mais, encontramos o pagamento dos funcionários 

municipais em atraso, desde novembro de 1992. 
I Aproximadamente 170 funcionários contratados 

i legalmente. 
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II Ambul~ncia e vários outros veículos totalmente 
destruídos. 

III Dívidas a diversas firmas e pessoas, cujos 
compromissos estamos saldando. 

Com referência à não compra do feijão. é necessário que o 
Sr. Deputado saiba que o mesmo não é gratuito, conforme suas 
declarações e, sim, que tem um custo e que 20.000kg do 
citado produto não daria nem ao menos 2kg para cada família. 

Encerrando, sugerimos ao deputado que, caso possa 
contribuir com algo que venha significar novos melhoramentos 
nas áreas de saúde, educação, lazer e obras de real 
interesse para o mun1c1p1o, se apresente pois o povo de 
Mutum está cansado de ouvir demagogia, e isto não lhe dará 
votos, conforme o mesmo certamente está pensando, com vistas 
às próximas eleições para deputados. 

Belo Horizonte. 26 de maio de 1993. 
Osório Teixeira filho, Prefeito Municipal de Mutum." 
(* -Publicado de acordo com o texto original.) 
Srs. Deputados, também encaminhei hoje à Comissão de 

Assuntos Municipais o seguinte requerimento. (- Lê:) 
"Exmo. Sr. Deputado Simão Pedro Toledo, Presidente da 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização: 
O Deputado que este subscreve requer à Comissão de Assuntos 

Municipais seja programada visita ao Município de Mutum para 
apuração. "in loco", de denúncias contra a atual 
administração. Essas denúncias foram levadas à imprensa pelo 
Deputado Sebastião Costa, que acusa de praticar 
irregularidades o Prefeito de Mutum, Sr. Osório Teixeira 
f i 1 ho. 
Sala das Comissões, 26 de maio de 1993. 
Raul Messias" 
Infelizmente, a comissão não deliberou, ainda, sobre meu 

requerimento. Espero que . na próxima reunião. seja marcada 
essa visita para se ver de perto qual é a situação de 
Mutum. 

Na realidade, o PT e o PSB, numa chapa de coligação, 
elegeram o Prefeito e mais oito Vereadores em Mutum, os 
quais encontraram o município totalmente sucatado. O Sr. 
Sebastião Costa e os Deputados do PfL - que, até mesmo, já 
ocuparam o Governo do Estado- digam-me o que é que fizeram, 
na época em que foram Governo, não apenas em beneficio de 
Mutum. mas também em favor de todo o Leste mineiro. Sabemos 
que essa região contribuiu com o leite, o café, o boi, o 
milho, o arroz e com o ICMS pago relativo a esses produtos 
para o desenvolvimento de outras regiões do Estado. Se hoje 
existe uma cafeicultura lucrativa no Alto Paranaíba, no 
Triângulo, na região do cerrado, isso se deve ao dinheiro da 
zona da Mata e de todo o Leste de Minas Gerais. Foi com 
esse dinheiro que colocaram calcário no cerrado, 
transformando-o em terra produtiva. E o que é que esses 
Deputados fizeram em benefício do Leste mineiro? Que é que 
o Deputado José Laviola fez, a não ser internações clien-
telistas e pessoais? Quero saber a causa da miséria e da 
pobreza do Leste de Minas. Que é que esses Deputados. que 

~L-------------------------------------------------------~ 
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foram muito bem votados no Município de Mutum, como é o caso 
do Deputa do Mí 1 ton Sa 11 es, f; zeram, na época em que eram 
Governo, em benefício daquela região? 

Hoje, a região está passando pelas maiores dificuldades. O 
café está com baixo preço. Os agricultores estão sem o menor 
apoio do Governo Federa 1 ou do Governo Estadual, po_rque 
todos os recursos do nosso Pais são jogados no modelo 
capitalista, que privilegia o Triângulo e o Alto Paranaíba, 
os grandes produtores, os grandes latifundiários, os grandes 
grupos empresariais, até mesmo multinacionais que atuam nas 
regiões planas do nosso Estado, esquecendo-se do Leste 
mineiro e da Zona da Mata, que tanto contribuíram para o 
desenvolvimento do Estado. 

Fica o nosso requerimento à ComiSsão de Assuntos 
Municipais, além da carta do Prefeito Osório Teixeira Filho 
dirigida ao "Estado de Minas". Esperamos que esse jornal 
tenha competência e hombridade para publicar a carta e 
corrigir aquelas notícias. Convidamos o pessoal do "Estado 
de Minas" para fazer uma reportagem em Mutum a fim de ver em 
que estado ficou aquele município. Que eles publiquem que 
os funcionários da Prefeitura estavam sem receber desde 
novembro e que hoje o pagamento está em dia. Exatamente hoje 
o Prefeito passou a manhã toda no IPSEMG, negociando o 
pagamento das dívidas, que sempre foram "empurradas com a 
barriga" por aqueles Prefeitos mancomunados com o Palácio do 
Governo. Não adianta veicular notícias denegrindo uma 
administração popular, séria. transparente, que procura unir 
as forças de Mutum. Sabemos que isso é coisa muito difícil. 
Mutum ficou tristemente famosa, na história do País, pela 
violência. Mas o Prefeito Osório Teixeira Filho foi eleito 
sem precisar de dar tiros, sem precisar de roubar urnas nem 
de pr€ssionar. com capangas, os eleitores, como ocorreu na 
eleição do Sr. Per li. ex-Prefeito. 
Sr. Deputado Sebastião Costa, Sr. Deputado Mílton Salles. 

Sr. Deputado José Laviola,o que é que os senhores fizeram 
para exigir o cumprimento da lei por parte dos antigos 
Prefeitos de Mutum, pelo Sr. Zuzu, que governou até 1988, e 
pelo Sr. Per li. que governou de 1988 até 1992. Agora, quando 
o Município de Mutum está com uma administração séria. 
comprometida com os mais carentes, querendo erradicar a 
pobreza, vem o Deputado Sebastião Costa denegrir essa 
administração. 

Como bem nos disse o Sr. Osório: "Se os senhores quiserem 
ajudar o município e o povo, Mutum estará com as portas 
abertas para absorver suas propostas. Compareçam e 
apresentem suas propostas". 

Quero, também, Sr. Presidente, encaminhar a V. Exa. uma 
questão de ordem. Como foi lido por V. Exa, foi realizada 
uma reunião do Colégio de Líderes para decidir a data do 
funcionamento do painel eletrônico, que ficou marcada para 
15 de agosto próximo. Por que 15 de agosto? Por que não 
hoje? Tecnicamente, o painel está em condições de entrar em 
funcionamento. Quero apresentar. assim, o meu protesto. 
dizendo também que, embora eu seja Líder do PSB, não fui 

E L-------------------------------------------------------------~ 
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convidado para participar dessa reunião. Gostaria de saber 
se a Mesa está desconsiderando o meu partido. o PSB. Não 
fomos nem notificados dessa reun1ao, cujo resultado essa 
Presidência informou agora. Esse resultado. Sr. Presidente, 
não me agradou. Esse painel é de muita importância para 
todos. O povo, assim, saberá como votam os seus 
representantes. Muito obrigado. 

386a REUNIÃO OROINÁRIA 
Discurso Proferido em 26/5/93 pela 

Deputada Marta Elvira 
A Deputada Marta Elvira• - Sr. Presidente. Deputado José 

MilHão, Srs. Líderes do Governo. Srs. Lideres de partidos. 
companheiros e companheiras, vários assuntos trouxeram-me 
hoje à tribuna. Em primeiro lugar. observamos que, quando 
se fala em turismo, muita gente pensa que turismo é 
cosmético, é coisa superficial. Quero trazer, hoje, uma 
triste notícia para todos que estão agora no Plenârio. O 
Brasil perdeu. de 1990 para câ. 1 milhão de turistas, o que 
acarretou o desemprego de 170 mil pessoas. Vou repetir. O 
Brasil perdeu, de 1990 para cá , portanto, em três anos. 
cerca de 1 milhão de turistas e, em conseqüência disso, 170 
mil pessoas ficaram desempregadas. Queremos lembrar a todos 
que turismo é dinheiro. Dinheiro que poderá acabar com a 
miséria, poderâ pagar melhor aos professores e ao fun-
cionalismo Dinheiro não sai do buraco. Para se ganhar 
dinheiro é preciso trabalhar, produzir. Turismo, segundo os 
entendidos, no final deste século vai ser a maior indústria 
do mundo; maior que a indústria de alimentos, maior que a 
indústria de armas. Então, prestem atenção: a todos os que 
acham que turismo é bobagem. é coisa supérflua, eu digo: 
Turismo. minha gente, é muito dinheiro nos cofres dos 
municípios do Pais. Por isso. como Deputada, estou 
preocupada em entender turismo, em falar em turismo, em 
divulgar o turismo. 

O segundo assunto que me traz a esta tribuna é o da Praça 
da Savassi. Assunto que está relacionado com o Deputado 
Roberto Carvalho e com o PT. Aliâs, o PT agora tem um canal 
de comunicação aberto na Prefeitura. E isso é bom para a 
comunidade de Belo Horizonte. 

Eu recebi, hoje, um cartão muito bonito da advogada Dra. 
Tilly Silva Freire, pedindo-me que levante, nesta 
Assembléia, a bandeira da Praça da Savassi. Portanto. eu 
gostaria de pedir ao PT que. se puder, nos ajude nessa 
questão. Em seu simpâtico cartão a advogada diz o seguinte: 
"A Praça da Savassi, recentemente recuperada pelo Prefeito 
anterior, não está recebendo os devidos cuidados. Os 
canteiros estão cheios de mato. as roseiras estão 
sufocadas, e a guarda em aço inoxidável já começa a ser 
depredada. É mais fâcil conservar do que refazer tudo. Havia 
um padrinho para a manutenção dos canteiros. Será que, em 
nome do povo. ele não pode continuar a mantê-los? Ajude-nos. 
Preocupa-me a morte lenta das plantas e o descaso das 
autoridades". Portanto, mais uma vez, renovo aos Deputados 
do PT o pedido para que cuidem da Praça da Savassi. 
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Eu gostaria, também, de pedir ao Sr. Presidente a 
transcrição nos anais desta Casa de um artigo que saiu 
publicado no "Diário da Tarde'' de anteontem. dia 24, na pág. 
2, caderno ''Opiniôes'', do Jornalista Odin de Andrade. De 
todos os artigos que já li até hoje sobre a Pampulha, esse 
foi o mais completo, o mais bonito e o mais sensível. O 
artigo intitula-se "A primeira vitima". Vou ler apenas uma 
parte do artigo, pois ele é grande. Começa assim: (-Lê:) 

A primeira vitima 
A Pampulha chega ao seu cinqüentenário em plena agonia. O 

maior e mais notável projeto executado em Belo Horizonte não 
irá resistir por muito tempo ao abandono a que foi relegado. 
O problema da Pampulha é visível a olho nu e tem sido, ao 
longo do tempo, exaustivamente detalhado na imprensa. Os 
alertas. os apelos, as mobilizações já não produzem efeito. 
Numa cidade virada ao avesso não é fácil a motivação para um 
dos aspectos de sua tragédia urbana. Mesmo assim, é 
impossível nos alhearmos ao que acontece na Pampulha porque 
ela é uma presença viva na nossa consciência comunitária. 
Não podemos largá-la à sua própria sorte como se o que acon-
tece seja apenas um episódio normal na mutação das cidades. 

Em torno do conjunto sempre existiram grandes equívocos. 
Eles se desenvolveram em diversas ocasiões e diferentes 
oportunidades. O atual, que está em pauta neste estágio 
terminal do conjunto, é de ordem social. A atual 
administração de Belo Horizonte não considera a salvação da 
Pampulha como uma das suas prioridades porque, segundo a 
''milit~ncia~. trata-se de um bairro de elite. Não serão to-
madas providências para preservar a paisagem dos ricos. Este 
é o enfoque do momento e, graças a ele, a Pampulha está 
irremediavelmente condenada. Como em torno desta 
justificativa se poderá montar um verdadeiro festival de 
demagogia, não haverá argumentos com força suficiente para 
enfrentar a miséria colocada numa situação de conforto. Se 
valem disso para se omitirem. Desta forma, a Pampulha será 
sacrificada na razão da reafirmação ideológica e de um ato 
de fé política. Será este o seu destino e valerá como seu 
epitáfio. 

A Pampulha foi o resultado da determinação de dois homens: 
Octacílio Negrão de Lima e Juscelino Kubitschek de Oliveira. 
O primeiro, espírito cartesiano. projetou um lago artificial 
onde as águas captadas suplementariam o abastecimento de 
Belo Horizonte. Teve uma visão prática da região e avaliou 
as potenc~alidades de acordo com o seu feitio e 
temperamento. O segundo, tomado por uma inspiração estética, 
viu o lado romântico. Transformou a represa num objeto de 
adorno, abrindo para a população de Belo Horizonte a 
alternativa do lazer coletivo e em torno do elemento 
aquático. Procurou criar o nostálgico mar dos mineiros. A 
represa. que tinha inicialmente na sua programação uma praia 
de areia, surgiu para tirar o povo da monotonia suburbana do 
Parque Municipal, onde as crianças. entediadas. passavam os 
domingos vendo os macacos fazer macaquices e domésticas 
namoravam os soldados do Quinto Batalhão. Contra este estado 
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de coisas. que leva qualquer raça à extinção, foi feita a 
Pampulha com os seus requintes e sofisticação de balneário. 

Não foi uma obra faraônica como muitos quiseram fazer crer 
nem deu um rombo no orçamento municipal. Ela foi construída 
num momento próprio, numa cidade que se expandia 
ordenadamente sem maiores contrastes entre a miséria 
absoluta e a opulência explícita. Não existiam as tensões em 
razão de injustiças sociais e o povo estava basicamente 
atendido nas suas necessidades. 

(* -Publicado de acordo com o texto original.) 
O artigo, Sr. Presidente, é grande, mas, pelo que lemos dá 

para se ter uma idéia do que Odin de Andrade, essa grande 
cabeça, fala sobre a Pampulha. É importante 
descaracterizarmos a Pampulha como local de moradia de 
pessoas que possuem condições financeiras mais elevadas. 
pois ela é um património da nossa cidade, um dos poucos 
patrimônios que Belo Horizonte tem para oferecer como 
turismo e lazer ecológico a toda a população. 

Numa semana em que a Pampulha completa 50 anos, eu, como 
moradora de Belo Horizonte, nascida em Belo Horizonte, que 
tem o maior carinho e, ao mesmo tempo, muita pena por ver a 
Pampulha tratada com tanto descaso; numa semana em que foi 
criada a Associação Ecológica Pró-Lagoa da Pampulha - AELP-, 
não poderia deixar de registrar esse artigo e de solicitar 
ao Prefeito de Belo Horizonte, Sr. Patrus Ananias, que não 
se esqueça e não desconsidere o patrimônio turistico e 
cultural, que é a Pampulha. Muito obrigada. 

(* - Sem revisão da oradora.) 
386ê REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso Proferido em 26/5/93 pelo 
Deputado Roberto Carvalho 

O Deputado Roberto Carvalho - Sr. Presidente, colegas do 
Plenário e senhores presentes nas galerias, antes de 
fazermos a denúncia de um fato que nos estarreceu, 
gostaríamos de dizer que -a Deputada Maria Elvira tem toda 
razão e tem, também, todo o nosso apoio. Minas Gerais tem 
todo um potencial turístico- atividade fundamental, inclu-
sive para a economia - que poderia se transformar em fonte 
de divisas e de rendas para o nosso Estado. Infelizmente, 
tal atividade é relegada a segundo plano. 

O Governo enviou a esta Casa mensagem, nos seguintes 
termos: "Tenho a honra de encaminhar a V. Exa. projeto de 
lei que reorganiza a Fundação TV Minas Cultural e Educativa, 
estabelece níveis de vencimentos e dá outras providências. A 
presente iniciativa busca atender às atuais necessidades da 
Fundação TV Minas, dotando-a, como entidade de direito 
público, de estrutura orgânica que lhe possibilite o 
cumprimento de suas finalidades culturais e educativas. Os 
cargos que ora se pretende criar são os indispensáveis a 
satisfazer à nova organização da Fundação". 

Vamos aos cargos: a TV Minas tem 140 funcionários. Sabe, 
Deputado Ermano Batista, quantos cargos de chefia o Governo 
propõe criar para 140 funcionários? Estâ aqui o número: 84 
cargos de chefia para coordenar 140 funcionários! Fizemos as 
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contas e constatamos que haverá um chefe e mais um chefe 
para cada funcionário. Isso é estarrecedor. A TV Minas. 
hoje, não gera nada em termos de programação cultural. 
Deveria fazê-lo, porque foi criada para isso. Hoje, ela 
apenas retransmite a programação da TV Cultura de São Paulo, 
que tem 1.600 funcionários e não tem 84 chefias. Agora, dos 
84 cargos de chefia propostos, o que é mais estarrecedor é 
que 57 são de recrutamento amplo. 

Essa proposta da TV Minas contempla a geração de apenas 
três horas de programação diária. Pasmem! E é apresentada 
como proposta de reformulação. Fizemos as contas e, para 
cada 2 minutos de geração de imagem de programa, teremos um 
chefe para cada 2 minutos e meio. 

Realmente, esse projeto é uma afronta. Acabamos de aprovar 
um plano de carreira e de profissionalização do funcionário 
público e, agora. vem esse projeto propor tantas chefias e 
tantos recrutamentos amplos. É uma vergonha! 

Quando se criou a TV Minas, o grande objetivo que se tinha 
era o de se criar uma TV estatal com controle da sociedade. 
Isso é muito sério. No malfadado Governo do Sr. Newton 
Cardoso extinguiu-se uma das peças básicas da criação da TV 
Minas, que foi, exatamente, o seu Conselho Curador, formado, 
em proporções iguais por membros do Governo e por 
representantes da sociedade civil. E o que se propõe agora 
nesse projeto? Para a composição do Conselho Curador 
elimina-se a representatividade da sociedade civil e fica-
se, apenas, com representantes estatais. Isso é um 
retrocesso. Isso é o fim da denocracia. 
O Governador Hélio Garcia se autoproclama um democrata. 

Respeitamos as virtudes e os defeitos do Governador. Aliás, 
essa é. para nós, uma grande virtude de S. Exa., mas a 
proposta de reformulação da TV Minas é, exatamente, a 
contramão da democracia. Querem acabar com aquela emissora, 
enquanto TV estatal. Por isso, gostaríamos de solicitar ao 
Líder do Governo. Deputado Romeu Queiroz, - tenho certeza 
de que ele não tinha conhecimento integral do projeto quando 
chegou a esta Casa e que sequer o atual Conselho Curador da 
instituição foi convocado para discuti-lo que 
diligenciasse para que essa proposta fosse revista e 
aperfeiçoada. 

Esse projeto foi denunciado pelo Sindicato dos Jornalistas 
que, inclusive, solicitou a sua retirada de pauta, para que 
fosse discutido pela sociedade civil. Teríamos muito que 
discutir sobre ele, sim. Pela proposta nele contida, para se 
ter uma idéia, todos os coordenadores serão chefes, 
inclusive aqueles que apagam a última lâmpada. Vejam só: 
quem apaga a luz tem cargo de chefia. Isso é hilariante. 
Como não tivemos nenhuma atitude para resgatar a TV Minas. 
enquanto TV estatal, para que fosse democratizada, para que 
tivesse uma programação cultural que elevasse os padrões 
culturais mineiros, não podemos, agora, concordar com esse 
projeto absurdo. São 84 cargos de chefia. Gostaríamos, de 
público, de solicitar ao Líder do Governo que esse projeto 
seja retirado de pauta, para que se dê seriedade ao assunto, 
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tendo em vista os absurdos nele contidos, e para que ele 
volte a esta Casa imbuído do espírito de profissionalização 
do quadro da TV Minas e não traduzindo essa aberração em 
termos de carreira no serviço público e na função pública. 
Gostaríamos de fazer esta denúncia, esperando que a 

Liderança do Governo tome providências para que o projeto 
em questão seja imediatamente retirado de pauta. 

386ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 26/5/93 pelo 

Deputado Antônio Carlos Pereira 
o Deputado AntOnio Carlos Peretra - Sr. Presidente, Srs. 

Deputados. pessoas presentes nas galerias, inicialmente, 
concordando com a introdução feita pela Deputada Maria 
Elvira, gostaríamos de fazer uma pequena ponderação. Se há 
problema com relação à conservação da Savassi, as críticas, 
as chamadas de atenção e os puxões de orelha são bem-vindos. 
Se há problemas com relação à manutenção da Pampulha, da 
mesma forma as críticas são bem-vindas. Mas o que não é 
aceitável, o que fere o bom-senso mais elementar é que isso 
venha carregado de uma dramaticidade que não corresponde aos 
fatos. Quer-se imputar a uma administração que aí está há 
apenas cinco meses a responsabilidade pela condenação 
definitiva da Pampulha. pelo sacrifício da Pampulha. Isso me 
parece um exagero inadmissível. Mesmo porque o que está em 
pauta. no que diz respeito à Pampulha e às chamadas regiões 
nobres de Belo Horizonte, não é se vamos fazer ou deixar de 
fazer a manutenção, porque a manutenção tem que ser feita. A 
administração popular de Belo Horizonte tem plena cons-
ciência de que seu compromisso diz respeito ao conjunto da 
população. A diferença, e esta é uma diferença que nos marca 
e nos beneficia, é que estabelecemos prioridades outras. 
Isto não significa, de maneira alguma, dilapidar um 
património que é da cidade, mas integrar as pessoas que 
moram numa cidade na vida dessa cidade. 

Sou de uma cidade que é tida como um exemplo neste País. 
Essa cidade é Curitiba. Curitiba, sem dúvida nenhuma, é uma 
cidade belíssima, agradabil issima. Mas, para mim, Curitiba 
tem um problema muito sério: Curitiba esconde a 
marginalidade; Curitiba escamoteia a pobreza; Curitiba varre 
para baixo do tapete aqueles que enfeiam a paisagem. Não 
queremos isto para Belo Horizonte. Queremos integrar as 
pessoas à vida de Belo Horizonte. Queremos que a Pampulha 
seja mantida, preservada, melhorada, não apenas para as 
pessoas que moram ao seu redor. mas para que o conjunto da 
população de Belo Horizonte possa usufruir dela . 

Eu queria concluir rapidamente, porque 10 minutos passam 
muito rápido, afirmando, mais uma vez. que críticas como as 
da Deputada Maria Elvira sempre são bem-vindas. Não temos, 
de forma alguma, a pretensão de perfeições absolutas. 
Sabemos que o processo de crescimento e aprimoramento se 
constrói com críticas e com contradições. Por isso. chamo a 
atenção e faço questão de frisar que a objetividade dessas 
criticas ajuda. para quem quer, efetivamente. fazê-las não 
só serem ouvidas como terem efeito prático. Dramatizar, de 
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forma que distorce a realidade, nos parece promover uma 
disputa política menor, neste momento. 

Em segundo lugar, eu queria aproveitar. já que o assunto 
veio à baila na imprensa, para fazer um esforço no sentido 
de esclarecer a posição da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores no que diz respeito a subvenções sociais. Já é 
do conhecimento desta Assembléia que, não apenas a Bancada 
anteriOr, mas também a Bancada que assumiu há dois anos e 
pouco têm sempre. defendido e explicitado sua posição 
contrária às subvenções sociais no interior da Assembléia 
Legislativa. Nas duas discussões do Orçamento das quais 
participamos, a Bancada do PT apresentou emendas no sentido 
de que essas subvenções deixassem de existir. Faço questão 
de chamar a atenção para esse pequeno aspecto histórico. 
para que não paire nenhuma dúvida sobre esse fato e não 
exista o entendimento de que o PT estaria colocando esse 
assunto em pauta por uma v1sao menor, oportunista. 
mesquinha. Portanto, em primeiro lugar, essa tem sido nossa 
postura aqui. na Assembléia, há muitos anos. Em segundo 
lugar, é uma questão de concepção. 
Hoje, pela manhã, um Deputado conversava comigo e, ainda 

que discorde da sua 1 inha de argumentação. considero que ela 
deve ser objeto de preocupação. O argumento era muito 
simples. Ele me dizia: "Se, hoje, formos transferir as 
subvenções soc1a1s para o Executivo, ficaremos, 
exclusivamente. à mercê da vontade e dependendo da boa-
vontade do Sr. Governador para a liberação de recursos que 
porventura nossa base eleitoral vier a necessitar". As 
subvenções sociais, do modo como são hoje, constituiriam. 
então, uma pequena. mas valiosa brecha, com o qual o 
Deputado poderia atender a suas bases eleitorais e a 
demandas que lhe dissessem respeito mais de perto, no modo 
de pensar desse Deputado. 

Não concordo com o argumento dele, mas me chama a atenção a 
argumentação, pois ela reflete um outro aspecto, ou seja: de 
que maneira um Poder, que deveria ser autónomo e 
independente, se relaciona com outro Poder, no caso, o 
Executivo? Se a lógica que preside a relação entre Executivo 
e Legislativo é a lógica da troca de favores. onde a 
proximidade com aquele que está no centro do poder é o que 
vale: se a lógica que orienta o relacionamento entre os 
Poderes é esta em que só as pessoas com maior acesso ao 
Governador ou a seu secretariado têm suas demandas 
atendidas, esta lógica deve ser enfrentada, ao invés de 
driblada. As subvenções sociais, hoje, significam. quase que 
de forma emblemática, parte de um tripé deste relacionamento 
que deve ser debatido e enfrentado por esta Assembléia. 

Não sou daqueles que querem fazer discussões do ponto de 
vista moralista. De forma alguma! Trata-se de problema 
politico de relacionamento entre Poderes. Tenho para mim que 
o relacionamento, hoje, se pauta numa dimensão menor. As 
contradições estabelecidas são resolvidas por mecanismos que 
de forma nenhuma valorizam ou enobrecem a Assembléia 
Legislativa, enquanto Poder autónomo . 
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Semana passada, fiz um pronunciamento, aqui, sobre a 
insinuação do nosso Presidente acerca das movimentações nas 
áreas militares. Ontem, assistimos a mais um golpe militar 
na América Latina. Ainda que a história já tenha ensinado 
que os golpes militares não resolvem nada- aliás, pioram a 
vida da sociedade-, estamos assistindo, num espaço de 
tempo muito curto, a um segundo Fujimori. 

Isso é preocupante, porque temo que. se, amanhã, o 
Presidente Itamar quiser tomar um atalho desses, a reação da 
sociedade brasileira. no momento de fechar o Congresso 
Nacional, será de passividade, quando não de aplauso. Isso, 
para mim, é muito grave. Isso reflete a quantas mudanças 
nossa sociedade ainda precisa submeter-se. 

É em nome dessa disputa política que queremos fazer o 
debate a respeito das subvenções sociais. Não podemos 
diminuir essa discussão. Há urna concepção muito clara. num 
pais de miseráveis, onde a miséria cada vez mais se 
aprofunda. E inegável que o Estado tem obrigação de fazer 
urna política de assistência social. Isso significa, em 
primeiro lugar, estabelecer diretrizes gerais, com critérios 
claros que permitam que a sociedade participe, que as 
entidades religiosas e assistenciais que, efetivamente, 
fazem seu papel, façam parte desse contexto, na 
fiscalização, no controle. no estabelecimento de 
prioridades. 

Fazer política social é, acima de tudo, encarar aquele 
cidadão que é objeto da política social. efetivamente como 
cidadão. e não como pessoa que recebe benesses do Estado ou 
de parlamentares. 

Aí está a diferença. A ótica a ser dada á discussão deve 
ser a ótica daquelas pessoas, daquela pequena parcela da 
sociedade que faz três refeições por dia, que tem acesso à 
saúde, ao cinema. ao livro, a revistas. Essa parcela tem 
obrigação com esses miseráveis e deve dialogar, relacionar-
se com esses miseráveis nesta perspectiva: na perspectiva de 
quem está cumprindo uma obrigação; na perspectiva de quem 
enxerga a dignidade do outro lado; na perspectiva, acima de 
tudo, de quem quer integrar esses setores a uma vida social 
digna. 

Concluindo. Sr. Presidente, queremos, com muita clareza, 
afirmar aqui que a nós interessa fazer esse debate, enquanto 
debate político; que nos interessa uma discussão tranqüila e 
clara, sem diminuí-la de maneira alguma. Pois, quando a 
fazemos, interessa-nos, particularmente e acima de tudo, 
principalmente neste momento dramático para o Brasil, 
valorizar este Legislativo para que cada vez mais ele se 
torne uma instituição democrática, independente e autônoma . 
Muito obrigado. 

386s REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 26/5/93 pelo 

Deputado Jorge Eduardo 
O Deputado Jorge Eduardo Sr. Presidente. Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados; a oposição mais radical e os 
servidores públicos impacientes tecem críticas duras à 
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atuação do Dr. Hélio Garcia no Governo de Minas Gerais. 
Devemos lembrar que o Governador, desde que tomou posse, 
está tentando colocar as finanças do Estado em dia. Todos 
sabem que o Governador Hélio Garcia é um homem sensato. bem 
equilibrado politicamente e um governante solidário com o 
povo de seu Estado e com todos os brasileiros, de uma forma 
geral. 

E essa solidariedade é que levou o nosso Governador a pedir 
o apoio de todos os políticos e de todos os partidos ao 
Presidente Itamar Franco. O Governo Central vive hoje no 
epicentro de uma crise que se instalou no País há mais de 
uma década, desde o final do período revolucionário. A 
crlse não se deve ao Governo do Presidente Itamar Franco. 
Ele herdou um País ávido por mais justiça social, mas em 
grandes dificuldades no setor econômico. Entretanto, como 
bem sinalizou o Governador Hélio Garcia, é neste momento 
difícil da nossa história republicana que precisamos estar 
ao lado do Presidente Itamar Franco. Não se pode admitir que 
haja dentro do próprio Governo, dentro do próprio Ministério 
- setor fundamental para a gestão harmoniosa da Presidência 
da República pessoas que fazem oposição às decisões 
po·l i t icas tomadas pelo Presidente Itamar Franco. Concordo 
com nosso Governador: quem é de oposição não pode ser 
Governo. 

A crítica sincera deve ser feita e jamais deve serv1r aos 
interesses de grupos que desejam somente a desestabil1zação 
do atual Governo. Hoje, o Brasil corre o risco de recomeçar 
a velha e oportunista discussão sobre a governabi11dade do 
Governo Federal, a qual interessa somente àqueles que estão 
mais à direita e mais à esquerda da sociedade. É preciso que 
todos se unam, como estão fazendo, nesse momento, os 
Governadores de Minas, Hélio Garcia, e de São Paulo. Luiz 
Antônio Fleury Filho. A união dos Governadores dos dois 
maiores e mais ricos Estados brasileiros aponta para a volta 
da política do café-com-leite, que tantos benefícios trouxe 
para o Brasil_ A posição do Governador Hélio Garcia no 
contexto nacional é excelente. Ele é tido como um político 
hábil, paciencioso e sensato, a verdadeira figura do 
pacificador e conselheiro que o País tanto clama. 

Por outro lado, a paciência do Governador não pode ser 
tomada como inoper~ncia. Uma demonstração clara disso é o 
anúncio do começo das obras na Rodovia Fernão Dias. que liga 
Minas a São Paulo. A primeira fase da ampliação da BR-381 
vai movimentar mais de US$500.000.000,00, o que, certamente. 
injetará mais riqueza nos dois Estados. A conclusão dessa 
obra, há tanto tempo reivindicada por mineiros e paulistas, 
significará a retomada do crescimento econômico e financeiro 
de Minas Gerais, já que nossos produtos terão muito mais 
facilidade para chegar aos mercados consumidores, abrindo 
oportunidade para interação com os países do Cone Sul, pois 
o Brasil e os países do sul do continente caminham a passos 
largos para a implantação do MERCOSUL, nos mesmos moldes do 
mercado comum que hoje é sucesso na Europa. 
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A duplicação da Fernão Dias é importante para o Brasil, mas 
especialmente para Minas e particularmente para o sul do 
nosso Estado. que terá a possibilidade de desenvolver 
consideravelmente o seu parque industrial. E ela somente 
está saindo do papel devido ao empenho. à un1ao e à 
solidariedade dos Governadores Hélio Garcia e Antônio Fleury 
Filho. Por isso. temos. também, de nos unir em torno do 
Governador de Minas e do Presidente da República para 
encontrar solução para a crise que paralisa o Pais. Somente 
com união, solidariedade e justiça social o Brasil irá 
mudar. 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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Belo Horizonte, sábado, 19 de junho de 1993 

ATAS 

ATA DA 398ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, EM 17 DE JUNHO DE 1993 

Presidência do Deputado Elmiro Nascimento 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Mensagens nQs 362 e 363/93 (Projetos de Lei 
ngs 1.472 e 1.473/93, respectivamente), do Governador do 
Estado - Ofício nQ 64/93, do Presidente do Tribunal de 
Contas - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei do nQ 
1.474 ao 1.481/93- Requerimentos do nQ 4.495 ao 4.497/93-
Comunicação: Comunicação do Deputado Mauri Torres - Oradores 
Inscritos: Discursos da Deputada Maria 01 ívia e dos 
Deputados Geraldo Rezende, Bonifácio Mourão, Maria Elvira, 
Bené Guedes e Amilcar Padovanl - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1S 
Fase: Decisão da Presidência Leitura de comunicação 
apresentada -Questões de ordem- Requerimento: Requerimento 
ng 4.304/93; discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, 
Antônio Fuzatto, Geraldo Rezende, Wilson Pires. Marcos He-
lênio e Gilmar Machado; questões de ordem; aprovação, com a 
Emenda nQ 1 - Questão de ordem; chamada para recomposição de 
''quorum''; inexistência de número regimental -ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Elmiro Nascimento -José Militão- Rêmolo Aloise -Elmo 

Braz- Roberto Carvalho - Bené Guedes- Amilcar Padovani -
Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus - Aílton Vilela-
Ajalmar Silva -Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto- Antônio 
Carlos Pereira -Antônio Fuzatto- Antônio Júlio- Antônio 
Pinheiro- Arnaldo Canarinho- Baldonedo Napoleão- Bernardo 
Rubinger - Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira- Clêuber 
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dílzon Melo - Eduardo Brás -
Edward Abreu -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 - Jorge 
Eduardo - José Braga - José Laviola - José Leandro - José 
Maria Pinto - José Renato - Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Barbosa- Mílton Salles-
Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto 
Luiz Soares Romeu Queiroz Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa -Simão Pedro Toledo- Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila- Wellington de Castro- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado 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. 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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-O Deputado João Battsta, 2g-Secretário ''ad hoc''. procede 
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Simão Pedro Toledo, 1Q-Secretário "ad hoc·'. lê 

a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM NQ 362/93° 

Belo Horizonte, 16 de junho de 1993. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência. para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso Projeto de 
lei, que fixa os níveis de vencimentos dos cargos técnicos e 
administrativos do Quadro de Pessoal da Fundação de Educação 
para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG -, e dá outras 
providências. 

O Projeto encaminhado cuida da recomposição da tabela de 
vencimentos dos cargos técnicos e administrativos do Quadro 
de Pessoal vigente da mencionada Fundação, à época aprovado 
pelo seu Conselho Curador. 

Ressalte-se, por oportuno, que na recomposição da tabela de 
vencimento constante do Anexo que acompanha o Projeto de lei 
está incorporada a Gratificação de Apoio ao Executivo. 
instituida pelo artigo 5Q da Lei nQ 10.364, de 27 de 
dezembro de 1990. bem como estão considerados. ainda, os 
indices de reajuste dos meses de janeiro e fevereiro do 
corrente ano. a que faz referência o artigo 17 da Lei nQ 
11.091, de 4 de maio de 1993, que dispõe sobre a 
recomposição e o reajustamento dos símbolos e niveis de 
vencimentos e dos proventos do pessoal civil e militar do 
Poder Executivo, e dá outras providências. 
Solicitando a Vossa Excelência que atribua à matéria a 

tramitação em regime de urgência, de que trata o artigo 69 
da Constituição do Estado, apresento-lhe a expressão do meu 
elevado apreço e consideração. 

Hélio Garcia, Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI NQ 1.472/93 

Fixa os niveis de vencimento de cargos técnicos e 
administrativos do Quadro de Pessoal da Fundação de Educação 
para o Trabalho de Minas Gerats - UTRAMIG - e dá outras 
providências. 
Art. lQ -A tabela de vencimentos dos cargos técnicos e 

administrativos do Quadro de Pessoal da Fundação de Educação 
para o Trabalho de Minas Gerais - UTRAMIG - é a constante do 
Anexo desta Lei, observadas as vigências nele indicadas . 

Parágrafo Único - Nos valores previstos no Anexo desta Lei 
estão incorporados a Gratiffcação de Apoio ao Executivo, 
instituída no artigo 5Q da Lei nQ 10.364, de 27 dezembro de 
1990, e os índices de reajustamento de janeiro e fevereiro 
de 1993, nos termos do disposto no artigo 17 ca Lei no 
11.091. de 4 de maio de 1993. 
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Art. 2Q -Os titulares de Chefia de Serviço e de Gerência 
perceberão adicional de 30% (trinta por cento) sobre o 
vencimento básico. a título de gratificação de função. 
Art. 3Q Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
(* -Publicado de acordo com o original.) 

MENSAGEM NQ 363/93 
-A Mensagem no 363/93 foi publicada na edição de 17/6/93 

do ''Diário do Legislativo". 
OFÍCIO 

NQ 64/93, do Tribunal de Contas, encaminhando o traslado 
das notas taquigráficas relativas à sessão plenária daquela 
Corte realizada em 14/6/93. quando foram apreciadas as 
contas do Governo do Estado. (- Anexe-se á Mensagem nQ 
340/93.) 

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 1.474/93 

Dá nova redação ao inciso VIII do art. 4Q da Lei nQ 9. 119, 
de 27 de dezembro de 1985. que institui o Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores, acrescido pela Lei nQ 
9.586. de 6 de junho de 1988. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O inciso VIII do art. 4Q da Lei nQ 9.119, de 27 

de dezembro de 1985, acrescido pela Lei nQ 9.586, de 6 de 
junho de 1988. passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art . 4Q - ........................... . 
VIII - veículo com mais de 12 anos de fabricação". 
Art. 2Q- Esta lei entra em vigor em 1Q de janeiro de 1994. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa 1 a das Reuniões, 17 de junho de 1993. 
Geraldo Rezende 
Justificação: A proposta em tela visa a elidir o pagamento 

do IPVA, dos veículos com mais de 12 anos de fabricação, 
beneficiando uma parcela de contribuintes já bastante 
sacrificada pela alta carga tributária. 

Por outro lado, os proprietários de automóveis com maior 
tempo de uso, que serão contemplados com a medida, têm sido 
os mais prejudicados com o estado precário de conservação 
das vias públicas e das estradas mineiras. o qual lhes vem 
impondo maiores gastos com manutenção. 
A proposta está em consonância com a política adotada pelo 

Governo do Estado no que tange à cobrança do IPVA, uma vez 
que a legislação especifica faculta ao Poder Executivo a 
alteração dos valores e da forma de pagamento do imposto 
quando qualquer Estado limítrofe a Minas Gerais dispensar 
tratamento mais benéfico com relação ao tributo. 

Vale lembrar que procedimento idêntico já vem sendo adotado 
no vizinho Estado de Goiás, tornando, portanto, oportuna 
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Assembléia com vistas a adequar a 
realidade dos fatos. 
projeto ás Comissões de Justiça, de 

e de Fiscalização Financeira. para 
do art. 195. c/c o art. 103, do 

PROJETO DE LEI NQ 1.475/93 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Presidente Bernardes. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Presidente Bernardes. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 17 de junho de 1993. 
José Leandro 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar, e de Agropecuária e Política Rural para 
deliberação, nos termosdoart. 195, c/coart. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.476/93 
Declara de utilidade pública a Associação de Guias de 

Turismo de Ouro Preto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de uti 1 idade pública a Associação 

de Guias de Turismo de Ouro Preto. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 1993. 
José Leandro 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO OE LEI NQ 1.477/93 
Declara de utilidade pública a Sociedade Sanjoanense de 

Arte e Cultura, com sede no Município de São João del-Rei. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

Sanjoanense de Arte e Cultura. com sede no Município de São 
João del-Rei. 

Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 1993. 
António Fuzatto 

de sua 

Justificação: A Sociedade Sanjoanense de Arte e Cultura, 
localizada no Municipio de São João del-Rei, objetiva 
incentivar atividades de ensino, pesquisa e desenvolvimento 
das diversas manifestações artísticas e culturais; estimular 
e promover atividades, eventos artísticos e culturais; 
promover o intercâmbio com artistas, entidades, escolas, 
institutos e sociedades de atividades correlatas do País e 

~~-------------------------------------------------------" 
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do exterior e cursos de aprendizagem e aperfeiçoamento, 
prestando relevantes serviços à cultura e à educação. 

A entidade em questão, com justiça, pleiteia sua declaração 
como de utilidade pública de modo que pedimos a aprovação 
dos nobres pares a esta proposição. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.478/93 
Declara de utilidade pública a Federação Municipal de 

Associações de Moradores e Movimentos Populares de Iapu -
FEMAMMPI -. com sede no Municipio de Iapu. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de ut i 1 idade pública a Federação 

Municipal de Associações de Moradores e Movimentos Populares 
de Iapu - FEMAMMPI -, com sede no Município de Iapu. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrârio. 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 1993. 
Raul Messias 
Justificação: A Federação Municipal de Associações de 

Moradores e Movimentos Populares de Iapu FEMAMMPI 
desempenha um importante papel na organização dos moradores 
na cidade de Iapu. É uma instituição séria, voltada para as 
necessidades básicas da comunidade local. Não possui fins 
lucrativos, não remunera seus associados nem diretores e 
ainda destina a totalidade das suas rendas para o 
atendimento gratuito de suas finalidades estatutárias, como 
foi devidamente atestado. 
Dessa forma, a entidade merece ser declarada de utilidade 

pública por esta Casa Legislativa, para poder atender ainda 
mais às suas finalidades e objetivos. 
-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. 

PROJETO 
Declara de utilidade 

Educacionais da Mitra 
Município de Luz. 

DE LEI NQ 1.479/93 
pública as Obras 
Diocesana de Luz, 

Sociais 
com sede 

e 
no 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam declaradas de utilidade pública as Obras 

Sociais e Educacionais da Mitra Diocesana de Luz, com sede 
no Município de Luz . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrârio. 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 1993. 
Jaime Martins 
Justificação: As Obras Sociais e Educacionais da Mitra 

Diocesana de Luz são uma associação civil sem fins 
lucrativos ou comerciais, constituída por tempo 
indeterminado, cujo objetivo principal é promover a educação 
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de meninos pobres e amparar os inválidos e enfermos, sem 
restrição de religião, raça, cor ou nacionalidade. 

Conforme atesta o MM. Juiz de Direito da Comarca de Luz na 
documentação anexada ao processo, a entidade em questão 
funciona regularmente há mais de dois anos, desempenhando as 
atividades propostas em seu estatuto, e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas, que não recebem qualquer 
remuneração pelo exercício de seus cargos. 
Desta forma, conclui-se que a referida entidade preenche os 

requisitos para ser declarada de utilidade pública, razão 
pela qual sol i cito a aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.480/93 
Declara de utilidade pública a Associação Campo-Belense dos 

Aposentados, com sede no Município de Campo Belo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Campo-Belense dos Aposentados, com sede no Município de 
Campo Belo. 
Art . 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de junho de 1993. 
Maria Elvira 

de sua 

Justificação: A Associação Campo-Belense dos Aposentados, 
fundada em 19/4/89. é uma sociedade civil constituída por 
aposentados de todas as autarquias, legalmente organizada e 
registrada de acordo com a Constituição Federal em vigor e 
as leis que regem matéria. 

De acordo com atestado fornecido pelo Juiz de Direito, Dr. 
Josué Neves, a associação funciona há mais de dois anos, e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelos cargos que ocupam. 
Submetemos, pois, à apreciação dos eminentes colegas da 

Casa. o projeto que ora apresentamos. solicitando-lhes apoio 
à sua aprovação. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões 
exame preliminar e de Administração 
deliberação. nos termos do art. 195, c/c o 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.481/93 

de Justiça, para 
Púb 1 ; c a para 

art. 104, inciso 

Declara de utilidade pública a Associação Pró-Fundação 
Universitária do Vale do Jequitinhonha - FUNIVALE -. com 
sede no Município de Diamantina . 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Pró-Fundação Universitária do Vale do Jequitinhonha 
FUNIVALE -. com sede no Município de Diamantina. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Justificação: A Associação Pró-Fundação Universitária do 
Vale do Jequitinhonha- FUNIVALE- é uma sociedade civil sem 
fins lucrativos, que tem por finalidade promover meios para 
a criação de uma universidade 1 ivre. experimental e 
comunitária no vale do Jequitinhonha. visando a atender às 
necessidades e às potencialidades educacionais e culturais 
de toda a região. 

Todo o processo de organização da FUNIVALE visa a formular 
as etapas necessárias que viabilizem e forjem as condições 
para fundação de uma universidade alternativa e futuramente 
auto-suficiente. a primeira do vale do Jequitinhonha. Nesse 
processo. a associação pretende organizar um amplo encontro 
com as verdadeiras forças culturais do vale. para que sejam 
definidas as características administrativas e jurídicas da 
universidade, bem como estabelecidos os mecanismos de 
legitimação e participação gerencial na FUNIVALE. 
A associação acredita que, sem abrir mão da autonomia 

intelectual, formada pelos pr1nc1plOS de democracia e 
criatividade, é possível criar universidade prestadora de 
serviço junto a um sistema produtivo. dentro de uma visão 
holistica, sobre alicerces humanistas. e constituindo o 
homem como ponto de partida. de desenvolvimento e de término 
de sua proposta. 

Diante de um desafio. tão grande e tão novo, 
dê todo o apoio necessário a quem pensa e 
integridade em prol do desenvolvimento 

é mister que se 
age com a maior 
comunitário e 

regional. 
- Publicado, vai o 

exame preliminar, e 
termos do art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação, para deliberação, nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 

REQUERIMENTOS 
NQ 4.495/93, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 

enviado ofício ao Governador do Estado e ao Secretário do 
Planejamento e Coordenação-Geral com vistas a que se incluam 
no Fundo SOMMA os Municípios de Capelinha, Diamantina, 
Várzea da Palma, Buritizeiro, Santa Fé de Minas, Lagoa dos 
Patos, Arinos, Lassance, Caetanópolis, Buenópolis, Francisco 
Dumont, Presidente Kubitschek, Presidente Juscelino, 
Pirapora, Couto de Magalhães de Minas. São Gonçalo do Rio 
Preto. Felício dos Santos. Canaã, Rio Vermelho e Morro da 
Garça. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

NQ 4.496/93, do Deputado Reinaldo Lima. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras· 
Públicas e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
implantação de uma linha de ónibus ligando o Município de 
Conceição do Rio Verde aos Municípios de São Lourenço e 
Lamba r i . 

NQ 4.497/93, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando 
seja consignado nos anais da Casa voto de pesar pelo 
falecimento do Sr. Eduardo Alves Martins. Vereador à Câmara 
Municipal de Contagem, ocorrido em 16/6/93, na cidade de 
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Fortaleza (CE). (- Distribuídos à Comissão de Administração 
Pública.) 

COMUNICAÇÃO 
- É também encaminhada à mesa comunicação do Deputado Mauri 

Torres. 
Oradores Inscritos 

- A Deputada Maria Olívia e os Deputados Geraldo 
Bonifácio Mourão, Maria Elvira, Bené Guedes e 
Padovani proferem discursos. que serão publicados 
edição. 

2ê PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ê Fase 

Rezende, 
Amí lcar 

em outra 

O Sr. Presidente- Esgotado o prazo destinado à la parte, a 
Presidência passa à 2a 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. 
- O Deputado Elmtro Nascimento, lQ-Vice-Presidente. no 

exercício da Presidência, lê a seguinte decisâo do 
Presidente, Deputado Josê Ferraz. 

Decisâo da Presidência 
Estabelece normas complementares para a tramitaçâo de 

processo relativo a alienaçâo ou concessão de terra pública. 
Tendo em vista a necessidade de se dar cumprimento ao 

disposto no art. 62, inciso XXXIV. da Constituiçâo do 
Estado, e à vista da inexistência de uma completa 
normatização regimental para a tramitação de processos 
atinentes a alienação ou concessão de terras públicas. a 
Presidência, no uso de suas atribuições. especialmente da 
que lhe vem do art. 82 do Regimento Interno, decide 
estabelecer, para esse fim e em caráter provisório, as 
normas complementares que a seguir se enumeram. 

I - Recebido, numerado e publicado o ofício do Governador 
do Estado que encaminhe processo de alienação ou concessão 
de terra pública, será ele inicialmente despachado à 
Comissão de Agropecuária e Política Rural, que examinará os 
pressupostos legais da matéria. com base no art. 103, inciso 
II. alínea "b", do Diploma Procedimental. 
II - Se a comissão opinar pela aprovação da alienação ou 

concessão proposta. o parecer concluirá pela apresentação de 
projeto de resolução nesse sentido, o qual conterá os 
elementos de informação necessários à identificação do 
processo respectivo. 

111 - Na hipótese de parecer contrário, suas conclusões 
poderão ser revistas pelo Plenário, na forma do art. 105 do 
Regimento. 

IV - Se o Plenário rejeitar o parecer a que se refere o 
item anterior, o processo voltará a com1ssao, que, em 
relatório sucinto. apresentará o projeto de resolução. 
v- Publicado. vai o projeto de resoluçâo às Comissões de 

Constituição e Justiça, de Agropecuária e Política Rural e 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para os fins dos 
arts. 202 e seguintes da Lei Interna. 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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VI - Promulgada a resolução, será o processo encaminhado ao 
Governador do Estado. 

VII - A Assembléia Legislativa manterá em arquivo cópia da 
íntegra dos processos aprovados e dos rejeitados. 
Mesa da Assembléia, 17 de junho de 1993. 
José Ferraz, Presidente. 

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

comunicação apresentada nesta reunião pelo Deputado Mauri 
Torres - falecimento de D. Loló, em João Monlevade (Ciente. 
Oficie-se.). 

Questões de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente. ontem, 

iniciamos uma pequena discussão a respeito de "quorum" em 
dias de audiência pública. Quando essas audiências ocorrem 
às sextas-feiras. nao há problema. Quando ocorrem às 
quartas-feiras. hã pequenos problemas, como os de ontem. Por 
causa disso, formulo ao ilustre Presidente uma questão de 
ordem. O art. 2Q do nosso Regimento Interno diz que a sede 
da Assembléia Legislativa é o Palácio da Inconfidência. No 
parágrafo Único do referido artigo, consta que a Assembléia 
pode transferir-se e se reunir-se em outro local. Isso 
ocorreu também no caso das audiências públicas. Foi uma 
deliberação da Mesa, definida e votada por este Plenário, 
transferindo-a para determinada sede, temporariamente, para 
realização de uma reunião. Como a reunião ocorre em outro 
local, e Assembléia é apenas transferida para esse local, 
gostaria de saber se é utilizado o ''quorum'' para efeito de 
presença. Se a resposta for negativa, pediria, então, que 
suspendêssemos a reunião de quarta-feira, porque a maioria 
dos parlamentares estará fora. 
Portanto, para que não se repita o que ocorreu ontem-

tivemos de votar sem "quorum" -. pediria que definíssemos 
critérios para os dias em que houver reuniões em que haja 
processo de votação. Assim, gostaria de saber qual é o 
entendimento da Mesa quanto a essa situação. 

O Sr. Presidente - Informo ao ilustre Deputado que as 
reuniões de audiência pública são de comissão. Portanto, não 
há transferência do Poder Legislativo para a cidade-sede do 
referido encontro. Como é reunião de comissão, não pode ser 
computa do "quorum", porque e 1 a se rea 1 i za fora do Pa 1 á c i o da 
Inconfidência. 
O Deputado Gilmar Machado Isso significa que é uma 

reunião de comissão e não se enquadra no parágrafo único do 
art. 2Q do Regimento Interno? 

O Sr. Presidente - Não se enquadra. Não se enquadra nem no 
art. 128, que diz o seguinte: ''Terá computada a presença. 
para todos os efeitos regimentais, como se no Plenário 
estivesse o Deputado presente a reunião de comissão de que 
seja membro, realizada no Palácio da Inconfidência, 
concomitantemente com reunião da Assembléia" . 

O Deputado Gt lmar Machado Fui informado 
assessoria e também pela Presidência de que 

ontem pela 
as pessoas 



z o 

• ~ 
o c • E 

~ 
~ • a 
o .. 
~ 

~ 
~ 
~ 

360 

presentes em audiência pUblica têm sua presença computada. 
porque estão a serviço da Assembléia. 

O Sr. Presidente - A Presidência volta a esclarecer que não 
pode ser computada a presença para efeito de Plenário. mas, 
apenas. para abono de faltas. É uma questão meramente 
administrativa. 

Requerimento 
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 4.304/93, da Comissão de 

Educação. solicitando ao Secretário da Educação informações 
acerca do número de servidores do Quadro do Magistério que 
se encontram prestando serviços ao Tribunal Regional 
Eleitoral de Minas Gerais e às delegacias regionais de 
ensino. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. com a Emenda ng 1, que apresenta. 

Os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Antônio Fuzatto, 
Geraldo Rezende, Wtlson Pires, Marcos Helênto e Gtlmar 
Machado, encaminhando a Votação proferem discursos. que 
serão publicados em outra edição. 

Questões de Ordem 
-os Deputados Geraldo Rezende e Gilmar Machado suscitam 

questões de ordem, que serão publicadas em outra edição. 
O Sr. Presidente Em votação, o requerimento. salvo 

emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Em votação, a Emenda ng 1. Os Deputados que a aprovam 
queiram permanecer como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. 
Fica, portanto, aprovado o Requerimento nQ 4.304/93, com a 
Emenda nQ 1. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Fuzatto- Sr. Presidente, existem ainda 

muitas matérias importantes na pauta para serem apreciadas, 
e, como V. Exa. pode notar, não há "quorum" para a 
continuação dos trabalhos. Sol i cito, portanto, o 
encerramento desta reunião. 

O Sr. Presidente É regimental o pedido do ilustre 
Deputado AntOnio Fuzatto. A Presidência solicita ao Sr. 1Q-
Secretário que proceda à chamada para recomposição de 
"quorum". Na sua ausência, convoca o Deputado Roberto 
Carvalho, 2Q-Secretário. para, nas funções de lQ-Secretário, 
proceder à chamada para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada oito Deputados. 

Portanto, não há "quorum" para o prosseguimento dos nossos 
trabalhos. 

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

convoca os Deputados para a ordinária de debates de amanhã. 
dia 18, às 9 horas. Levanta-se a reunião. 

SUMARIO: 

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DA ASSEMBlÉIA 
lEGISlATIVA, EM 18 DE JUNHO DE 1993 

Presidência do Deputado Jorge Eduardo 
COMPARECIMENTO; falta de "quorum". 

COMPARECIMENTO 

EL-------------------------------------------------------_J 
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Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão- Aílton 

Bonifácio Mourão - Homero Duarte - João Batista 
Eduardo - Jorge Hannas - Miguel Barbosa - Wanderley 

Falta de "Quorum'' 
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Vilela -
Jorge 

Á vi 1 a. 

O Sr. Presidente (Deputado Jorge Eduardo) -A lista de 
comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reun1ao, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária 
de debates de segunda-feira, dia 21, às 20 horas. 

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL EM QUE FOI TRANSFORMADA A 378i 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 12 DE MAIO 

DE 1993, PARA PRESTAR HOMENAGEM PÓSTUMA AO EX-DEPUTADO 
WILSON CHAVES 

Presidência do Deputado José Militão 
SUMÁRlO: Destinação da reunião- Composição da Mesa - Exe-

cução do Hino Nacional -Palavras do Deputado Milton Salles 
-Discurso da Sra. Lil iam Chaves- Entrega de placa alusiva 
à homenagem - Palavras do Sr. Presidente. 

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

parte da reunião a prestar homenagem póstuma ao ex-Deputado 
Wi 1 son Chaves. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida, para tomarem 

assento à mesa, o Exmo. Sr. Dr. Kildare Gonçalves Carvalho, 
Secretário de Estado para Assuntos Legislativos, 
representando o Sr. Governador do Estado, Dr. Hélio Garcia; 
a Exma. Sra. Liliam Chaves. representante da familia do 
homenageado; e os Exmos. Srs. Francelino Pereira, ex-
Governador do Estado de Minas Gerais; Deputado Bonifácio An-
drada. Secretário de Estado de Recursos Humanos e 
Administração; Juiz Márcio Sérvio de Souza Mesquita, 
representante do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, 
Desembargador Aírton Maia; Jairo Magalhães, Secretário 
Adjunto da Secretaria de Estado da Justiça, representando, 
neste ato, o Secretário, Deputado Mário Assad; Paulo 
Henrique Coelho, representante da Secretária de Estado da 
Cultura, Profa. Celina Albano, e Deputado Bené Guedes, 3g-
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente -A Presidência convida todos os presentes 

a ouvir, de pé, o Hino Nacional . 
(-Procede-se à execução do Hino Nacional.) 

Palavras do Deputado Mílton Salles 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Mílton Salles, 

autor do requerimento que suscitou a realização desta 
solenidade. 

O Deputado Milton Saltes- Exmo. Sr. Deputado José Militão, 
2Q-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, no exercício da Presidência; Exmo. Sr. Dr. 
Kildare Gonçalves Carvalho, DO. Secretário de Estado 
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Extraordinário para Assuntos Legislativos, representante de 
S. Exa. o Sr. Governador do Estado. Dr. Hélio Garcia; Exma. 
Sra. Li liam Chaves, representante da família do homenageado; 
demais autoridades que compõem a Mesa; senhores convidados: 
"Não há modo de mandar mais forte e suave que o exemplo: 
persuade sem retórica. impele sem violência, convence sem 
debate, todas as dúvidas desata e corta caladamente todas as 
desculpas". Quem construiu este pensamento, em estilo a um 
tempo primoroso e edificante, foi o Pe. Manuel Bernardes. A 
citação vem a propósito. porque o ser humano extraordinário 
cuja memória a Assembléia Legislativa homenageia no dia de 
hoje foi, em todos os seus passos na vida, em tudo o que 
realizou nos diversos setores da sua atividade animada, um 
mestre por excelência, um homem que enriqueceu a vida dos 
seus contemporâneos pela ação e pelo exemplo. 

Refiro-me ao ex-Deputado e ex-Secretário de Estado Wilson 
Chaves. chefe de família, esposo e pai, amigo de todas as 
horas, advogado, escritor. educador de várias gerações e 
homem público com assinalados serviços prestados ao Estado 
de Minas Gerais. 

A vida e o trabalho do Prof. Wilson Chaves assemelha-se ao 
que Gracián dizia dos varões eminentes: "textos animados de 
reputação, dos quais se deve tomar lições de grandeza, 
repetindo seus feitos e reproduz indo suas façanhas". 

Quem o conheceu mais de perto e pôde com ele partilhar 
sentimentos e ideais haverá de testemunhar que foi sempre um 
homem engajado, voltado para o seu tempo, buscando na vida 
não apenas o êxito, as conquistas materiais, mas a 
realização de projetos generosos, no sentido humano e 
espiritual. 

Sobravam-lhe qualidades que, infelizmente, vão escasseando 
num Brasil onde cresce a perplexidade diante das 
dificuldades que surgem a cada momento. retardando o 
reencontro da Nação com os seus ideais peregrinos. Possuía, 
em doses generosas, os traços que distinguem os líderes 
autênticos, sem abdicar nunca, porém, de uma filosofia 
comprometida com a conciliação, e não, com o confronto; com 
a soma, e não, com a subtração: com a composição, e não, com 
o fracionamento - um modo de ser e de viver voltado, no 
fundo, para a harmonização dos contrastes e dos contrários. 

Percorrendo, ponto por ponto, a biografia desse mestre, 
vamos encontrá-lo, ainda em plena juventude, dedicado ao 
magistério - vocação da vida inteira -. em que se inicia nos 
anos 40, como professor de Português no Colégio Vera Cruz, 
do Rio de Janeiro, e prossegue em atividade ininterrupta. 
desdobrando-se no mister que abraçou. Mencionarei apenas 
algumas das posições que ocupou. a título de exemplo: livre-
docente da Faculdade de Filosofia da UFMG. em 1958; 
professor de Administração Escolar da Faculdade de filosofia 
da UCMG, de 1956 a 1980; professor catedrático de Português 
do Instituto de Educação de Minas Gerais, de 1951 a 1980; 
professor de Língua e Literatura Latina da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras Santa Maria, da UCMG, em 1956 e 
1957; professor de Estudo de Problemas Brasileiros da 

~L-------------------------------------------------------~ 



z 
6 . 
u 

•• 
~ 
• . • E 
~ o; 
• ~ 
• • ·4 . .. 
~ 

~ • ~ 

363 

Faculdade de Ciências Econ6micas da UCMG, de 1975 a 1983; 
professor titular de Relações Humanas e Ética da Faculdade 
de Ciências Econ6micas da UCMG, de 1965 a 1968. 

Exerceu grande número de atividades em órgãos de 
administração de educação e ensino, tendo sido Chefe de 
Gabinete da Secretaria da Educação de Minas Gerais em 1961 e 
1962; Vice-Presidente da Comissão Estadual de Planejamento 
Educacional; Presidente da Comissão de Educação e Cultura 
desta Assembléia Legislativa; Presidente do Conselho 
Estadual de Assistência ao Menor, em 1965; Diretor Técnico 
da Faculdade de Oire1to Professor Mílton Campos, de 1979 a 
1983. Participou ainda de vários congressos internacionais 
na área de educação. 

Como homem público, exerceu cargos de importância, podendo 
ser mencionados os de Deputado à Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais; de Líder do Partido Libertador nesta 
Casa; de Secretário de Estado para Assuntos de Ação Social; 
de Secretário de Estado Adjunto da Cultura; de Coordenador 
de Cultura e Secretário Executivo da Comissão de 
Planejamento Integral do Município de Belo Horizonte. 
São apenas alguns dados, escolhidos ao acaso. a fim de que 

os anais do Poder Legislativo registrem para a posteridade a 
vida e o trabalho de um dos mais ilustres parlamentares que 
passaram por esta Casa. 

Todo homem, no curso da sua vida, torna-se devedor da 
sociedade: dela é que lhe advêm, de par com os princípios 
éticos, os conhecimentos fundamentais que o levam a inserir-
se no processo social e tornar-se um ser humano integral; 
mas existem homens que, tendo assimilado inteiramente os 
valores, os principias, a filosofia, o saber, a cultura. 
enfim, que lhes é transmitida pela vivência e pela educação, 
são capazes de transformar criativamente esse cabedal. 
retransmitindo-o, enriquecido, aos seus conterrâneos. 

Ao evocar a memória do Prof. Wilson Chaves, desfilam, 
diante dos nossos othos. as muitas facetas que adornavam a 
sua rica personalidade e que foram fidedignamente retratadas 
nestas palavras do eminente Prof. Adauto Junqueira Rebouças: 
"Esse homem de estatura pequenina que foi um dos maiores 
gigantes do ensino em nosso Estado; esse homem que foi um 
latinista completo e membro dos mais ilustres da Academia 
Marianense de Letras; esse homem que tudo sabia, mas que 
nunca aprendeu a enriquecer e que morreu pobre. como pobre 
em toda sua vida viveu; esse homem que. machucado ferozmente 
pela enfermidade. dedicou seus últimos anos, apesar disso, 
com obstinação, a ajudar a manter de pé a escola dirigida 
por um amigo, que lhe suplicara, no seu leito de morte, que 
não deixasse a sua escola morrer; esse homem de ouro que 
terminou os seus dias numa hora de grave crise do ensino em 
todo o Pais, crise financeira, crise dos padrões de 
aprendizagem, crise de respeito no ambiente escolar, crise 
que ele procurou superar até o fim, com a sua saúde abalada, 
mas com o seu ânimo indomável; esse homem imolou a sua vida 
inteirinha à causa do ensino, e foi do seu posto de trabalho 
na Mílton Campos que ele partiu para o CTI do Socar e do 
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Felício Racho, vindo a morrer neste último, com o seu 
coração rachado ao meio, vítima do seu trabalho apostolar 
pe 1 a causa da educação da mocidade"_ 

Que a solenidade de hoje possa significar não apenas a 
evocação da bondade, da integridade, da lhaneza, da coragem 
e das qualidades morais e intelectuais do Prof. Wilson 
Chaves; que ela seja uma cerimônia pública. de reconhecimento 
da sociedade a uma das suas figuras mais altas. verdadeiro 
exemplo para as gerações. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao 
homenagear, na tarde de hoje, a memor1a desse mestre 
inesquecível, quer atestar, perante a comunidade mineira e 
perante a posteridade. a importância e a significação de uma 
vida que não foi senão uma imensa doação aos seus 
semelhantes. 

Discurso da Sra. Liliam Chaves 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Sra. Li liam Chaves, 

viúva do ex-Deputado Wilson Chaves, que falará em nome da 
família do homenageado. 
A Sra. Li liam Chaves• - Exmo. Sr. 2Q-Vice-Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no 
exercício da Presidência, Deputado José Militão; Exmo. Sr. 
Dr. Kildare Gonçalves de Carvalho, DO. Secretário de Estado 
para Assuntos Legislativos, representando o Sr. Governador 
do Estado, Dr. Hélio Garcia; autoridades que compõem a Mesa; 
senhores convidados, nós, esposa, filhos e demais familiares 
de Wilson Chaves, vivemos neste momento significativo, a 
gratificante alegria que nos é dada por esta egrégia As-
sembléia Legislativa ao homenagear a memória daquele a quem 
amamos com ternura e que viverá em nós por todo tempo. 

Este ato é honra que se tributa a um homem que dignificou o 
exercício de viver. Mineiro, herdeiro do caráter e do estilo 
mar1anenses, alma e coração enraizados na terra "mater" que 
ele tanto e desvanecidamente amou. 

A proposição generosa do Deputado Mílton Sal les, a qual 
encontrou unânime ressonância junto a seus pares e objetiva 
enaltecer, estamos certos, as virtudes do nosso querido 
Wilson, contribui para que permaneça viva a imagem daquele 
que, por opção, ideal, autenticidade, esperança e fé 
colocou-se em disponibilidade permanente para uma 
participação afetiva em ações voltadas para a promoção 
humana e social. 
Wilson Chaves acreditava numa força imanente que vai 

ligando a família humana numa corrente luminosa de 
fraternidade universal. Assim, toda sua vida foi dedicada ao 
aprimoramento do ser humano e ao aperfeiçoamento da 
sociedade, elementos capazes de contribuir para que se 
reduzam as barreiras da incompreensão entre os homens e se 
criem ponte de aproximação e de solidariedade, vencendo o 
indiferentismo e a omissão e construindo um mundo melhor. 
Sua vida de trabalho dedicado. seu desprendimento e 
excepcional bondade caracterizavam a figura modelar de um 
homem de bem, um permanente protetor dos pequenos e 
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humildes. Esse sacerdócio ele o exercia com fé, alegria e 
espontaneidade, cristãmente. 
Wilson Chaves fazia do seu trabalho um permanente canto de 

exaltação a Deus, e esse canto não era para celebrar 
descanso, mas para amenizar a fadiga que jamais o impediu de 
reiniciar a caminhada. Foi um homem de ação, criativo e 
inovador em todos os diversificados campos em que atuou, 
sempre consciente de que agir é exatamente retirar. a cada 
minuto. do emaranhado dos fatos e das circunstâncias a 
questão simples que se pode resolver no mesmo instante. Por 
isso ele foi feliz e bem sucedido no trabalho construtivo 
que realizou em sua breve e brilhante passagem pela vida. 

Em seu mister, colocava-se Wilson acima de subjetivismos 
ideológicos não construtivos para se integrar, 
democraticamente, ao progresso e ao engrandecimento das 
instituições e do ser humano. Jamais pleiteava em benefício 
próprio, nunca se curvando às dificuldades que se lhe 
antepusessem para o nobilitante exerc1c1o de servir ao 
próximo, o que fazia sem ostentação, com sincera humildade, 
característica própria das almas privilegiadas. Eis por que 
ele constantemente repetia: "Somente uma vida vivida para os 
outros vale a pena ser vivida". 
Otimista e animado por incrível potencial de trabalho 

realizador. Wilson Chaves reafirmava constantemente sua 
determinação obstinada, com a qual, vencendo naturais 
limitações, procurava desincumbir-se das responsabilidades 
que lhe eram confiadas, certo de que nascera e se instruíra 
para o trabalho com a convicção de que a cada dia era 
preciso retomar o caminho, com novo entusiasmo e maior 
fervor. Proclamava a necessidade e a importância de, 
independentemente da diversidade de idéias, conseguir-se, 
pela união e solidariedade, a unidade moral. Compreendia que 
o saber é fruto da colaboração e que a concórdia não é 
decorrente da uniformidade de op1n1oes, mas da 
compatibilização de vontades, pois o que nos separa não deve 
destruir o que nos une. em essência. Foram esses os par~
metros com que orientou sua vida dinâmica e honrada no 
exercício dignificante do magistério, que ele amava, na 
gestão zelosa da coisa pública; no orgulho com que 
participou da vida política, quando empreendeu luta nobre em 
prol da justiça social; no brilhante exerci cio da atividade 
jurídica. 

Há de ser lembrada sua reconhecida e memorável dedicação à 
causa do ensino, fundando e dir1gindo escolas de todos os 
níveis e graus. revelando-se o autêntico educador. o 
humanista por vocação, o guia sensível e o amigo da 
juventude, vendo-se sempre no outro, consciente de que quem 
não tem amor para dar não pode ser professor. 

Todos reconhecem o êxito com que se entregou 
apaixonadamente à gestão da área oficial da cultura, lutando 
para o crescimento da atuação do Governo na promoção dessa 
área. Mas foi no âmbito do lar, junto à família que amava, 
que ele se colocou no ápice da afirmação de sua 
personalidade como amoroso companheiro, o arguto 
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conselheiro. o guardião vigilante, assistente de todas as 
horas e pai afetivo animado pela chama do verdadeiro amor. 
Amor que perdura em nós que reverenciamos e haveremos de 
enaltecer a sua memória por todo o tempo que a graça de Deus 
permitir que aqui permaneçamos até o dia do reencontro. 

A homenagem que ora é prestada a Wilson Chaves e da qual 
co-participam tantos e fiéis amigos. que lhe enriqueceram a 
jornada, reafirma o fato de que há mais vida na lembrança 
carinhosa do ausente pranteado que na presença de infelizes 
vivos não amados. Especialmente porque ele fez do amor o 
postulado de sua vida. o misticismo e o carisma nela 
ponteavam com indiscutível relevancia. 

Falando em nome da família, sinto palpitar o coração ante a 
saudade e o carinho por aquele que até os últimos momentos 
de sua vida nobre não se deixou abater e cumpriu seu destino 
e sua meta, que eram o trabalho ininterrupto e construtivo. 
Assim, a morte prematura o colheu: no ambiente de trabalho, 
na felicidade e no ato de ser útil. 

Dessa forma, o coração da mulher que o amou e foi sua 
companheira, o dos filhos que o veneram e o de todos os 
familiares que a ele se ligavam, fraternalmente. abrem-se 
receptivos e reconhecidos a esta manifestação de amizade 
calorosa que repercutirá até os parâmetros celestiais onde 
ele agora está, junto ao Pai, como prêmio à sua vida digna e 
justa, olhando por nós, pedindo por nós. que continuaremos a 
amá-lo com ternura e a seguir-lhe o modelar exemplo pelo 
resto de nossas vidas. 

Ao concluir esta oração de agradecimento, afirmo-lhes que 
Wilson, lembrando a expressão de São Paulo, foi uma daquelas 
personalidades raras que ainda "combatem o bom combate". 
Injusta é sempre a morte, mas, paradoxalmente, justa porque 

atinge a todos. Injusta, porque muitas vezes vem ceifar 
homens cuja presença na terra só foi motivo de elevação, de 
transcendência, de grandeza, de justiça, de esforço, de 
afeto, de bondade, de dedicação, de conforto, de amparo e de 
ajuda para os seus semelhantes, de ciência, de sabedoria e 
de amor, como agora acontece. Injusta porque vem tirar do 
convívio humano quem ajudava a elevar o mundo, a mudar a 
face da terra com sua presença omnimoda e multiforme, que 
encantava a todos - crianças, jovens, velhos, governados e 
governantes, professores. sacerdotes, sem discriminação 
hierárquica. 

A Wilson se aplica, com propriedade, a expressão do profeta 
Daniel: "Aqueles que ensinam.. -e ele o fez em todos os 
momentos de sua vida- " ... _ serão como uma estrela por toda 
a eternidade". 

Comovidos e sensibilizados com as palavras carinhosas do 
ilustre Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado José 
Ferraz, com a oração amiga do Deputado Milton SalTes. 
propositor desta homenagem, apresentamos. mais uma vez. 
nosso reconhecimento a esta Casa. que um dia acolheu Wilson 
e a qual ele amou, respeitou e dignificou em momento 
invulgar e inesquecível de sua vida. 

(* - Sem revisão da oradora.) 
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Entrega de Placa Alusiva à Homenagem 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar à 

Sra. Lil iam Chaves uma placa alusiva a essa homenagem, a 
qual tem os seguintes dizeres: "À família do Prof. Wilson 
Chaves, homenagem da Assembléia, pelos relevantes serviços 
prestados na área da educação e por sua destacada presença 
na administração pública. Belo Horizonte, 11 de maio de 
1993". 

Palavras do Sr. Presidente 
Iniciava-se a segunda metade do século XX. Os últimos 50 

anos tinham sido um período conturbado, marcado, no cenário 
mundial. por duas guerras mundiais. A política nacional vira 
acontecer golpes e contragolpes e, no intervalo, tímidas 
experiências democráticas. 

Chegava à mocidade uma geração provada na incerteza e no 
sofrimento, a qual amadurecera a duras penas, mas que, 
talvez por isso mesmo, tinha ânimo forte e extraordinário 
vigor espiritual_ Assim era, em 1951, o jovem Wilson Chaves, 
Presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade Mineira de 
Direito e Vice-Presidente da União Estadual dos Estudantes. 
Os títulos de bacharel e de licenciado em Letras Neolatinas 
não foram suficientes para saciar aquela alma ávida de 
saber, sequiosa por novos desafios em que pudesse empregar 
sua inesgotável energia. 

Num tempo em que a longa noite autoritária não havia ainda 
roubado o entusiasmo e a indignação sagrada de nossos 
universitários, Wilson Chaves buscou, no estudo do Direito. 
resposta à sede de justiça que madrugara no coração do 
educador. A partir desse tempo, duas vocações passaram a 
disputar a preferência do grande marianense: eram igualmente 
fortes o compromisso com o magistério e o desejo de servir à 
causa pública. Personalidade de múltiplas riquezas, às duas 
causas soube responder com coragem e competência, inscre-
vendo definitivamente seu nome na história do ensino e da 
política em Minas Gerais. 

Homem de esmerada formação acadêmica, afeito às lides do 
espírito e ao rigor teórico, surpreendia a todos pela 
capacidade de dar pronta solução a questões de cunho 
eminentemente prático. Nele, a profundidade do mestre 
aliava-se ao gênio do administrador, o conhecimento do 
professor somava~se à fina sensibilidade do homem público. O 
que mais realçava em sua personalidade era sua capacidade de 
desprendimento, seu altruísmo. Essa virtude levou-o a 
partilhar seu saber e sua rica experiência de vida com 
verdadeira multidão de alunos dos mais importantes 
educandários desta Capital. Levou-o, ainda, a abraçar com 
idealismo uma infinidade de empreendimentos, que, 
invariavelmente, conduzia ao sucesso. 
Sua passagem por esta Casa deu-se num momento crítico para 

as instituições democráticas nacionais, quando se instalou. 
entre nós, o império do arbítrio, que retirou do Legislativo 
as prerrogativas essenciais. Diante da incerteza e das 
angústias de uma época especialmente difícil, Wilson Chaves 
era a própria encarnação da firmeza serena, que é dom 

'~--------------------------------------------------------------~ 
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exclusivo dos espíritos de escoL Assim, sua atitude 
corajosa e equilibrada ajudou o Legislativo mineiro a buscar 
caminhos então impensados para, 1 ogo após, tornar -se 
trincheira avançada da resistência democrática. 

Por tudo isso. esta Presidência associa-se à homenagem que 
nosso povo presta à memória do grande marianense, ao mesmo 
tempo em que o aponta como exemplo de educador e de homem 
público para que suas qualidades e virtudes sejam cultuadas 
por aqueles que têm a grave missão de dar continuidade a sua 
obra e a seus ideais. 

TRAMITAÇÃO OE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 11.875 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado. no uso de atribuição que lhe confere 
o art. 90. VIII. c/c o art. 70, II. da Constituição do 
Estado, opôs veto parcial à proposição de lei em epígrafe, 
que dispõe sobre o reajustamento dos símbolos e dos níveis 
de vencimento do Quadro de Pessoal dos Servidores da 
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
inclusive inativos, e dos integrantes do Quadro Especial de 
Pessoal e dá outras providências. 

Por meío da Mensagem nQ 358/93, o Chefe do Poder Executivo 
encaminhou, para exame desta Casa, as razões do veto, sendo 
constituída, nos termos do art. 112. I, ''b'', c/c o art. 234, 
esta comissão especial para sobre o veto emitir parecer. 

Fundamentação 
O veto oposto pelo Governador do Estado incide sobre os 

arts. 6Q e 11 da Proposição de Lei nQ 11.875. 
O art. 6Q procura estender aos servidores oriundos da 

antiga MinasCaixa o direito a posicionamento em carreira, de 
acordo com o tempo de serviço estadual já concedido aos 
servidores abrangidos pela Lei nQ 10.254, de 1990, aprovados 
em concurso para efetivação. 

O ar t . 11 da proposição, por sua vez, c r i a nove cargos na 
estrutura interna do Tribunal de Contas, sendo sete destes 
originados de emenda parlamentar. O veto incide sobre todo o 
artigo, uma vez que não se pode vetar texto parcial de 
dispositivo. 

Em ambos os casos. argumenta o Governador, como fundamento 
para a negativa de sanção, que os dispositivos representam 
aumento da despesa prevista no projeto original e que, 
portanto, a sua aprovação contraria o art. 68, II, da Carta 
mineira . 

As alegações do Chefe do Poder Executivo procedem. Além do 
aumento de despesa, 1 embramos a inda que a autonomia 
funcional do Tribunal de Contas deve ser respeitada tanto 
quanto possível e que a criação de cargos deve ser 
reservada, por via de regra, àqueles órgãos ou Poderes que 
deverão administrá-los. 

Conclusão 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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Em face do exposto, concluímos pela manutenção do veto 
parcial oposto à Proposição de Lei nQ 11.875. 
Sala das Comissões. 17 de junho de 1993. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Bonifácio Mourão, Relator 

- Eduardo Brás. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 278/93 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Roberto Luiz Soares, o projeto de 

lei em epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar terreno de 
propriedade do Estado ao Município de Soledade de Minas. 
Cumpridas as formal idades regimentais, foi o projeto 

encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que se 
pronunciou favoravelmente à sua normal tramitação, 
apresentando a Emenda nQ 1. Agora, vem a matéria a esta 
comissão, para ser apreciada da ótica financeira e 
orçamentária. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela encontra-se devidamente instruído, 

prevendo-se cláusula de reversão em seu art. 2Q, o que 
preserva os interesses financeiros do Estado. 

Dessa forma, entendemos que o projeto deve prosperar e 
merecer a aprovação desta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto. nosso parecer é pela aprovação do 

Projeto de Lei nQ 1.278/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sa 1 a das Comissões. 17 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente- Baldonedo Napoleão, Relator 

- Dilzon Melo- Sebastião Costa. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 150/93 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em causa 

dispõe sobre a reversão de imóvel. 
Aprovada no 1Q turno, volta a matéria a esta com1ssão a fim 

de ser examinada no 2Q turno. 
Fundamentação 

Conforme já tivemos a oportunidade de nos manifestar, o 
projeto em tela não encontra óbice, do ponto de vista 
financeiro-orçamentário. a sua aprovação. 

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

nQ 1.150/93, no 2Q turno. na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 1993. 
Célio de 01 iveira, Presidente -Sebastião Costa, Relator -

Baldonedo Napoleão- Dílzon Melo. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 208/92 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 

E L-------------------------------------------------------------~ 
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O Projeto de Lei ng 1.208/92, do Deputado José Ferraz, visa 
a declarar de utilidade pUblica o Asilo São Vicente, com 
sede no Município de Patrocínio. 

Aprovado no 1Q turno, vem, agora, o projeto a esta comissão 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar desempenha o 

importante papel social de oferecer a velhos desamparados 
meios para sua reintegração à sociedade. Para tanto, 
fornece-lhes abrigo, proteção, assistência moral e 
rel ;giosa. 

É oportuno, pois, que o Asilo São Vicente seja declarado de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no 2Q 

turno, do Projeto de Lei ng 1.208/92, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 18 de junho de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.354/93 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o requerimento em 

epigrafe trata da apreciação pelo CONFAZ da concessão de 
crédito presumido do ICMS. 

Fundamentação 
É procedente o apelo endereçado ao Secretário da Fazenda 

com vistas a que seja submetida à apreciação do Conselho 
Nacional de Política Fazendária- CDNFAZ- a proposta de se 
conceder crédito presumido de ICMS. correspondente a 2%, á 
empresa que intensifique sua produção cultural por meio de 
doação ou patrocínio. 

Tal procedimento encontra respaldo na Constituição Federal, 
art. 155, § 2Q, XII, "g", e art. 150, § 6Q, com a redação 
dada pela Emenda à Constituição nQ 3/93. c/c o p 8Q do art. 
34 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Por 
esses dispositivos constitucionais, a concessão de crédito 
presumido de ICMS é feita por meio do CONFAZ, mediante 
convên1o celebrado entre os Estados, cujos representantes 
são os Secretários Estaduais da Fazenda. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do 

Requerimento nQ 4.354/93, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 1993. 
Baldonedo Napoleão, Relator. 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES 

388ã REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 28/5/93 pelo 

Deputado Sebastião Helvécio 
O Deputado Sebasttão Helvécio* - Caros companheiros, é com 

grande alegria que ocupamos a tribuna desta Assembléia, 
nesta manhã, para registrar fato de extrema importância para 

É L---------------------------------------------------------------" 
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a Zona da Mata e, muito particularmente, para o Município de 
Silverânia, que temos a honra de representar nesta Casa. Há 
muito tempo. Silverânia e seu povo reivindicam junto ao 
Governo do Estado a pavimentação da estrada de acesso que 
liga aquele operoso município ao entroncamento da MG-265. 
Assim, como Deputado majoritário daquela comunidade, ~imos 
trabalhando para realizar o seu grande sonho. 

Com a ajuda de nossos pares nesta Casa. conseguimos a 
aprovação da Emenda na 041-8 ao Projeto de Lei na 1.073/92. 
que contém o Orçamento do Estado. Para a felicidade de toda 
a população de Silverãnia, temos o prazer de divulgar que o 
DER-MG publicou o Edital nQ 034/93, anunciando para o dia 28 
de junho a realização da concorrência pública para a 
implantação e pavimentação da estrada de acesso a 
Silverânia. São 8km que integram aquele operoso município à 
malha viária do nosso Estado. 

Neste momento em que agradeço o trabalho e a solidariedade 
de todos os Deputados desta Casa, devo registrar também, de 
modo muito especial, o trabalho constante executado pelo ex-
Prefeito, Clemont Goulart. e pelo Prefeito atual. Martinho 
Gomes. Também devo saudar, de modo bastante efusivo, o Dr. 
Dario Rutier Duarte, Secretário de Transportes e Obras 
Públicas do nosso Estado, e o Governador Hélio Garcia, que. 
com essa providência, reintegram Silverânia ao progresso, ao 
desenvolvimento e ao espírito de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

(* -Sem revisão do orador.) 
388s REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso Proferido em 28/5/93 pelo 
Deputado Tarc;sio Henrtques 

O Deputado Tarcisto Henrtques Sr. Presidente, Srs. 
Deputados. o ilustre Deputado que me antecedeu na tribuna 
falou sobre a Zona da Mata e, por isso, fiquei com vontade 
de vir aqui para congratular-me com a sua conquista. Não 
resta a menor dúvida de que a Zona da Mata, berço da 
industrialização de Minas Gerais, merece o carinho e atenção 
do Governo. 
Acentuaria, ainda, Sr. Presidente, a satisfação por 

estarmos sendo presididos pela figura ímpar do nosso 
Presidente honorário, Deputado Ibrahim Jacob. Então, 
presididos pelo nobre Deputado, com discurso anterior do 
Deputado Sebastião Helvécio, além de anotar na mesa a 
presença do ilustre Deputado Baldonedo Napoleão, da zona da 
Mata elástica, ocorre-me trazer aqui a notic1a de que, pela 
primeira vez, o INDI chegou à Zona da Mata. O Instituto de 
Desenvolvimento Industrial, vinculado à CEMIG, carreia os 
recursos e monitora a localização das indústrias que vêm 
para Minas Gerais. na área servida pela energia elétrica . 
Mas a Zona da Mata ficou prejudicada com isso, porque em 57 
de seus municípios e 120 de suas localidades, somos servidos 
por outra companhia de energia elétrica. 

As criticas que eu fazia ao INDI, ao longo desse tempo, 
foram modificadas esta semana, porque o instituto chegou à 
Zona da Mata com propostas aos novos empresários e promoveu 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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um encontro. em que empresas que estão sendo assistidas 
pelo INDI recebem o financiamento. por parte do BEMGE, para 
promover a retomada do desenvolvimento na Zona da Mata. 
Aproveitando a oportunidade. Sr. Presidente. gostaria de 

lembrar que, ontem, os jornais noticiavam que um gasoduto 
passará em Juiz de Fora, cobrindo o trecho entre Santos 
Dumont e Barbacena. chegando até a Refinaria Gabriel Passos. 
Queria lembrar que o óleo já passa nas imediações da Zona da 
Mata, perto de Juiz de Fora, e agora o gasoduto também 
passará. 

Temos de voltar nossa atenção para a construção de um pôlo 
petroquimico nessa região. O desenvolvimento trazido por um 
pólo petroquímlco deu à Bahia, principalmente a Salvador, a 
importância que aquele Estado tem agora. Minas Gerais ainda 
não percebeu a importância disso. 

A Refinaria Gabriel Passos existe há mais de 20 anos. e 
não nos preocupamos com a instalação de um pólo petroquímico 
que poderia trazer outro alento ao nosso desenvolvimento. 
Não digo que o pólo petroquimico devesse ser trazido para os 
arredores de Belo Horizonte, que conta, hoje, 33 outros 
municípios que compõem a Grande BH. Já temos alguns 
transtornos em relação à educação. à segurança, ao 
transporte e à saúde. Temos de voltar os olhos para o 
desenvolvimento de outras regiões. 

O oleoduto e o gasoduto passam pela região de Juiz de Fora. 
Por isso. seria interessante que nessas imediações 
pudéssemos fazer um grande projeto para a instalação desse 
pólo petroquimico, que traria à Zona da Mata e a Minas 
Gerais outro alento na sua marcha pelo progresso e 
desenvolvimento. 

388s REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 28/5/93 pela 

Deputada Maria Elvtra 
A Deputada Marta Elvira* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

é sem~re um prazer falar depois dessa grande inteligência, 
que e o Deputado Tarcísio Henriques. uma das figuras 
exponenciais da Zona da Mata mineira. 

Ocupo esta tribuna, mais uma vez, como sempre faço, para 
falar de um assunto que considero importante para o nosso 
Estado. Gostaria de lembrar meus colegas e de convidâ-los 
para a discussão que haverá aqui, na próxima semana, sobre 
um projeto de que falamos no "Bom Dia Minas". Hâ pouco. 
conversei com o Deputado Paulo Emílio a respeito desse tema 
importante e polêmico, e, sem dúvida alguma, de interesse do 
Estado. Trata da saúde pública em Minas Gerais. Quando se 
fala em reprodução humana, pensa-se somente na mulher. É 
claro que dentro do processo de reprodução a mulher é 
substantiva, porque, durante nove meses, carrega a criança 
no seu ventre, dá à luz e amamenta. Culturalmente cabe à 
mulher acompanhar a criança no processo de educação. que é, 
posteriormente, complementado pela escola. De qualquer 
forma, a mulher é sempre a mais envolvida nos processos de 
reprodução, de gestação e de amamentação. 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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Entretanto. o homem precisa acompanhar esse processo, 
precisa se envolver mais com ele. Nos países desenvolvidos. 
hoje, já existe até uma legislação especifica, como na 
Escandinávia,por exemplo, em que o homem tem o mesmo tempo 
que a mulher tem para ficar em casa e cuidar do bebê. depois 
do nascimento deste. Então, o homem e a mulher fazem um 
revezamento. Na Escandinávia e na Suécia, o homem e a mulher 
têm seis meses para cuidar da criança, após o parto, e podem 
fazer um revezamento. É uma questão de criatividade. 

As culturas mais desenvolvidas já mostram o quanto o homem 
é importante na criação do filho. Aqui, na nossa cultura 
tupiniquim, menos desenvolvida, não se ensina ser pai. O 
jovem não é preparado para exercer esse papel, no entanto, a 
paternidade assumida é necessária e importante. 

Na próxima semana. ·vamos começar a debater nesta Casa a 
saúde reprodutiva, e é preciso que o Estado participe também 
desse processo. preparando o sistema de saúde para dar 
assistência integral à saúde reprodutiva, orientando a 
mulher e o casal quanto a métodos contraceptivos. A mulher 
tem que ter os filhos que quer e não tê-los em grande 
quantidade só pelo fato de não ter dinheiro para comprar 
pílula, para colocar diafragma ou para fazer uma ligadura de 
trompas. Ela não pode ter muitos filhos pelo fato de não ter 
cultura, de não ter educação e de não saber usar a 
tabelinha, o método "Billings", que é defendido pela Igreja 
e chamado natural. 

Nas periferias. nas favelas e no campo é muito dificil a 
mulher dizer para o homem que naquele dia não pode dormir 
com ele, porque está no período fértil. Há muitos homems que 
não aceitam isso. É um problema cultural. 

Há mulheres que, como eu. desejam ter apenas um filho; 
outras, querem ter dois e pronto. As mulheres da periferia, 
das favelas e do campo, entretanto, mesmo não querendo, 
acabam tendo até dezenas de filhos, fora os abortamentos de 
que são vítimas, que acabam com a sua vida, acabam com as 
suas pernas, que ficam cheias de veias, e lhes causam muitos 
problemas. O Deputado Sebastião Helvécio, que é médico e 
encontra-se compondo a Mesa, sabe que o problema da 
maternidade é altamente complicado e extremamente 
importante . 
Então, queremos levantar esse assunto aqui, hoje, como um 

aperitivo, porque, na próxima semana, começaremos a discutir 
o assunto. Apresentamos um projeto de lei que visa a 
colocar o Estado de Minas Gerais à frente nessa luta, 
visando à saúde reprodutiva no nosso Estado. Aprovada essa 
lei, se o Estado quiser, poderá, de fato, cumprir o seu 
papel, pois ele será muito importante na vida de todos, 
inclusive desses milhões de mulheres que não têm 
oportunidade de planejar a sua prole, de planejar a sua 
reprodução . 

Não estamos falando de 
China. que criou sanções 
filhos. O individuo podia 
segundo não havia garantia 

controle da natal idade, como na 
legais para quem tinha muitos 
ter um filho só, pois para o 

de vaga na escola, de emprego, 
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etc._. Não estamos falando de controle da natalidade, porque 
o Brasil não precisa disso. A Índia, sim, está com 850 
milhões de pessoas e começa a fazer um programa de televisão 
para convencer as moças a não se casar antes de certa idade 
- lá, elas começam a se casar com 13 anos, pois a cultura e 
a religião incentivam o casamento precoce -, urna vez que com 
o casamento precoce elas começam a procriar muito cedo e têm 
proles enormes, que levam aquele pais a viver_os problemas 
que vive hoje. E não adianta os poetas que estão por aí 
dizerem que Deus é quem manda os filhos. Deus abençoa as 
crianças, mas não as ali menta. Temos de distribuir renda, 
melhorar a qualidade de vida do nosso País e fazer justiça 
social. Isso não se faz de uma hora para outra. Não há país 
nenhum no mundo que não se preocupe com seus problemas 
demográficos. Hoje. em livros didáticos de grandes autores. 
já existem capítulos ligados à demografia, como também a 
problemas ecológicos e ambientais. Então, gostaria de pedir 
aos colegas que se interessassem pelo assunto, porque Minas 
Gerais precisa preocupar-se com a saUde pública e, dentro da 
saúde pública, preocupar-se com a saúde reprodutiva, que 
envolve homens e mulheres deste País. 
Sr. Presidente, depois de comentar esse assunto, que eu 

considero importante e visceral para o Brasil. gostaria de 
dizer que neste fim de semana vai acontecer em Araxá, no 
Grande Hotel do Barreiro, um sem1nar1o sobre a volta dos 
jogos de azar no Brasil e sobre a importância dos cassinos, 
que podem ser um incremento ao turismo. Tenho falado desta 
tribuna que o turismo é a terceira indústria do mundo e 
que,em alguns paises, como na Espanha e na França, 
representa a maior fonte de divisas. Não quero dizer aqui 
que o jogo vai resolver o problema do Brasil, mas digo sim, 
que ele é uma alavanca para propiciar ao turista mais um 
atrativo. Então, amanhã, em Araxá, faremos uma palestra e 
iremos discutir, juntamente com vários Senadores e Deputados 
Federais, esse tema, com o propósito de continuar 
trabalhando para que o jogo deixe de ser proibido no Brasil. 
Essa proibição é uma balela e uma hipocrisia. O jogo é 
aberto no mundo inteiro e, no Brasil, já temos a raspadinha, 
a corrida de cavalo, o jogo do bicho, que ninguém 
fiscaliza, temos todos os jogos, só falta. justamente, 
termos os cassinos, que geram muitos empregos, muitas 
divisas e que, também, incrementam o turismo no Pais. Muito 
obrigada, Sr. Presidente. 

(* -Sem revisão da oradora.) 
389i REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso Proferido em lQ/6/93 pela 
Deputada Maria Elvira 

A Deputada Maria Elvira* - Sr. Presidente. companheiros 
Deputados. gostaria, neste momento, de relatar alguma coisa 
do IV Encontro Nacional Pró-Reabertura de Hotéis-Cassinos. 
ocorrido no último fim de semana, na cidade de Araxá. Foi um 
encontro de grande relevância, que trouxe a Minas Gerais 
Prefeitos de todo o Brasil - em especial. de estancias 
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hidrominerais e de cidades históricas que. de alguma forma. 
se inserem no contexto turístico. 

A programação foi a seguinte: 1Q painel -A Legalização 
dos Hotéis-Cassinos- o Projeto e Sua Tramitação na Câmara 
dos Deputados, o palestrante foi Décio Knop; participaram 
desse painel várias autoridades; 2Q painel O "Trade" 
Turístico diante da Legalização dos Hotéis-Cassinos: o 
palestrante foi Caio Luís de Carvalho, da Secretaria 
Nacional de Turismo e Serviços; o 3Q painel -Os Políticos, 
a Hipocrisia e os Tabus diante da Reabertura dos Hotéis-
Cassinos; esse assunto pegou fogo. Existem muitas pessoas 
que são a favor da abertura dos hotéis-cassinos, mas, quando 
se trata de colocar sua posição de forma clara, nos 
microfones. retraem-se e se colocam do lado daqueles que são 
contra a volta do jogo. Tive o prazer de fazer uma palestra 
la, em Araxá, sobre a reabertura dos hotéis-cassinos; 
estavam reunidas mulheres executivas que trabalham na área 
do turismo. Esteve presente a Associação Federativa de 
Executivas de Turismo, presidida pela companheira Doralice 
São Miguel. Essa é uma entidade antiga, séria, que se firmou 
no cenário turístico nacional. 

Dessa forma, foram três dias de discussão. Debatemos o 
projeto do Deputado Décio Knop. Tivemos o apoio da 
Prefeitura Municipal de Araxá, da HIDROMINAS, ANORATUR, 
VIAC, Clube Guarani, VECOL, ARAFÊRTIL, enfim, de toda a 
comunidade. Gostaria de dizer aos Deputados que temos não só 
o projeto mas tambêm a sua explicação, de maneira 
profundamente didática. Essa explicação responde a uma série 
de perguntas que preocupam aqueles que debatem o assunto. 
Então, fica o meu oferecimento a que divulguemos, entre os 
77 Deputados desta Casa, o projeto do Deputado Dêcio Knop. 
Gostaria de apresentar a síntese de um parágrafo da minha 

palestra: "O Brasil necessita urgentemente de uma política 
nacional de turismo, precisa da aprovação do projeto do 
Deputado Décio Knop, que legaliza o jogo nos hotéis-
cassinos, mesmo porque parece que. no projeto, isso está 
muito bem colocado. Estabelece, com rigor, limitações 
desejadas, inibe a exploração desenfreada. dita regras em 
relação a possíveis investimentos no setor, cerceia os 
possíveis excessos em matéria de lucro. Por exemplo, cada 
empresa não pode explorar mais de um hotel-cassino; nenhuma 
pessoa poderá ser acionista de mais de três deles; a 
autorização de funcionamento deverá ser expedida pela 
EMBRATUR, atendendo a 1numeros requisitos; não serão 
concedidos benefícios fiscais; haverá uma contribuição fixa 
de 10% do lucro bruto, sem prejuízo dos demais tributos 
devidos ao Estado, a ser dividida entre a EMBRATUR, o Estado 
e o mun1c1p1o Portanto. 10% do lucro total advindo do jogo 
irá para o Estado e será dividido com a EMBRATUR e o 
município. Os benefícios de uma política realista que levem 
em conta os nossos inesgotáveis recursos e a vocação do 
Brasil para o turismo são enormes, desde a atração de 
investimentos até a ampliação. em larga escala, do mercado 
de trabalho." 

~~--------------------------------------------------------------~ 
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Para quem não sabe. a reabertura dos hotéis-cassinos criará 
300 mil novos empregos. Num país de desempregados. 300 mil 
novos empregos é muita coisa. minha gente. 

"Tudo isso. somado a uma competente estratégia de 
"marketing" só pode dar bons resultados. em médio e longo 
prazos. Uma política estadual de turismo para Minas também 
está para ser feita. Desnecessário é citar o potencial de 
nossas estâncias hidrominerais e cidades históricas. o 
fortalecimento da Secretaria de Estado da Cultura. que 
deveria cuidar da preservação da nossa memória, é 
inevitável. A bacia de Furnas deve também ser definida como 
prioritária". 
Quero chamar a atenção dos Deputados Cóssimo Freitas, 

Rêmolo Aloise, Dílzon Melo e Homero Duarte, que são votados 
na bacia de Furnas, para que prestem atenção a isso que 
estamos dizendo. "Os municípios que margeiam a bacia de 
Furnas (um lago três vezes e meia maior que a baía da 
Guanabara) recebem Cr$14.000.000.000,00 mensalmente pela 
inundação de suas terras. Recentemente, uniram-se numa 
associação (Pró-Furnas), com o intuito de aproveitar as 
potencialidades de suas águas". Em Araxá, estive 
representando o Pró-Furnas, a pedido do George Norman e do 
José Afonso de Alencar. Parece-nos que o Governo do Estado 
está atento a essa questão. 

A Assembléia Legislativa deverá receber nos próximos dias 
um documento de 150 páginas, denominado Plano Integrado de 
Turismo em Minas Gerais - PLANITUR , produzido pelas 
Secretarias do Planejamento e Coordenação Geral de Esportes, 
Lazer e Turismo. Entre outras ações - apostando, inclusive, 
na duplicação da Rodovia Fernão Dias-, o plano definirá 
os benefícios e incentivos que serão oferecidos aos 
investidores que acreditarem no turismo como negócio em 
Minas. 

As pessoas aguardam o resultado da tramitação do projeto 
que permite a reabertura dos cassinos em nosso País para 
tomar importantes decisões no que diz respeito ao nosso 
patrimônio turístico ao já instalado, inclusive: nos 
belíssimos hotéis de Araxá, Poços de Caldas, Lambari, 
outrora florescentes. espera-se um desfecho feliz, com a 
volta à plena atividade, como há 50 anos. Não sei se vocês 
sabem, há 37 anos, o Presidente Eurico Dutra fechou os 
hotéis-cassinos. segundo dizem, a pedido de sua esposa e em 
nome da Igreja. Acredito que este seja o momento adequado -
dada a nossa maturidade. dado o movimento para a compreensão 
da exata dimensão de nossas possibilidades na área do 
turismo- para discutirmos amplamente a questão do jogo, sem 
preconceitos, sem "parti pris", sem hipocrisia. Aí incluímos 
todos os direta e indiretamente interessados: o setor, a 
classe política. os artistas, os jornalistas e a sociedade 
em geral. 

Aproveito para agradecer á Prefeitura Municipal de Araxá, 
ao Prefeito Jeová Moreira Costa, ao Secretário Municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo por me terem convidado para 
falar durante esse encontro nacional. Quero cumprimentar, 



. 
u 

e 
~ . • E 
~ 
;;; 
• ~ . • ·~ . • • 
* • • 

377 

também, o Presidente da Comissão Pró-Reabertura dos Hotéis-
Cassinos, que é o hoteleiro. homem de turismo e nosso amigo 
Celestino Garcia, da cidade de São Lourenço. Eu gostaria, 
ainda. de dizer que, na minha palestra, apresentei uma série 
de "slides" dos princ1pais cassinos do mundo, o que. 
acredito. foi de valia para todos. 

Quero apresentar, Sr. Presidente. uma nota de pêsames. já 
que a Assembléia aboliu os votos de pesar e de 
congratulações, o que respeito, mas lamento: faleceu, na 
cidade de Montes Claros. o jornalista Lazinho Pimenta, muito 
estimado na cidade e em todo o Estado de Minas Gerais. 
Queria prestar minha homenagem a sua memória e a sua 
familia. Muito obrigada. 

(* -Sem revisão da oradora.) 
389a REUNIÃO ORDINARIA 

Discurso Proferido em lQ/6/93 pelo 
Deputado Antônio Pinheiro 

O Deputado AntOnio Pinheiro - Sr. Presidente, lembro aqui o 
poeta, já citado pelo nosso companheiro José Mi 1 itão: "Eu 
sou pequeno, mas só f i to os Andes" . Como quem f i ta as 
montanhas de Minas, cujos picos se agigantam aos nossos 
olhos, desta tribuna volto os meus olhos para um mineiro que 
se agiganta entre os seus contemporâneos, sobretudo pelas 
suas virtudes cívicas e morais e pelo seu amor à justiça. 

Ref1ro-me a Edgard de Godoi da Mata Machado, que completou, 
no dia 14 de maio, 80 anos de vida. 

Além dos abraços de amigos e de familiares o ilustre 
aniversariante foi homenageado em sessão especial da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, convocada para externar o 
regozijo desta cidade pelo seu aniversário e para agradecer-
lhe por tantos trabalhos a ela dedicados. 
Deputado Estadual na década de 50, eleito pela antiga UDN, 

o Prof. Edgard dignificou esta Casa demonstrando ser 
possível, mesmo na atividade política, ser fiel aos 
princípios éticos e aos valores morais, que trouxe de 
Diamantina e de sua família de poetas. de intelectuais e de 
políticos de larga influência desde os tempos do Império. 

Antes dessa época, já exercera as que são hoje funções do 
Chefe da Casa Civil, durante o Governo Milton Campos. No 
período pré-54 integrou a administração Magalhães Pinto. Foi 
o primeiro Secretário do Trabalho e da Cultura Popular, nome 
original da atual Secretaria do Trabalho e Ação Social. 
Desse cargo demitiu-se no dia 31/3/64, quando foi informado 
pelo Governador de que a polícia invadiria os sindicatos e 
prenderia seus dirigentes. Não compactuou um minuto sequer 
com a ditadura. O seu compromisso com a liberdade e com a 
justiça, de todos conhecido, é que norteou a sua dura luta 
contra o obscurantismo e a prepotência do regime militar . 
Nas eleições de 1966, com pouco mais de um mês de campanha, 
elegeu-se Deputado Federal pelo MDB. Seu destemor no combate 
pela restauração da 1 iberdade fez dele uma das primeiras 
vitimas do AI-S. Foi cassado e teve os direitos políticos 
suspensos por dez anos. Aposentado compulsoriamente da 
cátedra de Introdução â Ciência do Direito na UFMG, foi 
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ainda demitido da Faculdade de Direito da PUC, escola por 
ele fundada. Não termina aí, no entanto, a perseguição ao 
Prof. Edgard. Em 1973, nos porões da ditadura, assassinaram, 
sob tortura. seu filho José Carlos Novaes da Mata Machado. 
Entretanto, nem o paroxismo do sofrimento abalou a fé e as 
convicções desse brasileiro ilustre. 

Edgard de Godoi da Mata Machado, intelectual da estirpe de 
Tristão de Ataide, vive o Evangelho que prega. E disso não 
faz alarde. E simples e humilde. Quando, por duas vezes, 
ocupou uma cadeira no Senado Federal. em substituição a 
Itamar Franco, contribuiu decisivamente para elevar o n1vel 
do debate político e resgatar alguma credibilidade ao 
mandato popular. Professor de Direito, autor de vârios 
livros, tem o ilustre aniversariante enriquecido as letras 
jurídicas e facilitado o magistério sobretudo no que diz 
respeito à filosofia do direito e à sociologia do direito. 
Jornalista e fundador do sindicato da categoria, cobriu, 

como repórter do "Diârio de Notícias", a Constituinte de 
1946. Redator do antigo "0 Diârio", lutou contra a censura 
do Departamento de Imprensa e Propaganda -DIP- e valorizou 
cada centímetro do jornal em que trabalhava. 

Vida vivida em plenitude. exemplo de cidadão, católico 
porque universal, mestre de várias gerações, o Prof. Edgard 
completa os seus 80 anos proporcionando a cada um de nós o 
privilégio de com ele conviver. 
Segunda-feira, dia 17 de maio, foi lançado o livro ''Edgard 

de Godoi da Mata Machado: Fé, Cultura e Liberdade". Trata-se 
de depoimentos feitos a um grupo de professores da UFMG, os 
quais a Edições Loyola põe à disposição de todos que querem 
conhecer mais a nossa história e a participação do mestre 
Edgard nesses Ultimas 50 anos. 

Os limites regimentais de tempo não me permitem fazer-lhe o 
elogio completo. Por isso, quero, para terminar, dizer que o 
Prof. Edgard de Godoi da Mata Machado é, mais que tudo, um 
exemplo de esperança. Dessa esperança que, como diz Machado 
de Assis, é a "meninice do mundo". Talvez por isso é que. 
aos 80 anos, ele seja um eterno menino. Esperando e, 
principalmente, lutando por um mundo fraterno. Parabéns, 
Professor. 

389i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em lQ/6/93 pelo 

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

Sras. Deputadas, representantes da Imprensa. distinto e 
seleto público que nos vê e que nos ouve. neste primeiro 
mandato, fiz questão de frisar que os destinos da 
agropecuâria mineira constituem meta central da m1nha 
atuação parlamentar. 

No decorrer desses dois anos, tive a satisfação de 
apresentar nove proposições versando sobre o assunto. dentre 
as quais destaco: o Projeto de Lei nQ 1.029, de 2/9/92, cuja 
origem vincula-se também a um dos eventos mais importantes 
de que participei neste parlamento O Seminário Minas 
Terra. 

'L-------------------------------------------------------~ 
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De anteprojeto de lei, síntese das propostas discutidas e 
votadas nesse sem1nar1o, transforma-se no projeto de lei 
agrícola do Estado de Minas Gerais, que tramita nesta Casa 
com a importante missão de regular os arts. 247 e 248 da 
nossa Constituição. 

O alcance das medidas preconizadas é vislumbrado já no seu 
art. 1Q, que "fixa os fundamentos, define os objetivos e as 
competências institucionais, prevê recursos, estabelece 
ações e instrumentos de política agrícola, com relação às 
atividades agropecuárias, florestais, pesqueiras e 
agroindustriais''. 

De maneira geral, tais medidas são de transcendental 
importância para todos os segmentos da economia mineira, e 
os seus efeitos favorecem toda a população. O 
desenvolvimento sustentado permeia a estrutura e o 
funcionamento de todas as atividades, razão pela qual foi 
dedicada especial atenção ao meio ambiente. 

Concluída a sua tramitação, durante a qual será, 
certamente, lapidado pela ação participativa dos nobres 
pares, e após a sanção da lei . Minas estará bem aparelhada, 
no âmbito legal. para enfrentar as queStões da produção 
agrícola. e eu estarei muito honrado pela contribuição que, 
com ele, pude oferecer. 

Como meu objetivo, nesta oportunidade, é discorrer sobre 
política agrícola, desvio o foco narrativo para a área de 
atuação do Governo Federal. no intuito de falar do último 
plano econômico e de aplaudir aquelas medidas que vieram 
beneficiar as atividades rurais, beneficiando assim o 
produtor rura 1. 
Antes, porém. gostaria de mencionar que as suas metas 

divergem daquelas implementadas pelo ex-Presidente Fernando 
Collor, as quais deixaram a sociedade perplexa e sujeita à 
falta de crescimento e a assustadora presença da recessão. 

Em linhas gerais, o atual plano prevê crescimento anual de 
2,5% a 3% do Produto Interno Bruto - PIB -, sem descurar o 
desenvolvimento social. Dá atenção, por exemplo, à 
construção de moradias e tem, no combate à pobreza. meta 
prioritária. Obras fundamentais, como a recuperação de 
rodovias, são retomadas. 
Prevê, igualmente, o combate à inflação. por intermédio de 

uma das suas maiores causas: a ciranda financeira. Oxalá o 
Presidente Itamar Franco, que tem assumido postura firme e 
corajosa, obtenha êxito nessa árdua missão. 
Otimista, constato que o Governo alocou US$5.000.000.000,00 

para o setor agrícola. assim distribuídos: US$300.000.000,00 
para equalizar taxas de juros com o financiamento de 
produtos agrícolas básicos, como arroz. feijão, milho e 
mandioca; US$250.000.000,00 para custeio de safra de inverno 
deste ano: US$700.000.000,00 para comercialização da safra 
1992/93; US$1.000.000.000,00 para custeio, renovação e 
garantia do setor canavieiro; US$860.000.000,00 para 
custeio, comercialização e investimento em outras lavouras; 
US$1.400.000.000,00 para correção de solos, renovação de 
maquinaria e construção de armazéns nas fazendas. Além 
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disso, algumas centenas de milhões de dólares foram 
destinadas a projetos diversos. 

Aplaudimos as novas diretrizes do ilustre Presidente, homem 
que ama Minas Gerais e que, talvez por isso mesmo. apóia a 
sua principal vocação econômica a agroindústria. Mas 
apelamos para que proceda à implantação desse plano, o mais 
rápido possível. Até porque o ano agrícola já está prestes a 
se iniciar. 

De tão importante, esse setor continua responsável por 35% 
do produto interno bruto brasileiro, apesar dos avanços nos 
outros setores produtivos. 

Quando do lançamento do citado plano de ação do Governo 
Itamar Franco, na parte referente ao setor agropecuário, 
tivemos a satisfação de verificar que alguns pontos nele 
inseridos são coincidentes com idéias que defendemos desde o 
início de nossa atuação como Deputado Estadual. 

Em primeiro lugar, meus calorosos aplausos pela prioridade 
que o plano emprestou ao setor agropecuário, pois todos 
sabemos da resposta rápida que o setor sempre dá aos 
estímulos que recebe. E, a propósito, desejo e espero que o 
Presidente defina logo o nome do futuro Ministro da 
Agricultura. 

Depois, registro a instítuição dos financiamentos 
agropecuários com correção pela equivalência/produto, medida 
que defendemos há muito tempo, tendo-a inclusive inserido no 
projeto de lei agrícola de Minas Gerais. 
Outro ponto que sempre ressaltamos foi o de que os 

financiamentos agropecuários devem sofrer correções 
inferiores àquelas previstas pela TR, e, com a implantação 
da equivalência/produto, isso começa a ocorrer. 

Para o setor agropecuário, TR mais O% é uma taxa muito 
alta. e, por isto, continuamos a pedir que o Governo Federal 
adote um redutor nas correções dos financiamentos agrícolas 
e agropecuárias, principalmente na área da SUDENE, que. em 
Minas Gerais, é constituída de 60 municípios encravados no 
Polígono das Secas, no Norte de Minas. 
Outra reivindicação que já fizemos e que agora reiteramos é 

a da redução do ICMS para máquinas, tratores e implementas 
agrícolas. Anteriormente. já ocorreu uma redução desse 
imposto, que hoje está em torno de 9%, mas é preciso que 
ocorra outra redução. que redundaria na queda dos preços 
daqueles insumos. Com o aumento de produção que ocorrerá com 
a adoção dessa medida, o Estado se ressarcirá da redução de 
ICMS a ser concedida ao setor. 
Diante de dado tão significativo, é preciso que a sociedade 

se conscientize de uma vez por todas de que a agricultura é 
um filão de riquezas inesgotáveis, desde que receba a 
necessária atenção. Façamos todos como o Presidente da 
República: vamos dar apoio a esse pilar do nosso crescimento 
e do nosso progresso. Hoje, a agricultura deixou de ser uma 
opção e passou a ser uma questão de sobrevivência do Estado 
brasileiro. 

Na oportunidade, queremos saudar o produtor rural pela 
passagem do seu dia, ocorrida em 25 de maio. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Encerro as minhas palavras falando sobre reportagem 
publicada no dia 29 de maio no jornal "Estado de Minas", no 
''Suplemento Norte de Minas". Trata-se da matéria intitulada 
"Miséria e Fome na Rota dos Migrantes". Ela destaca que os 
migrantes vêm de outras cidades do Norte do Estado e são 
responsáveis pelo inchaço e pelo surgimento de favelas em 
Montes Claros. Noticia, ainda, a suspensão do trem, que veio 
agravar o problema da região. Tem. como solução. o êxodo 
rural. Acrescenta, ainda, que a greve dos servidores 
pUblicas piorou esse atendimento e que, na rodoviária, pode-
se verificar a tristeza do quadro. Concluindo. o autor da 
matéria afirma que o analfabetismo é o maior empecilho e 
que, dando-se prioridade â agricultura, esse quadro será 
modificado, não só em Montes Claros e no Norte de Minas como 
também em toda a Minas Gerais e no País. 

389a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em IQ/6/93 pelo 

Deputado Ronaldo Vasconceltos 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, 
assessoria e imprensa. a Assembléia Legislativa comemora 
hoje, terça-feira, o Dia Mundial do Meio Ambiente. E ela 
quer comemorar essa data de maneira prática e objetiva. Por 
isso, estamos ocupando esta tribuna para apresentar à 
Assembléia Legislativa um projeto de lei de fundamental 
importância para todos os municípios mineiros - repito, para 
os 756 municípios mineiros. 

O Projeto de Lei é o seguinte: (- Lê o Projeto de Lei nQ 
1.447/93, publicado na edição de 4/6/93.) 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Belo Horizonte, terça-feira, 22 de junho de 1993 

ATAS 

ATA DA 5ª REUNIÃO CONJUNTA 
CULTURA, DESPORTO E TURISMO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

DAS COMISSÕES 
E LAZER E DE 

DE EDUCAÇÃO, 
FISCALIZAÇÃO 

Às quinze horas e trinta minutos do dia dezesseis de 
setembro de mil novecentos e noventa e dois, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Cóssimo Freitas, Francisco 
Ramalho, Reinaldo Lima e Márcio Miranda, membros da Comissão 
de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; Álvaro 
Antônio, António Júl ia e Mauri Torres (substituindo os dois 
últimos. respectivamente, aos Deputados José Laviola e 
Rêmolo Aloise. por indicação da Liderança do PMDB), Maria 
José Haueisen (substituindo ao Deputado Antônio Carlos 
Pereira, por indicação da Liderança do PT), Francisco 
Ramalho (substituindo ao Deputado Custódio Mattos. por 
indicação da Liderança do PSDB) e Jorge Hannas (substituindo 
ao Deputado Jaime Martins, por indicação da Liderança do 
PFL), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Deputado Álvaro 
António declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Francisco Ramalho que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. Não havendo correspondência a ser 1 ida, a 
Presidência esclarece que a reunião tem por finalidade 
apreciar o Parecer para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 
871/92, que institui meia-entrada para estudantes em 
espetáculos esportivos, culturais e de lazer e dá outras 
providências. A Presidência passa a palavra ao Deputado 
Francisco Ramalho, Relator da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto e Turismo e Lazer, para que proceda à leitura de 
seu parecer, em que opina pela aprovação da matéria. Na fase 
de discussão do parecer, o Deputado Cóssimo Freitas faz uso 
da palavra e aplaude a iniciativa do autor, defendendo a 
idéia de que, com a aprovação desse projeto. as casas de 
espetáculos serão assiduamente freqüentadas por estudantes. 
Submetido a votação, é o parecer aprovado por unanimidade. A 
seguir, a Presidência solicita ao Deputado Jorge Hannas, 
Relator da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que proceda à leitura de seu parecer sobre o 
Projeto de Lei nQ 871/92. no qual opina pela aprovação da 
matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aproVado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 17 de junho de 1993. 
Tarcísio Henriques. Presidente- Francisco Ramalho- Elisa 

Alves- Célio de Oliveira- Roberto Amaral Sebastião 
Costa. 
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ATA DA 43i REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RURAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia vinte e sete de maio de 
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Jorge Eduardo e José 
Maria Pinto, membros da comissão supracitada. Havendo nUmero 
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência procede a leitura da correspondência e passa à 
2ª parte da reunião, com a discussão e a votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. São discutidas e votadas as seguintes 
proposições: com parecer favorável do Relator, Deputado 
Jorge Eduardo, o Projeto de Lei ng 1.148/92, no 2Q turno, na 
forma do vencido no 1Q turno. Com parecer favorável do 
Relator, Deputado Paulo Pettersen, o Projeto de Lei nQ 
1.206/92, no 1Q turno, na forma proposta. Com parecer 
favorável do Relator, Deputado Arnaldo Canarinho, o Projeto 
de Lei nQ 1.216/93, no 1Q turno, na forma proposta. Todos 
esses projetos acima mencionados são aprovados. O Presidente 
submete a votação, cada um por sua vez, os Requerimentos nos 
4.285 e 4.299/93, ambos com pareceres favoráveis à sua 
aprovação, emitidos, respectivamente, pelos Relatores, 
Deputados Arnaldo Canarinho e Jorge Eduardo, os quais são 
aprovados. A seguir, a Presidência submete a votação o 
Requerimento nQ 4.306/93, nos termos da Deliberação da Mesa 
nQ 487, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, 
o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 1993. 
Ajalmar Silva, Presidente Jorge Eduardo Arnaldo 

Canarinho. 
ATA DA 2i REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
TRATAR COM D PRESIDENTE DO BANCO DE CRÉDITO REAL SOBRE O 
PROBLEMA DAS DEMISSÕES DE INÚMEROS FUNCIONÁRIOS DAQUELA 
INSTITUIÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de junho 
de mil novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Tarcísio Henriques, Antônio Carlos 
Pereira e Francisco Ramalho, membros da comissão 
supracitada. Verificada a ausência do Presidente e do Vice-
Presidente, o Deputado Tarcísio Henriques assume a 
Presidência e, havendo número regimental, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Francisco Ramalho que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita_ pelos membros presentes. A Presidência 
esclarece que a reunião se destina a ouvir o Dr. Sandoval 
Azevedo Filho, ex-Presidente do Banco de Crédito Real, e 
convida-o a tomar assento à mesa. Em seguida, o Presidente 
passa a palavra ao Deputado Francisco Ramalho, que, na 
ausência do Deputado Antônio Fuzatto. autor do requerimento 
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que motivou a presença do convidado acima referido, faz uso 
da palavra e tece considerações sobre o assunto em 
discussão. Logo após. o Presidente passa a palavra ao Dr. 
Sandoval Azevedo Filho, que discorre sobre a situação do 
Banco de Crédito Real na sua gestão, época em que ocorreram 
as demissões. Após a explanação. o Presidente abre a 
discussão e realiza-se amplo debate entre o convidado e os 
Deputados presentes. conforme consta nas notas 
taquigráficas. Em seguida. a Presidência agradece ao Dr_ 
Sandoval Azevedo Filho pelos valiosos subsídios trazidos à 
comissão. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais 
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares. convoca-os para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 1993. 
José Maria Pinto, Presidente - Antônio Carlos Pereira 

Francisco Ramalho. 
ATA DA 8ê REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Às dez horas e dez minutos do dia três de junho de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Adelmo Carneiro Leão. Márcio Miranda, 
José Braga e Geraldo Rezende, membros da comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara abertos os trabalhos 
e solicita ao Deputado Márcio Miranda que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior. que, 1 i da e aprovada. é 
subscrita pelos parlamentares presentes. O Presidente 
informa que esta reunião tem por finalidade apreciar o 
relatório sobre a violência no trânsito no Estado de Minas 
Gerais e a matéria constante na pauta. Esclarece, também, 
aos Deputados que a Secretaria-Geral desta Casa distribuiu 
avulso do Projeto de Lei nQ 1.399/93, que estabelece as 
diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de Investimento das 
Empresas Controladas pelo Estado de Minas Gerais para o 
exercício de 1994 - LDO. Informa. ainda, que a Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária está recebendo 
emendas a esse projeto até o dia 8/6/93. O Presidente 
manifesta a sua satisfação por contar com a presença do 
Deputado José Braga como membro efetivo desta comissão. A 
seguir, a Presidência passa à discussão e à votação de 
proposições de autoria da comissão. Após a leitura do 
relatório sobre a violência no trânsito no Estado de Minas 
Gerais, feita pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão, abre-se a 
fase de discussão. O Deputado Geraldo Rezende sugere, no que 
diz respeito a planejamento de trânsito e engenharias urbana 
e rodoviária, seja acrescida a expressão ''mediante a 
cobrança de pedágio", a exemplo do que ocorre em outros 
Estados, como o de São Paulo. O Deputado José Braga faz 
comentários sobre a falta de recursos para a recuperação dos 
transportes inter-rodoviário, ferroviário e hidroviário. 
Enfatiza a importância desses transportes, em virtude do seu 
baixo custo, e sugere que esses aspectos sejam inseridos no 
relatório. Ambos os Deputados requerem que as suas propos-
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tas, após terem sido aprovadas, passem a constar no 
relatório. Encerrada a fase de discussão, o Presidente passa 
â de votação do relatório. salvo as alterações. Fica 
aprovado o relatório, salvo as alterações. Colocadas em 
votação, cada uma por sua vez, são as propostas aprovadas. 
Prosseguindo, os Deputados falam da necessidade urgente da 
regulamentação da Lei nQ 10.127, que proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas nos estabelecimentos às margens das 
rodovias estaduais. Encerrada essa fase, o Presidente passa 
à discussão e à votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado Márcio 
Miranda, Relator do Requerimento nQ 4.293/93, emite parecer 
favorável à aprovação da proposição. Colocado em votação, é 
o requerimento aprovado. A seguir, o Presidente propõe al-
teração do dia e do horário das reuniões ordinárias desta 
comissão: que passem a realizar-se às quintas-feiras. às 10 
horas, o que é acatado pelos demais parlamentares. 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, 17 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Márcio Miranda - Geraldo 

Rezende. 
ATA DA 68ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às dez horas e trinta minutos do dia nove de junho de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Jorge Hannas, Adelmo Carneiro Leão, 
Wilson Pires e Anderson Adauto (substituindo este ao 
Deputado Jorge Eduardo, por indicação da Liderança do PMDB), 
membros da comissão supracitada. Havendo nUmero regimental, 
o Presidente, Deputado Jorge Hannas. declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Anderson Adauto que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que. 1 ida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, a 
Presidência anuncia a presença do Dr. Marx Golger, Vice-
Presidente do Conselho Regional de Medicina. lê a 
correspondência e passa à 2a parte da Ordem do Dia, com 
discussão e votação de proposições da comissão. O Deputado 
Jorge Hannas apresenta requerimento em que solicita a vinda 
do Dr. Francisco de Assis Machado, Superintendente-Geral da 
Fundação Hospitalar de Minas Gerais- FHEMIG -. à próxima 
reunião, com a finalidade de discutir a municipalização e a 
distribuição das verbas federais das AIHs E UCAs. Em virtude 
de o requerimento ser de autoria do Deputado Jorge Hannas, 
este passa a Presidência ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
que submete a proposição a votação, sendo ela aprovada. Ao 
retomar os trabalhos, o Deputado Jorge Hannas passa a 
discussão e votação de parecer sobre proposição sujeita à 
apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência passa a 
palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, Relator do Projeto 
de Lei nQ 999/92, no 1Q turno, o qual emite seu parecer, 
concluindo pela rejeição da matéria. Colocado em discussão e 
votação, é este parecer aprovado. A seguir, a Presidência 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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passa a discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. São discutidas e 
votadas as seguintes proposições: no 2Q turno, com pareceres 
favoráveis do Relator, Deputado Jorge Eduardo, os Projetos 
de Lei nQs 976, 1.138/92, este com a Emenda nQ 1, e 
1.196/92; e, no 1Q turno, os Projetos de Lei nQs 643/91 e 
1.344/93; e, com parecer favorável do Relator, Deputado 
Wilson Pires, o Projeto de Lei ng 1.173/92, no 2Q turno, na 
forma do vencido no 1Q turno. Todos os projetos acima 
mencionados são aprovados. Cumprida a final idade da reunião. 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, con-
voca-os para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 
16 do corrente, às 10 horas, com a final idade de ouvir o Dr. 
Francisco de Assis Machado, Superintendente-Geral da FHEMIG, 
sobre a municipalização e a distribuição de verbas federais 
das AIHs e UCAs, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 16 de junho de 1993. 
Jorge Hannas. Presidente - Jorge Eduardo- Ermano Batista -

Wilson Pires- Hely Tarquinio. 
ATA DA 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezessete horas e trinta minutos do dia quinze de junho 
de mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Célio de Oliveira, Roberto Amaral. 
Sebastião Costa e Francisco Ramalho (substituindo este ao 
Deputado Baldonedo Napoleão, por indicação da Liderança do 
PSDB), membros da comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente. Deputado Célio de Oliveira, 
declara abertos os trabalhos, solicita ao Deputado Francisco 
Ramalho que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, 1 ida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes, e 
informa que a presente reunião se destina a apreciar as 
matérias da pauta. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, 
passa-se à 2g parte da reunião. A Presidência passa a 
palavra ao Deputado Roberto Amaral, Relator do Projeto de 
Lei ng 641/91, no 2Q turno, que solicita prazo regimental 
para apreciação da matéria, o qual é deferido pelo 
Presidente. Relator, também, do Projeto de Lei nQ 966/92, no 
1Q turno, o Deputado Roberto Amaral emite seu parecer. que 
conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo 
no 1. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Prosseguindo, a Presidência informa que o parecer do Projeto 
de Lei ng 1.150/92, no 2Q turno, constante na pauta desta 
reunião, não será apreciado na comissão, pelo fato de não 
ter sido aprovado em Plenário, no 1Q t.urno, por falta de 
"quorum". Cumprida a finalidade da reun1a0 e nada mais 
havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, convoca-os para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente- Baldonedo Napoleão- Dílzon 

Melo- Sebastião Costa. 
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO 

~L-------------------------------------------------------~ 
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O projeto de lei em epigrafe, da Deputada Maria Olivia, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária dos Moradores do Alto da Colina, com sede no 
Municipio de Santana do Jacaré. 

Aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, vem o projeto a 
esta comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, nos 
termos regimentais. Segue anexa a redação do vencido, que é 
parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A Associação Comunitária dos Moradores do Alto da Colina 

realiza um trabalho de grande alcance social, voltado, em 
especial, para o desenvolvimento da comunidade local. 

Dessa forma, quanto ao mérito, ratificamos o posicionamento 
desta comissão no 1Q turno. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 1.182/92, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 18 de junho de 1993. 
José Leandro, Relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 1.182/92 

Declara de utilidade pública a-Associação Comunitária dos 
Moradores do Alto da Colina, com sede no Município de 
Santana do Jacaré. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de ut i 1 idade pública a Associação 

Comunitária dos Moradores do Alto da Colina, com sede no 
Município de Santana do Jacaré. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES 

390i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 2/6/93 pelo 

Deputado Ronaldo Vasconcellos 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos• -Sr. Presidente, Srs. 

Deputa dos, Sras. Deputa das, assessor i a, demais pessoas 
presentes nas galerias, imprensa: fizemos ontem uma visita á 
Secretaria de Indústria e Comércio para debater com o seu 
dirigente. Secretário Mello Reis, com o Secretário Adjunto . 
Acássio Ferreira, e com o Chefe de Gabinete, Paixão, uma 
questão muito importante, do ponto de vista empresarial, 
turístico, comercial e económico, para a Capital de nosso 
Estado. Naquela oportunidade, tivemos a boa notícia, dada 
pelo titular daquela Secretaria, de que a nossa Capital 
receberá, dentro de pouco tempo, um centro internacional de 
comércio, convenções e exposições. Esse evento contará 
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também com a participação da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, bem como da iniciativa privada de nosso Estado. 

é importante, Sr. Presidente, lembrarmos as razões do 
projeto que possibilitou a criação do centro internacional 
de comércio, convenções e expos1çoes Em primeiro lugar, 
Minas Gerais é o 2Q Estado exportador do País: exporta, 
anualmente, em torno de US$5.000.000.000,00. Constitui, 
ainda, o 2Q Produto Interno Bruto do Pais. Quanto à nossa 
Belo Horizonte, é a maior Capital mediterrânea do Pais, 
tendo sido eleita, no Fórum Internacional, a cidade que tem 
a melhor qualidade de vida. Nossa cidade, como os Srs. 
Deputados já sabem, completará 100 anos em 1997 e, como 
presente. receberá do Governo do Estado, da Prefeitura 
Municipal e da classe empresarial esse belo e grande centro. 

Não existe cidade no mundo que tenha ocupado, em menos 
tempo, todos os espaços urban i zados, como acontece 
atualmente com a 3ª Capital do Pais. Temos hoje poucos 
espaços ainda não ocupados por residências ou 
estabelecimentos comerciais. As áreas disponíveis re-
manescentes são muito restritas, pois a nossa Capital já se 
expandiu até os limites de seu território. Temos, na nossa 
cidade, uma expansão demográfica acentuada. e. nos últimos 
20 anos, órgãos do Estado e do município estudaram a futura 
sede do centro, que deverá denominar-se Centro Internacional 
de Comércio, Convenções e Exposições de Belo Horizonte. 

Mas é preciso, Srs. Deputados, que decidamos agora onde 
deverá ser a sede desse centro, pois, pelo que conhecemos de 
nossa cidade, se não fizermos a escolha agora, em 1993, 
futuramente será impossível. Digo isso pela experiência que 
adquiri durante quatro anos como Vereador à Câmara desta 
Capital, quando trabalhamos no seu Plano Diretor e na Lei de 
Uso e Ocupação do Solo. Por isso, sou um conhecedor desse 
assunto e afirmo que, se não definirmos o local em 1993, 
esse centro não terá sua sede localizada em nossa cidade. 

Felizmente. temos um Governador do Estado com sensibilidade 
para essa questão, um Governador que gosta de Belo 
Horizonte, que já foi Prefeito de Belo Horizonte. E somos 
obrigados a reconhecer, embora façamos oposição ao Prefeito 
Patrus Ananias, que há um convívio bom entre a Prefeitura 
Municipal e o Governo do Estado. Tenho certeza absoluta de 
que os dois. irmanados. junto com o segmento empresarial . 
que deverá participar ativamente não só da construção como 
também da manutenção e exploração desse centro internacional 
de comércio, convenções e exposições, saberão levar adiante 
essa idéia . 

Os estudos. que vêm sendo realizados há mais de 20 anos, 
como disse anteriormente. levaram-nos ao conhecimento de 
algumas poucas áreas ainda disponíveis. Temos uma área com 
cerca de 500.000m2, que deverá ser destinada à construção 
desse importante centro. 

Eu perguntaria aos Srs. Deputados: qual seria a composição 
desse centro? Teríamos um centro de feiras e exposições, um 
centro de convenções, um centro permanente de amostras 
lembrando a nossa tradicional e outrora conhecida e visitada 
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Feira de Amostras - um centro de comércio exterior, um hotel 
de categoria internacional e uma área de lazer e turismo, 
com parque municipal? 

Lembro a todos que o momento político é muito propicio, 
devido ao bom convivia entre a equipe ·do Prefeito Patrus 
Ananias e a do Governador Hélio Garcia. Já tivemos 
declarações do Governo do Estado e do Governo Municipal no 
sentido da viabilização do projeto. Belo Horizonte tem 
vocação para a instalação de indústrias de ponta não 
poluentes; é um centro. por excelência, de serviços: 
serviços médicos, odontológicos, jurídicos. de engenharia, 
de arquitetura; Belo Horizonte é. enfim, um centro de 
comércio internacional. 

Para a viabilização do projeto, o Estado e a Prefeitura 
devem entrar com a infra-estrutura: terrenos, vias urbanas. 
saneamento. energia elétrica, telecomunicações, o projeto 
global. A iniciativa privada e entidades de classe devem 
entrar com a construção das unidades. A gestão seria 
exercida por um conselho curador, com o Estado, o município 
e entidades de classe participando, discutindo. votando e 
vetando, conforme o caso. Talvez uma fundação de direito 
privado fosse a melhor solução para esse centro. Teríamos de 
atrair para o projeto os municípios vizinhos. por meio da 
Assembléia Metropolitana, que já foi discutida e votada 
nesta Casa e que hoje se encontra em fase de implantação . 
Temos conhecimento de que o grupo de trabalho constituído 
para esse fim, composto por membros do Estado, da Prefeitura 
e de entidades de classe. já identificou algumas poucas 
áreas adequadas, dotadas de infra-estrutura. capazes de 
abrigar o futuro centro. 

Daqui. da nossa Assembléia Legislativa, quero ajudar a 
carregar essa bandeira para se viabilizar esse projeto. que 
será um grande presente para Belo Horizonte, ao completar 
seu primeiro centenário, em 1997. Muito obrigado. 
(•- Sem revisão do orador.) 

390i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Profer;do em 2/6/93 pelo 

Deputado João Batista 
O Deputado João Batista* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 

Sras. Deputadas, gostaria, inicialmente. de cumprimentar o 
Deputado Ronaldo Vasconcellos pela apresentação de mais uma 
grande contribuição para o meio ambiente no Estado de Minas 
Gerais. 

O projeto que o companheiro Deputado Ronaldo Vasconcellos 
apresenta a esta Casa vem ao encontro dos anseios daqueles 
que querem preservar e, acima de tudo, despertar o interesse 
da sociedade para uma participação mais efetiva na defesa 
do meio ambiente. 

Ao mesmo tempo, gostaríamos de dizer também que estamos 
apresentando projeto de lei que dispõe sobre a publicação, 
no órgão oficial do Estado, dos nomes dos devedores de 
multas por poluição e degradação ambiental. (-Lê o Projeto 
de Lei nQ 1.446/93, de sua autoria, publicado na edição de 
4/6/93, na pag. 16, col. 1.) 
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Gostaria de, além de agradecer o trabalho do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, também enaltecer as participações dos 
companheiros Deputados Gilmar Machado e Ivo José, que se têm 
dedicado, de forma incansável, à defesa dos interesses 
ligados ao meio ambiente no Estado de Minas Gerais. E parte 
do sucesso dessa nossa proposta em muito devemos aos nossos 
companheiros. 

Aproveitando a oportunidade, alertaria aos companheiros 
Deputados e à sociedade mineira como um todo de que o 
Prefeito Municipal de Uberaba iniciou. na semana passada, a 
entrega de dez viaturas para a Polícia Militar fazer um 
trabalho de vigilância 24 horas por dia nos bairros da 
cidade de Uberaba. Esse é o primeiro projeto de parceria 
entre o Estado e um município, que tem como pioneiro o 
Prefeito Municipal de Uberaba, parceria essa que nao se 
restringe apenas ao campo da segurança pública. Além desse 
trabalho, estamos iniciando um projeto com a participação do 
Governo do Estado, para a construção de escolas em Uberaba. 
Recentemente. o "Minas Gerais'' trouxe o edital de publicação 
da licitação para a construção da Escola Professor Edir 
França, e. nesta semana, provavelmente, deverá sair também a 
publicação do edital referente à construção da sede própria 
do Conservatório Estadual de Música de Uberaba. Nós, que já 
havíamos conseguido, junto ao Governo do Estado, a 
construção de uma escola estadual, temos uma demonstração 
clara de que, quando há responsabilidade dividida entre 
município e Estado, é possível atingirem-se os objetivos de 
resgate da educação. 
Portanto, gostaria de registrar aqui esse trabalho de 

coerência e, acima de tudo, de respeito ao contribuinte. O 
Estado, que já reformou mais de 3 mil escolas e construiu 
perto de 150, dá uma demonstração da grande preocupação de 
seu Governo com a educação. 

Então, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós não poderíamos 
furtar-nos à oportunidade para alertar sobre a importância 
da participação do município, para que não seja atribuída 
apenas ao Estado a responsabilidade da edificação dos 
espaços físicos e para que os nossos alunos. nossos filhos. 
possam ter acesso à escola. Outras grandes medidas nesse 
campo haverá. 

Recentemente, em Uberaba, com a presença de autoridades 
ligadas ao Governo Federal. o Prefeito Municipal de Uberaba. 
o engenheiro Luiz Neto. conseguiu a doação de uma área da 
EMBRAPA, de fazenda-modelo, para que ali fosse construido um 
centro tecnológico, onde se concentrarão grandes projetos de 
pesquisa. 
Gostaria de enaltecer também, neste momento, o trabalho e a 

larga visão do Prefeito Municipal de Uberaba, que vem, com 
esse projeto, trazer o progresso para a nossa querida 
cidade. Era o que tínhamos que dizer. Sr. Presidente. 

(*-Sem revisão do orador.) 
390ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Otscurso Proferido em 2/6/93 pelo 
Deputado José Milttão 
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O Deputado José Militão* -Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, temos um assunto que vem tomando conta do 
nosso meio parlamentar nos últimos dias. que é a ASFAS. 

Primeiramente, a Mesa já havia decidido, por meio da 
maioria de seus membros, fazer com que os recursos 
destinados à assistência social, constantes no orçamento da 
Assembléia Legislativa. deixassem de ingressar na Assembléia 
Legislativa. para fazer parte do orçamento do Poder 
Executivo. Posteriormente, o Deputado Marcos Helênio também 
divulgou um manifesto. no sentido de que fossem encaminha-
dos, por meio da Secretaria do Trabalho, os recursos 
destinados à assistência social dos Deputados. 

Ainda esta semana, tivemos a oportunidade de conhecer um 
documento protocolado pelo Deputado António Carlos Pereira 
na Procuradoria-Geral de Justiça, em que o Deputado faz 
algumas alusões a irregularidades existentes na ASFAS. 

Na verdade, todos temos absoluta convicção de que isso não 
existe. A ASFAS é uma entidade de assistência social, com 
estatutos definidos e registrados, de reconhecida utilidade 
pública. Todos os Deputados recebem, igualmente, os 
recursos colocados no orçamento da Assembléia Legislativa, 
para distribuir a entidades diversas, como acharem mais 
conveniente. Mas não é apenas distribuição de recursos que 
os Deputados fazem. Eles também distribuem cobertores, tão 
necessários a pessoas carentes nestes dias de frio. Fazem 
doação de cadeiras de rodas para os que delas necessitam. 
Enfim. é um trabalho gigantesco de assistência social que 
envolve todo o Estado de Minas Gerais. em todas suas 
localidades. 
E é bom que se diga, não é apenas a ASFAS que exerce esse 

trabalho de assistência social. Temos também o SERVAS, que 
faz um trabalho para o Poder Executivo do Estado. e, no 
âmbito do Municipio de Belo Horizonte, existe uma entidade 
que conhecemos bem de perto e para a qual também 
contribuímos, quando a primeira-dama do mun1c1p1o era 
D.Heloísa Azeredo. Podemos dizer que existe muita semelhança 
entre o trabalho da ASFAS , do SERVAS e da AMAS. Todas 
essas entidades, indistintamente, recebem auxílio dos 
Poderes a que estão vinculadas. O SERVAS se utiliza de uma 
estrutura do Poder Executivo estadual e a AMAS utiliza a 
estrutura do Poder Executivo municipal, como, por exemplo. o 
aluguel de suas instalações, pessoal. telefone, etc. 

Assim, não há diferença entre a ASFAS, o SERVAS e a AMAS, 
e também a entidade da Polícia Militar de Minas Gerais, 
chamada AFAS. Se existem essas entidades semelhantes, por 
que não podemos aperfeiçoar a ASFAS? Acho que esta deveria 
ser a meta de todos os Deputados: buscar o que há de melhor 
no SERVAS e na AMAS para aperfeiçoar a ASFAS. E por que 
não levar o que existe de melhor dentro da ASFAS para o 
SERVAS e para a AMAS? 

Nós sugerimos, então. que a Mesa da Assembléia Legislativa 
nomeie uma comissão de Deputados, para examinar como 
funciona o SERVAS e a AMAS e, através de resolução, 
estabeleça convênios entre a Assembléia e a ASFAS, para que 
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esta possa cumprir, como vem cumprindo até agora. sua grande 
finalidade que é dar assistência social às pessoas 
carentes do nosso Estado. Muito obrigado. 

390ª REUNIÃO ORDINARIA 
Questão de Ordem Suscitada em 2/6/93 pelo 

Deputado José Bontfãcto 
O Deputado José Bonifácio• - Muito obrigado a V.Exª,Sr. 

Presidente, pela deferência a mim concedida. Eu suscitei 
esta questão de ordem apenas para me solidarizar com o 
Deputado José Militão. S.Exa esclareceu muito bem o problema 
da ASFAS.Todos sabem que existe a ASFAS, a AMAS e outras 
entidades assistenciais. A Prefeitura de Belo Horizonte tem 
a sua associação e, se não tem, deve criá-la. A ASFAS é um 
instrumento para o Poder Legislativo levar às entidades 
f; 1 ant rópi c as as suas subvenções. Por isso, quero 
cumprimentar o Deputado José Militão, que fez esse 
esclarecimento a respeito de um problema sério. que merece 
toda a atenção. Muito obrigado. 

(* -Sem revisão do orador.) 
390ª REUNIÃO ORDINARIA 

Discurso Proferido em 2/6/93 pela 
Deputada Marta Elvira 

A Deputada Maria Elvira* -Sr. Presidente. Deputado José 
Ferraz, componentes da Mesa, Deputadas. Deputados, senhores 
e senhoras presentes nas galerias, em primeiro lugar, eu 
queria marcar uma questão, como sempre faço, que diz 
respeito à ASFAS. Eu quero aqui dizer, de público. que 
considero da maior relevância esse trabalho realizado pela 
ASFAS. Para mim, como Deputada, penso que nós, Deputados, 
com a ASFAS, temos condição de ter uma radiografia perfeita 
dos problemas sociais. Não sou criança para achar que 
distribuir cadeiras de rodas. leite em pó, verbas para 
associações de assistência, tudo isso vai resolver o 
problema de Minas Gerais. Todos sabemos que os problemas 
brasileiros são eminentemente econômicos. Esses problemas 
passam por uma má distribuição de renda, pela ineficiência 
do Estado, pela injustiça social. Isso é claro, óbvio 
ululante. 

Há gente que fala, e eu sempre repito essa máxima: "Em vez 
de se dar o peixe, tem-se de ensinar a pescar". Eu falo 
sempre isso e vou continuar a repetir. Eu também concordo . 
Mas, até a pessoa aprender a pescar e poder garantir que ela 
e sua familia tenham o seu peixe. temos de trabalhar para 
que essas pessoas não morram de fome, de inanição, as 
crianças de subnutrição. por falta de proteínas. 

Por isso, dentro de uma linha de coerência que sempre tenho 
adotado, eu defendo. por exemplo, o Programa Nacional do 
Leite. Muita gente acha esse programa uma bobagem. Acham que 
é fisiologismo, que é um programa dispensável, que não é 
necessário. Eu discordo frontalmente. Luto pelo programa do 
leite, luto para que uma parcela dos recursos do Estado seja 
destinada à assistência social, ou seja, para aquisição de 
cadeiras de rodas, pernas mecânicas, para complementar a 
merenda, dar assistência a asilos, a creches, a entidades 
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culturais, etc. Isso é importante, sim. Não adianta os 
chamados pol iticos ideológicos virem para cima da sociedade. 
para cima de nós, dizendo que isso está errado. Que o Brasil 
está errado, está errado, mas o povo não tem nada que ver 
com isso. O povo está carente, sofrido e não tem o que 
comer. Então, enquanto o Brasil não entra no caminho certo 
como nós queremos, temos de ajudar. Esses partidos que estão 
sempre na Oposição estão vendo agora "o que é bom para 
tosse". Eles deixaram de ser estilingue, hoje são vidraça e 
estão vendo como é difícil administrar uma grande cidade 
como Belo Horizonte e tantas outras mais. No palanque, a 
história é outra. Mas, dentro do governo municipal, estadual 
ou federal, m·inha gente, a coisa é muito diferente. Então. 
enquanto Minas Gerais, enquanto o Brasil não entra no 
caminho do progresso real, do desenvolvimento pleno, da 
democracia social, acho que, como Deputada, devo lutar para 
que as comunidades que eu represento - e, no meu caso, são 
várias regiões do Estado - sejam beneficiadas. 

E essas migalhas são cadeiras de rodas e utensílios para as 
cozinhas. Isso é muito importante para aqueles que estão lá. 
É impossível pensarmos que exista alguém que não .tenha 
dinheiro para comprar um cobertor, mas essa é a real idade. 
Então, esses trabalhos nós podemos fazer até melhor do que 
uma Secretaria de Estado, porque uma Secretaria tem todo 
aquele aparato e toda aquela morosidade característica do 
Estado. Até ser definido qual cobertor vai ser comprado, o 
inverno já passou. O Estado é um grande hipopótamo, que anda 
muito devagar. Nós, Deputados, representantes do povo, 
temos condições de ser mais ágeis nesse trabalho. E nós o 
fazemos bem. Modéstia à parte, a minha equipe faz isso muito 
bem. Não aceito rótulos. Se há alguém que não faz bem, isso 
é outro problema. Não estamos todos dentro do mesmo balaio. 

Defendo e continuo defendendo a ASFAS ou outro nome que ela 
possa vir a ter. Na gestão passada, tivemos uma excelente 
Presidente e temos agora, também, uma Presidente dedicada, 
que fica lá o dia todo. Isto está acontecendo porque o PT 
agora está sem assunto. A greve acabou e eles precisam 
arranjar alguma coisa para falar. Então, o próximo pato é a 
ASFAS, porque assim eles atingem os Deputados e a 
Assembléia. Eles são os Unicos que prestam. São os únicos 
honestos. Mas, agora, vamos ver se eles vão dar conta do 
recado, já que estão no poder. Eles agora resolveram atingir 
a ASFAS, que administra os recursos das subvenções sociais. 
O Deputado não pega esse dinhe1ro e põe no bolso. Ele coloca 
esse dinheiro na entidade, e ela administra o recurso do 
Estado que cabe ao Deputado através da subvenção. A ASFAS 
faz isso muito bem, tudo com nota e com recibo. 

Eu me empolgo quando vejo alguém tentar denegrir a imagem 
do Deputado. Picaretas existem em qualquer profissão. 
Existem Juizes, advogados, engenheiros ou médicos que são 
picaretas. É claro que dentro da carreira política existe 
muita gente que não presta, mas essas pessoas não são 
diferentes das outras pessoas. Essa campanha contra a 
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por trás. Isso me parece 

Acabou a greve e. agora, pau nos Deputados. pau na ASFAS, 
pau na subvenção. Querem derrubar o direito que os Deputados 
têm de fazer esse trabalho. Esse trabalho é político, sim, 
porque somos políticos. É natural que, ao distribuirmos as 
verbas. nós o façamos para lugares onde sabemos quem 

·precisa, quem é pobre. 
Ontem. procurou-me uma pessoa de Ponte Nova, com sérios 

problemas, mas decidi não participar porque não conheço bem 
aquela comunidade. Não é que não queira dar verbas para 
Ponte Nova. neste momento. Já tenho muitas cidades para 
atender, e fazemos um trabalho sério. 

Quero deixar aqui, Sr. Presidente. meu testemunho, minhas 
palavras, minha maneira de pensar sobre a ASFAS. Que se 
criem outras formas de gerir o sistema ou que se o vincule à 
SETAS, como està sendo ventilado para o próx1mo ano. Quero 
dizer que acho honesto e legítimo o trabalho que está sendo 
feito pela ASFAS. Muito obrigada. 

(* -Sem revisão da oradora.2 . 
390i REUNIAO ORDINARIA 

Questão de Ordem Suscitada em 2/6/93 pelo 
Deputado Roberto Carvalho 

O Deputado Roberto Carvalho Sr. Presidente. demais 
colegas presentes, gostaríamos que esta Casa registrasse 
hoje, com pesar, o falecimento do jornalista Carlos Castel lo 
Branco. A história do jornalismo brasileiro se confunde com 
a vida desse jornalista que começou em Minas Gerais, nos 
Diários Associados. 
Gostaria de ler parte de um texto publicado hoje, no 

"Estado de Minas", do jornalista Carlos Chagas, muito 
elucidativo, que diz: "Perde o País, perde o jornalismo, 
perdemos todos nós, com a morte do Castello. Mas não haverá 
dúvida alguma: em sua nuvem. no céu, onde já se encontra, 
não estará perdendo tempo. A essa hora já entrevistou o Dr. 
Ulysses, para saber exatamente como foi o desastre de 
helicóptero, trocou algumas palavras com Tancredo Neves, 
quem sabe sobre a frustração de não ter podido assumir a 
Presidência da República. Continuará a fazer, lá em cima, o 
que sempre fez aqui em baixo. São Pedro que se cuide". 

Nós apresentamos um requerimento solicitando que esta Casa 
realize uma sessão especial em homenagem ao jornalismo 
político, através da figura de "Castelinho". Muito 
obrigado. 

390i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 2/6/93 pelo 

Deputa~o Dílzon Melo 
O Deputado Dílzon Melo- Sr. Presidente. Srs. Deputados, a 

fala que terei, neste momento, não trata de política, mas de 
um assunto de vital importância para Minas Gerais e que tem 
sido relegado a segundo plano, é o seguinte: interpretações 
equivocadas sobre a forma de atuação dos políticos em todos 
os niveis da vida nacional afastaram os homens públicos de 
algumas questões básicas, muito próximas do interesse do 
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povo. Por isso. faz tempo que um Deputado não se pronuncia 
sobre o esporte, por exemplo. Venho fazê-lo hoje, de forma 
veemente, para protestar contra a forma discriminatória com 
que o futebol de Minas Gerais vem sendo tratado pela CBF. O 
futebol não pode e não deve sofrer influência nem ingerência 
política, mas a sensibilidade do representante do povo não 
pode e não deve ser esquecida neste momento. 
Somos uma unidade federativa da mais alta importancia na 

vida nacional e assim temos que ser vistos. Minas Gerais não 
vem obtendo dos dirigentes do futebol brasileiro. uma cúpula 
omissa e viciada, a atenção e o respeito que lhe são 
devidos. Nossos clubes têm sido freqüentemente prejudicados 
em todos os seus interesses. Nossos jogadores têm sido 
preteridos nas diversas convocações da Seleção Brasileira. 
Mesmo que o confronto direto com outros centros nos dê 
vantagem, renegam-nos a plano secundário. 

A prevenção contra Minas e seu futebol, o preconceito 
contra Minas e seus valores, o bairrismo contra Minas e seus 
times. vão às raias do absurdo, mesmo com a sucessão das 
grandes conquistas internacionais dos nossos clubes. 

Agora, depois de ter relegado ao esquecimento um dos nossos 
melhores jogadores, desprezando, repetidas vezes, sua 
convocação em beneficio de outros menos dotados, vêm a CBF e 
seu técnico forçar a apresentação de Marco Antônio 
Boiadeiro, como se o chamassem por mérito. sem, entretanto, 
encobrir a desmedida intenção de alijá-lo do clube num 
importante momento de decisão da Copa do Brasil. 
O Sr. Ricardo Teixeira, arremedo de dirigente. fantoche nas 

mãos de outros inescrupulosos cartolas que vicejam na CBF, 
compromete-se com a liberação do jogador até a data seguinte 
à decisão da partida entre o Cruzeiro e o Grêmio, de repente 
se omite e, com o subterfúgio de uma ~misteriosa" viagem. 
desaparece. 
Furta-se o cartola maior no compromisso assumido. Revela-se 

por inteiro como omisso e inconfiável. Ricardo Teixeira 
deixa a certeza das maquinações de bastidores que sempre 
tentaram obstruir o crescimento do futebol em Minas. Deixa 
claro esse cartola pára-quedista que serve a outros 
interesses, ou qual seria a sua intenção ao obrigar a 
apresentação do Boiadeiro e relevar a ausência do jogador 
Branco. do Gênova, que não atendeu às determinações da CBF? 

Que não confundam meu protesto aqui como manobra política. 
Não sou dado a essas manifestações. Sou realizador. O 
Estádio Dílzon Mello, que, com a ajuda da população, ergui 
em Varginha, é a prova maior e cabal do meu respeito pelo 
esporte e do meu amor pelo futebol. Que não escamoteiem a 
verdade do que aqui demonstro, tentando atribuir minha 
manifestação a um gesto político. Minha vocação política é 
legitima. Meus pronunciamentos nesta tribuna são sim-
plesmente o pensamento e a voz do povo, o mesmo que me 
elegeu e que me deu a responsabilidade de representá-lo em 
todos os seus anseios. O futebol é a paixão desta gente 
mineira, que não admite ser esbulhada como se pretende 
agora . 
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E a continuar agindo dessa forma, visivelmente contra o 
futebol mineiro, logo estaremos de volta a esta tribuna. que 
já serviu para elogiar tantos mineiros ilustres, para pedir, 
de público. o titulo de "persona non grata" para o Sr. 
Ricardo Teixeira. Presidente da CBF. 

390ª REUNIÃO OROINÁRIA 
Discurso Proferido em 2/6/93 pelo 

Deputado Ajalmar Sttva 
O Deputado Ajalmar s;lva- Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Sras. Deputadas, há muito tempo, ouço dizer que a solução 
para a crise brasileira está na área rural. Seja por meio da 
agricultura, da pecuária. dos assentamentos rurais ou, para 
ser mais exato, da reforma agrária. Estamos há muito 
aguardando uma reforma agrícola em nosso Pais. Avança-se em 
um setor, retrocede-se em outro, e continuamos vivendo um 
impasse. O País cresce, a tecnologia avança, mas a crise 
econômica se agiganta, trazendo a miséria, a fome e o 
desemprego à maioria dos brasileiros. Com uma agricultura 
avançada, com a tecnologia em crescimento, com leis claras e 
objetivas, com investimentos corretos, a produção seria 
maior e mais bem qualificada, e nosso povo não estaria 
passando fome. Também ouvimos sempre que este é um País 
gigante, de clima tropical, com grandes extensões, de áreas 
excelentes para o plantio. mas a pouca mudança temos 
assistido durante todo esse tempo. 

Sou de uma região do cerrado e talvez tenha sido a última 
descoberta, a de que aquela terra era ótima para o plantio 
de grãos. Os órgãos de pesquisas são cada vez mais morosos, 
perdidos na burocracia instltucionalizada. E quando surge 
alguma novidade, fica somente na divulgação, e pouco é 
utilizado e/ou incentivado. 

Os Ministros passam rapidamente pelos ministérios e pouco 
criam ou deixam de proveitoso. Não têm tempo para inovar, 
para criar, nem mesmo para acompanhar algum plano. 
Junto a tudo isso caminham também os Estados. Falta vontade 

política para resolver ou para encarar os problemas da 
agropecuária. 

Em que pese ao brilhante trabalho que vem tentando 
desenvolver o Secretário de Agricultura, Dr. Alysson 
Paulinelli, para restabelecer o complexo agropecuário e de 
abastecimento do nosso Estado, arrasado e depauperado nos 
últimos anos, sentimos que a melhoria tem sido 
insignificante. Precisamos, todos nós, unir-nos nessa luta 
árdua, que é a busca de soluções imediatas e duradouras para 
todos esses problemas. 

Temos problemas sérios que poderiam estar sendo 
acompanhados pelo IMA, mas, pela falta de estrutura desse 
órgão, isso não acontece. Um dos exemplos disso é a falta de 
fiscalização do leite comercializado na maioria dos 
municípios mineiros. o que traz sérios riscos aos 
consumidores. É sabido que 85% da carne bovina consumida em 
Minas vem de abates clandestinos. Também não é segredo que 
batatas e verduras comercializadas em todo o Estado são 
lavadas em águas poluídas. 
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Temos o problema do agrotóxico que tanto aflige a 
consumidores e principalmente a trabalhadores de nossas 
lavouras. que não possuem aparelhos de proteção e nem são 
orientados quanto a seu uso. Por causa desses agrotóxicos já 
existem regiões no Estado onde crianças têm nascido com 
problemas de deformações. 
O nematóide cisto da soja, o bicudo do algodoeiro, o cancro 

cítrico, enfim, uma série de outras doenças têm trazido um 
prejuízo incalculável ao Estado de Minas. 

Os leilões de gado, tão comuns em todos os municípios, têm 
sido verdadeiros focos de transmissão de doenças de uma para 
outra região, principalmente da febre aftosa e da brucelose. 

Recentemente, a Comissão de Agropecuária e Política Rural 
desta Casa, ouviu o Presidente do Instituto Mineiro de 
Agropecuária- IMA -, que criado no Governo Hélio Garcia, 
com a aprovação desta Casa. propõe-se a planejar. a 
coordenar. a executar e a fiscalizar o comércio e o uso de 
insumos e de produtos agropecuar1os, os criatórios e os 
abates de animais silvestres; a exercer a inspeção vegetal e 
as de produtos de origem animal; a padronizar e a 
classificar vegetais e a realizar promoções no Estado. 

O IMA carece de estrutura, não conseguindo realizar nem 1/3 
daquilo a que se propõe. Isso faz com que o nosso Estado 
continue perdendo para outras unidades da Federação em 
produção. em definição de objetivos, em fiscalização e em 
arrecadação. Perde-se, portanto, e principalmente, no jogo 
da competitividade. 

O IMA tem falta de pessoal especializado, e os que lá 
trabalham não têm motivação para desempenhar suas funções, 
pois seus salários são verdadeiras aberrações. Seus 
veículos, além de poucos, Ja deveriam e$tar fora de 
circulação há muito tempo, pois têm em média 14 anos de uso, 
e seu orçamento é bastante reduzido para realizar tudo a que 
se propõe. Para controlar as infecções animais ou as pragas 
que se espalham nas várias lavouras das diversas regiões do 
Estado, aquele instituto não dispõe de um laboratório à 
altura. 

Em suma 
!MA, que 
tal . 

e para simplificar, não há como fazer funcionar o 
ajudamos a criar, se não obtivermos condições para 

Convoco então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a todos, do 
Legislativo e do Executivo, para, juntos, encontrarmos a 
vontade política necessária, não só para que o IMA exista de 
fato, como também todos os outros setores ligados à 
agricultura e à pecuária de nosso Estado. 

Não podemos continuar perdendo tanto. Temos que qualificar 
nossos produtos; temos que detectar as infecções e ps 
pragas; temos que proteger os produtores, os consumidores e 
o homem do campo; temos que melhorar a nossa arrecadação, 
aumentando a produção e diminuindo os desperdícios; temos 
que armazenar corretamente e dar melhores condições de 
transporte aos nossos produtos . 
Srs. Deputados, vamos nos 

Agricultura. aos Presidentes 
unir 

de 
ao Secretário de 

órgãos do sistema 
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operacional do setor e aos empresários do ramo para que 
juntos. possamos, o mais rápido possível. dar um exemplo a 
este País. 
Sr. Presidente. Srs. Deputados, temos a humildade de 

reconhecer que não estamos totalmente versados nesse 
assunto. Afazeres outros nesta Casa não nos permitiram, até 
agora, aprofundar tema tão atual e preocupante. 

Entretanto. Sr. Presidente, Srs. Deputados. após assumirmos 
a Presidência da Comissão de Política Agropecuária e Rural 
chegamos. nesse curto espaço de tempo, à conclusão de que é 
impossível continuar a assistir, impassivelmente a tantos 
erros e a tantas aberrações. 

Estamos começando a analisar um projeto de lei agrícola 
para nosso Estado, de autoria do nobre Deputado Roberto 
Amaral. Aproveitamos para convocar a todos os companheiros e 
a todas as entidades ligadas ao setor para participarem da 
discussão desse projeto e para acompanharem a sua 
tramitação. 
Acredito que essa proposição possa ser o início de um 

trabalho que esta Casa poderá desenvolver para o 
aperfeiçoamento de um plano a ser executado em nosso Estado. 

Tal projeto, baseado sobretudo no resultado do seminário 
"Minas Terra". realizado por esta Assembléia, contando com a 
experiência do seu autor, certamente também ouvindo vários 
setores interessados, 1 evant a os pr i nc i pais pontos para a 
elaboração de uma lei agrícola que possa realmente ser 
aplicada proveitosamente para todos. Vamos, então, aprimorá-
lo. Vamos. cada um na sua respectiva região, discutir com os 
setores interessados e apresentar sugestões que possam 
torná-lo mais eficaz. 

O País, embora desordenadamente, muito mais pe 1 a 
persistência e pela luta do seu produtor, vem batendo 
recordes de produção, e. este ano, fala-se outra vez em 
supersafra. Será que não podemos organizar melhor o setor? 
Será que não temos gente competente? Ou falta vontade 
política de nossos governantes? Podemos produzir muito mais 
e sobretudo podemos matar a fome de todos os brasileiros. 
Mais uma vez repito: todos somos responsáveis. 

Nós,_da Comissão de Política Agropecuária e Política Rural, 
queremos ir onde exista o problema; queremos envolver quem 
possa resolvê-lo, e queremos participar ativamente na 
construção da política rural do nosso Estado. Que possamos 
juntos encontrar as soluções. Muito obrigado. 

3911 REUNIÃO OROINÁRIA 
o;scurso Proferido em 4/6/93 pelo 

Deputado José Marta Pinto 
O Deputado José Marta Ptnto Sr. Presidente e Srs. 

Deputados, aqui estamos hoje, nesta tribuna, para, de viva 
voz, expressar o nosso grande contentamento pela auspiciosa 
notícia de que o Governo Federal acaba de autorizar as 
medidas necessárias para a reativação do tradicional Colégio 
Militar de Belo Horizonte . 

Para nós, que tanto ficamos perplexo e constrangido quando, 
há sete anos. fomos pego de surpresa pela notícia do 
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encerramento brusco das atividades daquele renomado centro 
de ensino da Capital mineira, a decisão de promover sua 
ressurreição é um fato gratificante. tendo em vista que. 
desde aquela ocas1ao, não poupamos esforços para que isso 
viesse a acontecer. 

A educação escolar ou institucionalizada é um dos bens 
essenciais de um povo. Por isso, ela constitui um dos 
objetivos básicos do Estado, visto que ele tem a função de 
promover o bem comum. Ao Estado cabe, pois, promover a 
instrução e a formação do cidadão. e, assim fazendo, ele 
está investindo no próprio processo de desenvolvimento 
nacional, em seus diversos aspectos: o económico. o social, 
o politico e o cultural. 

Por sua vez, a educação significa a libertação do ser 
humano das pe i as da ignorância, da a 1 i e nação. da 
subserviência e da tirania. A educação faz do simples 
indivíduo um verdadeiro ser humano, um ser respeitável e 
digno. A educação promove o homem na escala social e o dota 
de instrumental capaz de impulsionar o progresso. 

No Estado moderno. a comunidade dos cidadãos forma a nação. 
Não é possível engrandecer o Estado e promover o 
desenvolvimento nacional sem que se eleve o nível 
educacional dos cidadãos. pré-requisito para a efetivação 
daqueles objetivos. 

A educação é uma tarefa nacional: por isso, deve ser 
conduzida pelo Estado. Para se desincumbir, porém, dessa 
tarefa monumental e árdua. o Estado tem de contar com 
instituições especializadas. que gozem de grande conceito 
popular, entidades que mereçam a confiança e a aprovação da 
comunidade junto à qual atuem. E é nesse nível que se 
encontra o nosso querido Colégio Militar de Belo Horizonte, 
estabelecimento rico em tradição, mercê dos excelentes 
serviços prestados ao ensino secundário desta Capital ao 
longo de mais de três décadas. 
O Colégio Militar representa a concretização de um belo 

projeto de alguns patriotas idealistas que planejaram 
instituir um estabelecimento moldado nos princ1p1os das 
academias militares e que atraísse vocações para a carreira 
castrense. Além disso, sua filosofia revela uma visão 
social, procurando atrair jovens dos segmentos populacionais 
dotados de poucos recursos, os quais teriam, na escola. um 
canal de formação e preparação para uma profissão segura e 
que proporcionasse a ascensão na escala social. 
Trata-se de uma instituição de elevado valor cívico, pois 

sua ação educacional se preocupa não apenas em proporcionar 
aos jovens a educação informativa, mas, fundamentalmente. 
com a formação de cidadãos conscientes de seus deveres para 
com a Pátria, dotados de senso de responsabilidade para com 
a sociedade e compromissados com os mais elevados interesses 
nacionais . 
O Colégio Militar de Belo Horizonte, durante décadas, 

cumpriu com sucesso essa missão, educando gerações 
sucessivas de jovens que se orgulhavam de seu País e que 
vieram a prestar à .comunidade local e nacional relevantes 
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serviços, graças à excelente formação realizada ao longo do 
tempo em que freqüentaram aquele estabelecimento modelar. 

Há sete anos, porém, esse trabalho foi encerrado. Naquela 
época. inconformado, lançamos o nosso brado de protesto 
junto às autoridades competentes. pedindo um reexame da 
situação e a reversão da medida tomada, que tão brutalmente 
vitimava a nossa comunidade e que atingia um educandário que 
já fazia parte da tradição educacional da Capital mineira. 

As explicações sobre a providência adotada nunca chegaram a 
nos convencer plenamente, razão pela qual continuamos 
lutando pela reabertura do colégio. Os anos se passaram 
antes que uma solução positiva fosse adotada. 

Agora, finalmente "antes tarde do que nunca", diz o 
velho ditado , vemos, com enorme satisfação, a 
concretização do nosso sonho. E a solução partiu de um homem 
público saído das Minas Gerais, um político e um 
admi n i s t radar sens ive 1 e tarimbado, que conhece 
profundamente os problemas nacionais e que enxerga. com vi-
são de estadista. as grandes necessidades do povo. O 
destino. que colocou o Presidente Itamar Franco à frente 
desta Nação, guiou a sua visão na escolha do eminente Gen. 
Zenildo de Lucena para o Ministério do Exército. Brasileiro 
ilustre, patriota, homem inteligente, lúcido, de rara fibra, 
o Gen. zenildo deu novo rumo e nova orientação aos negócios 
de sua Pasta, promovendo uma ampliação considerável do papel 
do Exército na política social do Pais. 

Dessa maneira, o glorioso Exército nacional honra a sua 
tradição de instituição modelar, de civismo e urbanidade, de 
dedicação à Pátria, contribuindo para a solução de seus 
problemas fundamentais, pois seus dirigentes sabem que, onde 
campearem a miséria e a ignorância, haverá sempre um foco de 
subversão da ordem constituída e uma ameaça á unidade 
nacional. Dentro dessa visão sadia e construtiva do conceito 
de nacionalidade é que se insere a decisão, humana e inteli-
gente, de resgatar para os mineiros uma de suas mais caras e 
tradicionais instituições de ensino, o Colégio Militar. 

Nós, que, como dissemos, não deixamos de lutar por sua 
volta desde seu fechamento, temos muito a comemorar com a 
auspiciosa noticia de sua reabertura e fel i citamos todos os 
mineiros por poderem dispor novamente de um educandário de 
tanto renome e conceito. 

A nossa luta, como a de 
possibilidade da reversão 
não foi em vão, e, por 
comemorar a vitória final . 

muitos outros que acreditaram na 
da situação do Colégio Militar, 
isso mesmo, temos motivo para 

O povo mineiro agradece penhoradamente a todos aqueles que 
deram a sua contribuição para o. desfecho vitorioso dessa 
campanha, e, em seu nome, não podemos deixar de tributar. de 
público, a nossa eterna gratidão ao Presidente Itamar Franco 
e ao Gen. Zenildo de Lucena, cuja ação foi fundamental para 
a reconquista, por nós, do Colégio Militar de Belo 
Horizonte . 

391i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 4/6/93 pelo 
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Deputado Geraldo Rezende 
O Deputado Geraldo Rezende Sra. Presidente. Srs. 

Deputados, um preocupante assunto me traz a esta tribuna na 
manhã de hoje. O jornal ''O Diário da Tarde'', desta Capital, 
em sua edição de hoje, publica, na página de economia, uma 
entrevista explicativa do Diretor da fiAT, Dr. José Eduardo. 
A matéria explicita números com relação à produção da FIAT e 
à geração de impostos e de empregos, por parte da empresa, 
em Minas Gerais. Também demonstra claramente a intenção da 
FIAT de transferir para o Estado de São Paulo a sua 
montadora de automóveis e de motores para exportação. 

Por que a FIAT está fazendo isso? Culpa única e exclusiva 
de um partido que não prestou nenhuma contribuição do ponto 
de vista democrático nem do ponto de vista sócio-econômico 
ao Estado de Minas Gerais. Eu questiono desta tribuna os 
Deputados do Partido dos Trabalhadores. Qual o projeto 
importante elaborado pelo PT e aprovado nesta Casa que tenha 
resultado em benefício para os mineiros? Nenhum. Agora 
querem fazer com que a FIAT se mude para outro Estado. 
prejudicando os trabalhadores mineiros que nela têm seus 
empregos e que dela tiram seu sustento. 
Sra. Presidente, Srs. Deputados, o Deputado Geraldo Rezende 

não admite isso e lamenta profundamente ter apoiado o PT em 
1989. Sou do PMDB há 27 anos, mas, em 1989, quando da 
disputa entre Collor e Lula, este Deputado, aqui desta 
tribuna, apoiou o PT. Apoiou, até por questões filosóficas, 
por entender, naquela oportunidade, que o PT estava mais 
próximo da sua linha de pensamento. Ledo engano. Minhas 
bases no Triângulo reclamaram alegando que eu havia tomado 
uma decisão radical. E tinham toda a razão em me criticar, 
apesar dos acontecimentos que vieram sobrepor-se às eleições 
de 1989 e do verdadeiro desastre que foi a eleição do 
Presidente Cal lar. Não sei, entretanto, se o desastre teria 
sido menor se o eleito tivesse sido o Lula. Eu não posso 
entender como um metalUrgico que está há quase 20 anos sem 
trabalhar e que não tem um mandato parlamentar pode ter uma 
filha estudando na França e pode viajar os sete dias da se-
mana, sem falhar um só dia, de avião Lear Jet particular. 
alugado por conta dessa figura política desta Nação. 

O Brasil vai muito mal, Sra. Presidente, Srs. Deputados, e 
o fisiologismo do PT deixa-o pior ainda. Não posso entender 
um partido que tem um discurso e uma prática inteiramente 
diferentes. Seus políticos vêm aqui, discutem, vão às bases. 
dizem que são democráticos, mas são profundamente ditadores 
e i mpos i ti vos. São os donos da verdade. São contra 
discussões e agora estão querendo causar um imenso prejuízo 
aos mineiros, fazendo com que a FIAT vá se instalar em outro 
Estado da Federação. Já existe até uma briga em torno dessa 
questão. Os Estados de Pernambuco, do Ceará e de São Paulo 
querem receber a empresa em seu território; outros Estados 
estão absolutamente fascinados com a hipótese de que ela 
possa se instalar em seus territórios. É óbvio, pois isso 
vai gerar empregos diretos e indiretos, vai gerar impostos, 
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vai gerar beneficios para esses Estados, levando para muitos 
o avanço tecnológico moderno que inexiste lá. 

Quero nesta manhã, Sra. Presidente. Srs. Deputados, dizer 
o que a irresponsabilidade do PT pode causar para Minas 
Gerais, e nós não podemos permitir que isso aconteça. Não 
podemos permitir que a FIAT simplesmente transfira suas 
instalações do setor de exportação do nosso Estado para 
outro. Nós mineiros, esta Casa Legislativa e o Governo do 
Estado precisamos fazer com que Minas Gerais seja um Estado 
com mais atrativos para que aqui venham instalar-se outras 
empresas do porte da FIAT para gerar mais empregos, porque 
temos milhares e milhares de desempregados. Temos inúmeros 
pais de família vivendo do subemprego. É só irmos ao centro 
da cidade para vermos o desemprego e o subemprego que existe 
por aqui. As pessoas estão nas ruas à procura de comida, de 
moradia, de educação para os filhos, de saúde, e se não 
tivermos aqui a força da economia para gerar os recursos e 
para suprir nossas dificuldades, dificilmente Minas Gerais 
será um Estado justo. 

Quero deixar aqui o meu protesto contra essas ações do PT e 
responsabilizar esse partido pelas suas conseqüências. É 
preciso que esta Casa deixe de viver sob a filosofia da 
lagartixa, que só movimenta a cabeça no sentido vertical. 

É necessário que os Deputados desta Casa comecem a balançar 
a cabeça para o PT também no sentido horizontal e a dizer um 
não bem grande a essas iniciativas que causam prejuízo ao 
nosso Estado. 
Vamos defender Minas Gerais! Vamos acreditar no nosso País! 

Vamos, juntos, conseguir fazer com que o trabalho seja 
valorizado perante o capital, mas com coerência e com 
justiça. Era o que eu tinha a dizer. 

391ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 4/6/93 pelo 

Deputado Ibrahim Jacob 
O Deputado Ibrahtm Jacob (- Lê requerimento, cuja 

justificação segue abaixo, no qual solicita seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Cruzeiro 
Esporte Clube pela conquista da Copa do Brasil.) 

"Justificação: Mais uma vez, o Cruzeiro é grande campeão! O 
mérito, nos esportes, não é mera abstração, pois que 
demonstra o valor sociocultural de um povo no cuidado com o 
físico, aliado à habilidade mental. E esse mérito se faz por 
conquistas realmente expressivas, que nascem da organização 
dada ao empreendimento esportivo e da qualidade dos atletas, 
que se empenham em campo, fazendo, afinal, a tradição do 
clube. 

O Cruzeiro Esporte Clube, seguidas vezes, tem revelado 
esses dois fatores essenciais: o da organização 
administrativa, que é indispensável ao sucesso, e o do 
esmero na escolha e na formação de seu plantel de alto 
nível, dignificando, com letras maiúsculas, a grandeza do 
esporte mineiro . 

E foram, por certo, 
celeste superar até 

essas virtudes que permitiram o time 
mesmo os entraves extra-esportes 
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daninhos, repugnantes, mas que a cartolagem do futebol 
brasileiro insiste em fazer imperar, em beneficio de certos 
clubes ou grupos, os quais tiram o brilho das competições. 

O Cruzeiro esteve acima desses aproveitadores, autênticos 
"colarinhos-brancos", que cometem crime contra o esporte por 
força de interesses pecuniários pessoais. 

O Cruzei r o, contudo, superou tudo e todos, reafirmando, 
pelo trabalho consciente e orientado, que o esporte foi 
fei-to para ser disputado 1 ivremente em campo, longe desses 
arranjos daninhos que já tiraram do Brasil algumas taças. 

O time mineiro é, em todos os sentidos, um exemplo do poder 
da vontade, do determinismo, da organização, da qualidade. 
do empenho, do espírito verdadeiramente esportivo. 

Ele não é simples parte nem facção do esporte no Estado, 
mas um ponto de convergência, uma referência, que indica o 
bom caminho a ser trilhado por aqueles que desejam praticar 
um futebol autêntico e respeitável. 

Parabéns, pois, ao Cruze i r o Esporte C 1 ube, aos seus 
dirigentes, funcionários, atletas e torcedores!'' 

391a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso-Proferido em 4/6/93 pelo 

Deputado Antônio Carlos Pereira 
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sra. Presidente, Srs. 

Deputados, encontrava-me no meu Gabinete quando comecei a 
ouvir e, depois, a assistir ao discurso do Deputado Geraldo 
Rezende. Não me vou estender numa polêmica neste momento, 
mesmo porque, apesar de sua preocupação de que aqui não 
havia ninguém do PT, eu gostaria de lembrar-lhe que nossa 
Bancada foi impedida de falar neste Plenário, nas últimas 
sessões. Quero lembrar ao senhor, que acaba de falar em 
democracia, que, em todas as sessões desta semana, os se-
nhores (em sua maioria, governistas) estavam inscritos, 
impossibilitando que usássemos esta tribuna. 
Vou dividir a minha fala em duas partes. Não vou ater-me às 

acusações sobre o fisiologismo do PT e o caráter ditatorial 
e impositivo do nosso partido. 

Uma vez que o senhor questionou a nossa atuação no que diz 
respeito ao relacionamento do Estado de Minas Gerais com a 
FIAT e lançou algumas acusações contra o Presidente do nosso 
partido, creio que o senhor merece um esclarecimento. No que 
diz respeito à FIAT, gostaria, inicialmente, de historiar 
todo o processo para que não fiquemos fazendo tempestade em 
copo de água. Vamos esclarecer o que ocorreu com a FIAT em 
nosso Estado. O senhor deve lembrar-se de que, antes do 
Governo atual, até mesmo no Governo anterior, do Sr. Newton 
Cardoso, existia um regulamento que permitia que o Grupo 
FIAT utilizasse aqueles créditos que se obtinham a partir de 
uma pauta de exportação, em que o volume era maior que a 
produção para o mercado interno. Essa regulamentação foi 
eliminada no Governo Newton Cardoso. A crise começou naquele 
período. Essas informações me foram passadas e confirmadas 
pela história que o próprio Diretor da FIAT me contou. A 
empresa já foi objeto de CPI nesta Assembléia, relativamente 
a questão de crédito de ICMS, e uma regulamentação que 
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existia foi eliminada. No atual Governo e a nosso juízo, 
segundo a nossa concepção, eram irregulares os beneficios 
que a FIAT havia recebido do atual Secretário da Fazenda. A 
argumentação da Procuradoria do Estado é a de que isso se 
deu exclusivamente com a FIAT. 

A nossa Bancada e eu, em nenhum momento, queremos levantar 
uma questão no que diz respeito à FIAT no nosso Estado. Não 
vamos à Justiça, não vamos ao Ministério Público e também 
não vamos, simplesmente, denunciar. 

Fomos, inicialmente, atendidos pelo Chefe de Gabinete da 
Casa Civil e encaminhamos uma situação que consideramos 
irregular, qual seja o tratamento diferenciado que havia 
para com a FIAT em relação aos outros setores de Minas 
Gerais que também geram crédito de exportação. O Governo 
optou por uma alternativa, quando poderia ter optado por 
outra, que iria evitar o problema. 

Finalmente. o Juiz, com a mesma compreensão do Ministério 
Público. que é a da nossa Bancada também. entendeu que a 
situação da FIAT era irregular e concedeu uma 1 iminar. E 
depois, se o Juiz retroagiu da sua decisão inicial, não foi. 
de maneira alguma, por deixar de considerar que havia 
irregularidades. O argumento do Juiz foi muito claro no 
primeiro momento, ao considerar a situação ilegal e conceder 
a 1 i minar. Diante da possibilidade de desemprego, das con-
seqüências e dos problemas no plano social. suspendeu-se a 
liminar. 
A pergunta que faço, Deputado Geraldo Rezende, é: onde está 

o equívoco do PT? Para ser correto, justo e preocupado com 
a questão pública, o Deputado deveria vir a esta tribuna e 
questionar também o Ministério Público e o Poder Judiciário 
de Minas Gerais. Se assim fizesse. não demonstraria que a 
sua intenção é alimentar uma disputa política. 

Assistimos à trajetória do caso FIAT. e estou absolutamente 
à vontade para os debates. Não nos interessava, de maneira 
alguma. a saída de qualquer empresa do nosso Estado. A 
pergunta a que o Deputado deveria responder é: por que, até 
agora, não houve qualquer iniciativa do Governo para 
regularizar a situação? O Deputado Geraldo Rezende sabe a 
razão pela qual a FIAT quer ir para São Paulo? E porque lá 
existe uma lei que garante à FIAT utilização dos créditos 
industriais resultantes de exportação. Esse é o único motivo 
para sua alegação de que pode ir para São Paulo ou para 
Pernambuco. 

O Deputado deveria dizer, desta tribuna, qual é a política 
industrial defendida pelo Estado e qual o empenho de 
investimento e a vontade do Governo em garantir não apenas a 
permanência da FIAT - em situação não subserviente -, mas 
que outras indústrias aqui se instalem. Que poder 
maravilhoso tem esse partido. com oito Deputados nesta Casa. 
que consegue, de um dia para outro, expulsar do Estado uma 
multinacional? Vamos ter consciência da dimensão das coisas! 
Existe uma demanda muito clara, como foi explicitado pela 
direção da FIAT, pela Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais e como será explicitado pelo Centro de 
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Indústrias de Contagem. Eles reivindicam que o Governo 
estadual envie uma lei para esta Assembléia Legislativa. 
regularizando a situação. Essa não é uma vontade do PT, mas 
do empresariado mineiro, a que o Governo terá de res-
ponder, bem como o terá V. Exa., Deputado Geraldo Rezende. 

Passo a uma segunda questão. 
Enfadonha, monótona e aborrecida é a alegação de que o Lula 

não trabalha. Esclareço que temos uma concepção própria do 
que seja um partido político. O companheiro Lula é 
sustentado pelo Partido dos Trabalhadores, como é dO 
conhecimento público. Volto a dizer desta tribuna: é o nosso 
partido que paga o seu salário, a sua assessoria, a sede de 
seu escritór1o e suas viagens, como decorrência da nossa 
compreensão do que seja um partido político. Entendemos que 
os nossos dirigentes devem ser sustentados pelo partido, e 
assumimos essa posição publicamente. Não há o que 
estranhar, e nunca omitimos isso. 

O Deputado Geraldo Rezende, tão bem quanto eu, sabe que, se 
o Lula quisesse ter mandato, ele o teria, pois. quando de 
sua candidatura, foi o Deputado Federal mais votado do País. 
Hoje, exerce uma função que engrandece a cidadania, 
demonstrando que é possível, no Brasil, o exercício da 
política sem mandato. Por que insistir na concepção 
estranha, pequena e amesquinhada de que. para fazer 
política, o cidadão tem de ser doutor, empresário. ou ter 
mandato? Por que o cidadâo comum e principalmente um 
metalúrgico- não pode fazer política? Segundo a nossa 
concepção, defendida com a maior tranqüilidade e 
transparência, isso é possível. 
Se o Deputado Geraldo Rezende quer saber quem sustenta o 

Lula, não deveria lançar dúvidas a respeito, mas sim 
perguntar abertamente sobre isso. Por que subverter um 
discurso e não enfrentar o problema? Esse é o debate que 
quero fazer. 
Sra. Presidente. concluindo, quero dizer que, quanto à 

FIAT, é o Governo- o Governo que o Deputado Geraldo Rezende 
defende- que tem a responsabilidade da solução. 

391i REUNIÃO ORDINÃRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 4/6/93 pelo 

Depútado Geraldo Rezende 
O Deputado Geraldo Rezende Quero dizer ao Deputado 

António Carlos Pereira que é do meu conhecimento que quem 
sustenta o Lula é o PT. O meu questionamento, ou melhor. a 
minha afirmação diz respeito à origem do dinheiro do 
partido. De onde ele vem? Vem do braço do PT: a CUT . 

Uma nota publicada pela imprensa - em letras tão pequenas 
que, como na noticia sobre a Erundina, necessitava lupa para 
ser lida -apresenta dados sobre a arrecadação da CUT . 
Durante o ano de 1992, a CUT arrecadou dos trabalhadores 
brasileiros. em média, US$5. 189.000,00 por mês. Isso dá mais 
de Cr$200.000.000.000,00. Sr. Deputado. Apenas 5% dessa 
arrecadação vai para o sindicalismo. O resto é para fazer 
campanha política para o PT. Isso está no "Jornal dO 
Brasil"- É preciso que os parlamentares e a própria imprensa 
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investiguem esse fato. Quando há qualquer coisa contrária 
sobre o PSDB, o PMDB ou outro partido, a imprensa anuncia em 
letras garrafais, nas primeiras páginas dos jornais. Agora, 
quando é relacionado ao PT, aparece uma pequena nota na 
quinta. sexta ou décima página. e precisamos até de lupa 
para ler. É o caso da denUncia que houve no começo do ano, 
publicada no "Jornal do Bras i 1", e que, tenho recortada em 
meu Gabinete. Então, Deputado Antônio Carlos Pereira, que eu 
admiro até pela eloqüência que tem na tribuna. não posso 
concordar com o que o senhor está dizendo. 

391a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 4/6/93 pelo 

Deputado Antônio Carlos Pereira 
O Deputado Antônio Carlos Pereira - O Deputado Geraldo Re-

zende não respondeu as minhas questões. Ele havia ocupado a 
tribuna mais cedo. atacando o PT, dizendo que ele vai tirar 
a FIAT do Estado de Minas Gerais. O Deputado não respondeu 
por que o Governo que ele defende aqui não regulariza a 
situação. 

Eu tenho aqui o meu contracheque. São descontados do meu 
salário o equivalente a 30% para o meu partido. O mesmo 
ocorre com todos os parlamentares deste partido em todo o 
Brasil. Isso, por si só. é uma fonte de recursos bastante 
significativa. Agora, tem mais: nós cobramos dos nossos 
sindicantes - isso é um grande argumento para muitas pessoas 
não entrarem para o PT- para serem filiados ao partido. 

O Deputado alega que a CUT sustenta o PT. Eu conheço muito 
bem a CUT. inclusive fui seu dirigente. Sei muito bem da sua 
situação financeira. Se o Deputado tem essa concepção, ela é 
ilegal. E se o senhor está consciente da denUncia que está 
fazendo, deve ir á Justiça para saber se, de fato, a CUT 
financia o PT. Essa é a atitude mais correta que o senhor 
deve tomar neste momento, porque, se realmente existir o 
erro - porque é um erro gravíssimo , o PT deve ser 
penalizado, juridicamente e financeiramente. Muito obrigado 
pelo aparte, Deputado Anderson Adauto. 

391ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 4/6/93 pelo 

Deputado Anderson Adauto 
O Deputado Anderson Adauto* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados. a nossa preocupação também é com relação á FIAT . 
Pude ouvir atentamente o pronunciamento dos dois 
companheiros. o que me motivou a ocupar a tribuna e fazer um 
pequeno pronunciamento sobre a situaçao da FIAT no Estado de 
Minas Gerais, hoje. Nesse sentido, fico muito feliz nesta 
sexta-feira, mesmo com o Plenário vazio, porque tivemos dois 
companheiros, um do PT e outro do PMDB. que ocuparam a 
tribuna para externar as suas preocupações. 
O "Estado de Minas" do dia 2 de junho, quarta-feira, 

publicou na sua pág. 7 uma noticia que deveria trazer sérias 
preocupações para todos os que têm alguma responsabilidade 
com o desenvolvimento do nosso Estado, principalmente nós, 
detentores de mandatos outorgados pelo povo. 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Trata-se da matéria que registra a decisão da FIAT 
Automóveis S.A de transferir para São Paulo, para a região 
de Jundiai, uma parte das suas unidades industriais, mais 
especificamente o setor de montagem e acabamento de veículos 
para exportação. 

O motivo dessa tomada de posição da FIAT seria a existência 
de um impasse entre o Governo de Minas Gerais e a empresa, 
com relação aos créditos de ICMS correspondentes aos 
veiculas destinados ao mercado externo. No período de março 
de 1987 a março de 1993, segundo o porta-voz da FIAT, os 
créditos acumulados de ICMS teriam atingido a cifra 
expressiva de US$164.000.000,00. Todos os meses, atualmente, 
o acúmulo de créditos do ICMS é da ordem de US$2.000.000,00. 

Depois de insistir junto ao Governo de Minas, durante 
vários anos, para que o Estado desse aos créditos de ICMS o 
mesmo tratamento que São Paulo e outras unidades da 
Federação têm dado, a FIAT teria chegado à conclusão de que 
a solução mais imediata, dentro dos interesses da empresa, 
seria a implantação da linha de montagem de veículos para 
exportação em Jundiaí. Lá, seriam recebidos os veículos 
desmontados, fabricados em Betim, e a eles seriam 
incorporados os componentes produzidos pelos fornecedores de 
São Paulo. Essa transferência da montagem e acabamento dos 
carros para exportação evitaria, para a FIAT, a acumulação 
dos créditos do ICMS. 

O mais grave, nessa decisão da empresa, se ela vier a ser 
confirmada, é a perda de novos investimentos da própria FIAT 
ou de suas subsidiárias e, ainda, de muitos fornecedores de 
autopeças, que consolidariam Minas Gerais como o segundo 
mais importante pólo automobilístico do Brasil. Um parque 
industrial automotivo que ainda não esgotou a sua capacidade 
de expansão e poderia sediar novas empresas a curtíssimo 
prazo ampliando a sua participação no dinâmico mercado da 
indústria automobilística brasileira. 
A própria FIAT tem ·um projeto em andamento, ao qual ela 

chama de mineirização de fornecedores, que vem dando os 
melhores resultados. Em 1989, a empresa realizava 26% das 
suas compras de componentes e autopeças junto ao grupo de 35 
fornecedores instalados em nosso Estado. Em 1992, o número 
de fornecedores mineiros havia aumentado para 47, passando a 
concentrar 34% dos pedidos da FIAT. Até 1995, a montadora 
planejava elevar os seus fornecedores no Estado para 60 
empresas, concentrando nelas 45% de suas compras. 

Sabem o que isso significa, senhores? São alguns milhares 
de novos empregos bem remunerados, com relação à média 
salarial do Estado. São milhões de dólares em impostos. É, 
ainda, uma maior participação de Minas Gerais no volume 
total das exportações brasileiras e também no produto 
interno bruto do País. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós. parlamentares e todos 

os demais representantes dos interesses da população de 
Minas Gerais, eleitos ou ocupando cargos de confiança no 
Governo, não podemos assistir de braços cruzados ao inicio 
de um processo, que pode ter como conseqüência futura o 
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esvaziamento e a perda de ;mportància do pólo da indústria 
automobilística de Minas Gerais. 

É imprescindível que algo seja feito imediatamente. Nesse 
sentido, solicito ao Governo do Estado que convoque a 
direção da FIAT Automóveis S.A. para que seja encontrada, 
conjuntamente, urna solução que atenda aos interesses de 
ambas as partes. Solícito, também, à diretoria da empresa 
que, antes de oficializar a sua decisão de implantar a 
unidade de acabamento e montagem de veículos para exportação 
no Estado de São Paulo. venha para uma mesa de negociação, 
pensando não apenas com imediatismo nos problemas do 
presente mas também nos esforços e nos investimentos feitos 
no passado recente, ao longo dos últimos 20 anos, numa 
parceria frutífera e recompensadora tanto para a FIAT como 
para toda Minas Gerais. 

A posição privilegiada que a marca FIAT ocupa hoje no 
panorama da indústria automobilística brasileira é fruto, 
sem dúvida alguma, da alta qualidade dos seus veículos, da 
sua tecnologia e do seu poderio empresarial. Mas é fruto. 
também, do apoio decisivo que lhe foi dado pelo Governo e 
pelo povo de Minas Gerais, ao longo de duas décadas. Ê fruto 
de uma colaboração mútua, de uma parceria verdadeira, que 
precisa continuar rumo ao futuro. As dificuldades presentes 
são superáveis, desde que haja boa vontade e flexibilidade 
de ambas as partes. 

Para finalizar, peço a transcrição, nos anais desta Casa, 
do editorial de ontem, dia 3 de junho, do "Estado de Minas", 
com o título "Um grave prejuízo para Minas". E sol i cito a 
transcrição, também. da coluna do jornalista Carlos 
Lindenberg, publicada ontem no "Hoje em Dia", com o título 
"Minas precisa decidir o que quer com a FIAT". Esses dois 
trabalhos jornalísticos mostram que a imprensa mineira está 
atenta e zelosa diante dos interesses maiOres do nosso 
Estado. São dois exemplos do excelente jornalismo que se 
faz hoje em Minas Gerais. Um jornalismo construtivo, 
participante. alerta para o que é prioritário para o 
desenvolvimento harmonioso do nosso Estado. Muito obrigado. 

(* -Sem revisão do orador.) 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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Belo Horizonte, quarta-feira, 23 de junho de 1993 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 21 DE JUNHO DE 1993 

Presidência do Deputado João Batista 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum" - ORDEM DO DIA. 

COMPARECIMENTO 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
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Elmiro Nascimento - Rêmolo Aloise- Amilcar Padovani 
Anderson Adauto - António Pinheiro- Clêuber Carneiro 
Cóssimo Freitas - Edward Abreu- Ermano Batista- Geraldo 
Rezende - Ivo José - João Batista - José Braga José 
Laviola- José Leandro -Maria Olívia- Mauri Torres 
Milton Salles - Péricles Ferreira- Roberto Luiz Soares-
Simão Pedro Toledo- Tarcísio Henriques Wellington de 
Castro- Wilson Pires. 

Falta de ''Quorum'' 
O Sr. Presidente (Deputado João Batista) A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião por falta 
de "quorum" e convoca os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de amanhã. dia 22, às 9h30min e às 20h30min, 
nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
ordinária de amanhã, ás 14 horas. com a seguinte ordem do 
dia: (Nota do redator: A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA 211s REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 9 DE JUNHO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 

SUMÁRIO: ABERTURA - li PARTE: Ata - 21 PARTE (ORDEM DO 
DIA): Discussão, em turno un1co. do Veto Parcial à 
Proposição de Lei nQ 11.855; votação do veto aos 
dispositivos com parecer pela manutenção; manutenção do 
veto; votação do veto aos dispositivos com parecer pela 
rejeição; manutenção do veto Questão de ordem 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 9h45min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
Amílcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Álvaro Antônio- Ambrósio 
Pinto - Anderson Adauto - Antônio Carlos Pereira - Antônio 
Fuzatto AntOnio J~lio Antônio Pinheiro Arnaldo 
Canarinho Baldonedo Napoleão Bernardo Rubinger 
Bonifácio Mourão -Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro-
Cóssimo Freitas- Dílzon Melo- Eduardo Brás- Elisa Alves-
Ermano Batista Francisco Ramalho Geraldo da Costa 
Pereira - Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gilmar 

·L-------------------------------------------------------------~ 
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Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio Homero 
Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José - João Batista - Jorge 
Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro - José 
Maria Pinto - José Renato- Marcelo Cecé - Márcio Miranda -
Marcos Helênio - Maria Elvira - Maria José Haueisen - Mauri 
Torres- Miguel Barbosa- Milton Salles- Paulo Pettersen -
Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto 
Luiz Soares Romeu Queiroz Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo- Tarcísio Henriques -
Wanderley Ávila- Wellington de Castro- Wilson Pires. 
OSr. 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. 

1 ª 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. 

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

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

Discussão, em turno único. do Veto Parcial à Proposição de 
Lei no 11.855, que dispõe sobre a recomposição e o 
reajustamento dos simbolos e níveis de vencimentos e dos 
proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá 
outras providências. A Comissão Especial opina pela 
manutenção do veto ao f 2Q do art. 6Q. ao parágrafo único 
do art. 7Q, ao f 3Q do art. 12, ao art. 13 e seu 
parágrafo único. aos arts. 20 e 21 e pela rejeição do veto 
ao art. 24. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. A Presidência vai 
submeter a matéria à votação por escrutínio secreto, nos 
termos do art. 234 do Regimento Interno. Antes, lembra ao 
Plenário que os Deputados que desejarem manter o veto 
deverão votar "sim" e os que desejarem rejeitá-lo deverão 
votar "não". Resumindo: "sim" mantém o veto; "não" rejeita 
o veto. 

A Presidência informa ao Plenário que vai submeter a 
votação os vetos aos dispositivos que receberam parecer pela 
manutenção: ao p 2Q do art. 6Q. ao parágrafo único do art. 
7Q, ao f 3Q do art. 12. ao art. 13 e seu parágrafo único, 
aos arts. 20 e 21. 

Convido, para atuarem como Escrutinadores os Deputados 
Bernardo Rubinger e Álvaro Antônio. 
Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 

Deputados. 
O Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
-Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Bené Guedes - Sebastião Helvécio Amilcar 

É L--------------------------------------------------------" 
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Padovani - Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus - Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva -Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto-
Anderson Adauto -Antônio Fuzatto- Antônio Júlio- Antônio 
Pinheiro- Baldonedo Napoleão- Bernardo Rubinger -Célio de 
01 iveira - Cóssimo Freitas - Oilzon Melo - Eduardo Brás -
Elisa Alves -Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil mar 
Machado - Ibrahim Jacob - João Batista - Jorge Hannas - José 
Braga - José Laviola - José Renato - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Péricles Ferreira - Raul 
Messias - Roberto Amaral - Simão Pedro Toledo - Wanderley 
Á vi la. 

o Sr. Presidente Recomendo aos Escrut i nadares que 
procedam à abertura da urna e à verificação da coincldência 
do número de sobrecartas com o de votantes. 

- Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr. Presidente - Votaram 41 Deputados. Foram encontradas 

na urna 41 sobrecartas. Os números conferem. A Pres-idência 
solicita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 
-Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente- Votaram •·sim" 35 Deputados; votaram 

"não" 4 Deputados; houve 2 votos em branco. Está mantido o 
veto. Oficie-se ao Governador do Estado. 

A Presidência vai submeter a votação o Veto Parcial à 
Proposição de Lei nQ 11.855, art. 24, cujo parecer é pela 
rejeição. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão responder "sim" e os que 
desejarem rejeitá-lo deverão responder "não". Resumindo: 
''sim'' mantém o veto: "não" rejeita o veto. 
Com a palavra, o lQ-Secretário, para proceder à chamada dos 

Deputados. 
o Sr. Secretário- (-Faz a chamada.) 
- Depositam seu voto na urna os seguintes Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Bené Guedes Sebastião Helvécio Amilcar 
Padovani - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus - Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva -Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto-
Antônio Fuzatto Antônio Júlio Antônio Pinheiro 
Baldonedo Napoleão- Bernardo Rubinger- Célio de Oliveira-
Cóssimo Freitas- Dílzon Melo- Eduardo Brás- Elisa Alves-
Ermano Batista- Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gilmar 
Machado - Ibrahim Jacob - João Batista - Jorge Hannas - José 
Laviola - José Leandro - José Renato - Maria Elvira - María 
José Haueisen - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto 
Luiz Soares Sebastião Costa Simão Pedro Toledo 
Tarcísio Henriques- Wanderley Ávila- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente - Recomendo aos Escrutinadores que façam 
a abertura da urna e verifiquem a coincidência do número de 
sobrecartas com o de votantes. 
-Os Escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas . 
O Sr. Presidente -Votaram 43 Deputados. Foram encontradas 

na urna 43 sobrecartas. Os núrr.eros coincidem. A Presidência 
sol i cita aos Escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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- Os Escrutinadores procedem à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente- Votaram ''sim" 37 Deputados; votaram 

"não" 6 Deputados; foi computada a presença de 4 Deputados 
nas comissões. Está mantido o Veto Parcial à Proposição de 
Lei nQ 11.855. Oficie-se ao Sr. Governador do Estado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Agostinho Patrus -Sr. Presidente, como V.Exa. 

pode verificar, não há número para o prosseguimento dos 
nossos trabalhos. Peço, portanto, o encerramento dos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente A Presidência, verificando a 

inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos nossos 
trabalhos, encerra a presente reunião 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 212ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 15 DE JUNHO DE 1993 

Presidência dos Deputados Elmiro Nascimento e 
Baldonedo Napoleão 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1i PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA): Discussão e votação de proposições: Prosseguimento da 
votação, no 2Q turno, do Projeto de Lei no 742/92; questão 
de ordem; rejeição; verificação de votação; ratificação da 
rejeição - Discussão. no 10 turno. do Projeto de Lei 
Complementar nQ 25/93; apresentação das Emendas ngs 7 e 8; 
encerramento da discussão; devolução do projeto, com as 
emendas, à Comissão de Defesa Social - Discussão, no 1Q 
turno, do Projeto de Lei no 1.397/93; apresentação da Emenda 
no 6; encerramento da discussão; devolução do projeto, com a 
emenda, á Comissão de Saúde e Ação Social - Discussão, no 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 1. 150/92; encerramento da 
discussão; discursos dos Deputados Wilson Pires e Roberto 
Carvalho; aprovação - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 728/92; aprovação, com a Emenda nQ 1 - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h37min, comparecem os Deputados: 
Elmiro Nascimento -José Militão- Rêmolo Aloise -Elmo 

Braz - Roberto Carvalho - Bené Guedes - Adelmo Carneiro Leão 
-Agostinho Patrus- Ailton Vilela- Ajalmar Silva- Álvaro 
Antônio- Ambrósio Pinto- Anderson Adauto- Antônio Carlos 
Pereira- Antônio Fuzatto- Antônio Genaro- Antônio Júlio-
Antônio Pinheiro -Arnaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão-
Bernardo Rubinger -Bonifácio Mourão- Célio de Oliveira -
Clêuber Carneiro- Dilzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu 
-Elisa Alves- Ermano Batista- Francisco Ramalho- Geraldo 
da Costa Pereira - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna 
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio 
Homero Duarte - Ibrahim Jacob - João Batista - Jorge Eduardo 
- Jorge Hannas - José Bonifácio- José Braga - José Laviola 
- José Leandro- Márcio Miranda - Marcos Helênio- Maria 
Elvira- Maria José Haueisen- Maria Olivía- Mauri Torres-
Miguel Barbosa -Milton Salles- Paulo Pettersen - Péricles 

E L-------------------------------------------------------~ 
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Ferreira - Raul Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz 
Soares - Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebastião 
Costa - Simão Pedro Toledo - Tarcísio Henriques - Wanderley 
Ávila- Wellington de Castro- Wilson Pires. 

O Sr. Presidente (Deputado 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. 

1ª PARTE 
Ata 

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

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

Presidência vai passar à 2ª parte da reun1ao, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, no 2Q turno, 

do Projeto de Lei nQ 742/92, do Deputado Antônio Fuzatto, 
que regulamenta o disposto no art. 17, parágrafo único, da 
Constituição Estadual. estabelecendo regras sobre formas de 
publicidade, pelos órgãos da administração pública direta, 
indireta ou das fundações. de qualquer dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas ou patrocínios de interesse 
público, ainda que custeada por entidades privadas, e dá 
outras providências. A Comissão de Administração Pública 
opina pela aprovação do projeto. na forma do vencido no 1Q 
turno. A Presidência vai renovar a votação do Projeto de Lei 
nQ 742/92, interrompida por falta de "quorum" na reunião 
ordinária da tarde de hoje. Em votação. o projeto. Com a 
palavra, pela ordem, o Deputado Antônio Fuzatto. 

O Deputado Antônio Fuzatto - Gostaria de saber por que não 
posso encaminhar a votação do projeto neste momento. 

O Sr. Presidente - O processo de votação foi interrompido 
por falta de "quorum". Não está prevista sua interrupção 
para encaminhamento. 

O Deputado Antônto Fuzatto Gostaria de saber onde isso 
se encontra no Regimento. O entendimento que tenho é o de 
que o processo foi interrompido por falta de "quorum". 
Agora, voltaremos normalmente à votação, e, portanto. desejo 
encaminhá-la. 

O Sr. Presidente- Está no art. 255, § 3Q, incisos I e II, 
do Regimento Interno: "Art. 255- A votação completa o turno 
regimental de tramitação. § 3Q A votação não será 
interrompida salvo: I- por falta de "quorum"; li- para 
votação de requerimento de prorrogação do horár.io da 
reunião". O regimento não prevê a interrupção do processo 
propriamente dito, para encaminhamento . 

O Deputado Antônio Fuzatto Quero deixar o meu protesto 
por não concordar com o que foi dito pelo Presidente. O meu 
desejo era fazer o encaminhamento da votação. 

É L-------------------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente - Em votação, o Projeto de Lei nQ 742/92. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado AntOnio Fuzatto 
verificação. 

Sr. Presidente, peço 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência sol i cita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. Os Deputados que 
votaram a favor do projeto queiram levantar-se. (-
Pausa.) Podem assentar-se. Os Deputados que votaram contra 
o projeto queiram levantar-se. (-Pausa.) Votaram a favor 8 
Deputados; 37 Deputados votaram contra. Está. portanto, 
ratificada a rejeição do projeto de Lei nQ 742/92. 
Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei Complementar nQ 

25/93, do Governador do Estado, que dispõe sobre a 
transferência de militar para a reserva e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa Social 
opina pela aprovação do projeto, com as Emendas do nQ 1 ao 
6, que apresenta. 

A Comissão de Fiscalização 
aprovação, com as Emendas do 
Comissão de Defesa Social. Em 
oradores inscritos. 

- Vem ã Mesa: 

Financeira 
no 1 ao 6, 
discussão, 

opina pela sua 
apresentadas pela 
o projeto. Não há 

Emendas ao Projeto de Lei Complementar nQ 25/93 
EMENDA Ng 7 

Acrescente-se onde convier: 
''Art. -Os critérios que determinam a aposentadoria 

por invalidez, com vencimentos integrais, dos servidores 
pUblicas civis, expressos no art. 108 da Lei nQ 869, de 5 de 
julho de 1952, são aplicâveis aos servidores públicos 
militares. 

Parágrafo único -Os efeitos deste artigo terão a mesma 
vigência da Lei nQ 869, de 5 de julho de 1952. 
Sala das Reuniões. 15 de junho de 1993. 
José Laviola 
Justificação: A Lei nQ 869, de 5/7/52, determinou os 

critérios para a aposentadoria por invalidez dos servidores 
pUblicas civis. Esses mesmos critérios foram adotados pela 
Lei no 1.803, de 1958, que trata dos direitos e deveres dos 
funcionários públicos militares do Estado de Minas Gerais. 
No entanto, como se pode observar, entre a sanção de uma e 
de outra lei, existe um interregno de, aproximadamente, seis 
anos. Por se tratar de leis que têm o mesmo teor, mas se 
aplicam a servidores- pUbl icos de categorias diferentes, 
feriu-se o princípio constitucionalmente vigente da 
isonomia, e houve prejuízo para alguns servidores públicos 
militares, excluídos da corporação por invalidez, sem 
direito à aposentadoria. 

Pelo exposto e tendo em vista o que consta na Carta Magna, 
parece-nos justo dispensar o mesmo tratamento, no mesmo 
periodo, aos servidores públicos estaduais, motivo pelo qual 
pedimos a aprovação desta emenda. 

EMENDA NQ 8 
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''Art. O prazo previsto no art. 

Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 
prorrogado por 120 (cento e vinte) dias.·.,. 
Sala das Reuniões. 15 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 
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Lei 
fica 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foram 
apresentadas ao Projeto as Emendas nQs 7, do Deputado José 
Laviola, e 8. do Deputado Agostinho Patrus, razão pela 
qual devolve a matéria à Comissão de Defesa Social, nos 
termos do f 2Q do art. 195 do Regimento Interno, para que 
esta emita parecer sobre as referidas emendas. 

Discussão, no 1Q turno do Projeto de Lei nQ 1.397/93. do 
Governador do Estado. que reorganiza a Fundação Centro de 
Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais, Fundação 
HEMOMINAS, e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de 
Administração Pública opina pela sua aprovação, com as 
Emendas do nQ 1 ao 4, que apresenta. A Comissão de Saúde e 
Ação Social opina pela aprovação do projeto, com as Emendas 
do nQ 1 ao 4, apresentadas pela Comissão de Administração 
Pública, e com a Emenda nQ 5, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. com 
as Emendas do nQ 1 ao 4, da Comissão de Administração 
Pública, e com a Emenda nQ 5, da Comissão de Saúde e Ação 
Social. Em discussão. o projeto.Não há oradores inscritos. 

- vem â Mesa: 
EMENDA NQ 6 AO PROJETO DE LEI DE NQ 1.397/93 

Altera o Anexo II, a que se refere o art. So. no que d1z 
respeito à forma de recrutamento, no nível regional, do 
cargo de Chefe de Seção. Quantidade: 52 cargos, sendo 26 
cargos de recrutamento 1 imitado, e 26, de recrutamento 
amplo, com vencimentos básicos de Cr$9.027.029,00 (nove 
milhões vinte e sete mil e vinte e nove cruzeiros). 

Sala das Reuniões, 15 de junho de 1993. 
João Batista 
Justificação: Os funcionários lotados nas regionais da 

HEMOMINAS de Uberaba e de Governador Valadares sao, quase em 
sua maioria. servidores municipais ou federais cedidos à 
instituição por órgãos dos poderes públicos municipais e 
federal. Desse modo, ficam impedidos de ocupar seus cargos, 
uma vez que cargos de recrutamento limitado, segundo a 
legislação atual, só podem ser ocupados por servidores 
estaduais detentores de cargos efetivos . 
Salientamos, entretanto, que há muitos servidores lotados 

nas quatro regionais da HEMOMINAS que atendem a todos os 
requisitos existentes para o preenchimento de cargos de 
chefia de seção e que a iniciativa de se remanejarem 26 
cargos para o quadro de cargos de recrutamento amplo não 
retira do servidor público estadual a possibilidade de 
ocupar tais cargos. 

O conteúdo da presente proposição foi-me sugerido pela Dra. 
Stela Brenner, consultora do projeto em questão. que esteve 
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em meu Gabinete e sol i citou-me a apresentação da emenda em 
epigrafe. 

O Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. A Presidência 
informa ao Plenário que, no decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto a Emenda nQ 6, do Deputado João 
Batista, razão pela qual devolve a matéria à Comissão de 
Saúde e Ação Soe i a 1 , nos termos do f 2Q do art . 195 do 
Regimento Interno. para que ela emita parecer sobre a 
referida emenda. 
Discussão. no 1Q turno. do Projeto de Lei nQ 1.150/92, do 

Governador do Estado. que autoriza a reversão de imóvel que 
menciona a Luiz Pereira Lima. A Comissão de Justiça conclui 
pe 1 a const i t uc; o na 1 i da de do projeto. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação. Em 
discussão. o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Para encaminhar a votação, com a palavra, o 
Deputado Wilson Pires. 

O Deputado Wilson Ptres -Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, sou a favor da aprovação, no 1Q turno, do Projeto 
de Lei nQ 1.150/92. do Governador do Estado, que autoriza a 
reversão de imóvel que menciona a Luiz Pereira Lima. 
Assomo à tribuna para defender uma proposição. 

Recentemente, foi publicado, no jornal "Hoje em Dia", um 
artigo do jornalista Eduardo Reis, que contesta o Projeto de 
Lei nQ 1.024/92, apresentado aqui, para que a Polícia de 
Minas Gerais passe a fazer uso dos cavalos manga-larga 
marchador e campolina. 

Em seu artigo, ele diz que esses cavalos não correspondem à 
expectativa da Policia Militar de Minas Gerais, mas estamos 
recebendo um folheto que diz que o cavalo manga-larga 
marchador está incluído no 1 ivro de recordes do mundo, 
quanto à resistência, com a marca de 14.000km. Esse cavalo 
foi criado quando D. João VI, fugindo da Península Ibérica, 
acossado por Napoleão, trouxe o cavalo alter, que criou o 
cavalo manga-larga e deu origem ao cavalo campolina. Esse 
cavalo fez o policiamento mais glorioso possível na época do 
Império e fazia o policiamento da capitania, no Ciclo do 
Ouro. 

No final do seu artigo, o jornalista diz que é suinocultor 
na Guarda dos Ferreira. Quero dizer que ele, como 
suinocultor, pode entender de suínos, de caprinos. e até de 
ovinos, mas não entende de eqüinos. Os eqüinos manga-larga 
marchador são ideais para a nossa Policia Militar. 

A compra de cavalos nas fronteiras do Uruguai e da 
Argentina é feita sem licitação. Como pode o Sr. Governador 
prestar contas dessas compras? É necessário haver seriedade 
na compra dos cavalos que vão ser usados pela Polícia 
Militar de Minas Gerais. 

Quero dizer, ainda, que o ilustre Comandante do Regimento 
de Polícia Montada de Minas Gerais, o Sr. José Doro, nunca 
montou em um cavalo. Se o Comandante de tal regimento não 
monta em um cavalo, não deveria ser o seu Comandante . 
Precisamos mudar, precisamos tirar da Policia Militar de 
Minas Gerais o cavalo importado, o cavalo puro-sangue inglês 

É~------------------------------------------------------------~ 
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que só enxerga à frente. só sabe 
o cruzamento das raças exóticas. 
crioulo do Sul, da Argentina, do 

Temos. então, um cavalo que, segundo eles. correspondeu às 
expectativas na época da revolução dos anos 60. Naquela 
época, eles diziam que precisavam do cavalo grande, que 
pisoteava, que trotava. que agredia, mas hoje, meus amigos. 
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, a Polícia Militar mantém 
um relacionamento diferente com a comunidade. É um 
relacionamento de cooperação e integração. Não é mais 
preciso o cavalo que pisoteia. que machuca ou agride. É 
preciso o cavalo que policia, que é o cavalo manga-larga 
marchador mineiro. é o campolina mineiro. porque a 
comunidade está integrada com a gloriosa Polícia Militar de 
Minas Gerais. Precisamos demonstrar isso a esses senhores 
que acham que eu. por ser criador de cavalo manga-larga 
marchador, estou legislando em causa própria. Não estou. 
Estou legislando a favor do cavalo mineiro, que representou 
Minas Gerais na época do Império, que contribuiu realmente 
para que o nosso regimento pudesse fazer a prestação de 
contas ao Imperador. E assim aconteceu. Ele contribuiu, deu 
a sua participação e, agora. no dia 10 de julho. dá uma 
demonstração de resistência, de condições para ser usado na 
Polícia Militar, porque completa uma marcha de 14.000km, do 
Oiapoque ao Chuí, distância nunca registrada no mundo por 
outra raça. Só o cavalo mineiro deu essa demonstração. E por 
que eles não podem ser colocados na nossa Polícia Militar? 
Nós somos criador há 20 anos. Conhecemos todas as nuances do 
cavalo mineiro. mas o nosso plantel é de elite. premiado em 
nível estadual e nacional. Não fazemos o cavalo de trabalho 
para vender à Polícia Militar. Queremos colocar o cavalo 
campolina e o manga-larga marchador nos seus devidos 
lugares. Vamos protestar veementemente contra essa ação per-
niciosa daqueles que estão na Policia Militar de Minas 
Gerais e não querem o cavalo mineiro. 

Sr. Presidente, vou terminar o meu pronunciamento, mas 
antes quero dizer aos senhores - e que isto fique bem 
definido- que queremos para a Policia Militar de Minas 
Gerais um cavalo que possa realmente corresponder às suas 
expectativas. Não queremos cavalos que venham trazer 
problemas nas licitações, nas prestações de contas do 
Governo de Minas Gerais. Queremos cavalos dos criadores 
mineiros e brasileiros porque achamos que a Polícia Militar 
deve ser incentivadora da iniciativa privada, para que ela 
possa oferecer às Polícias das Estados o cavalo ideal. No 
entanto, ela não está fazenda isso. Tive a satisfação de 
doar, Sr. Presidente. à Polícia Militar um cavalo que foi 
campeão no ano de 1991 e cinco éguas, para que pudessem ver 
a inteligência, a maneabilidade, a fortaleza, a resistência . 
a docilidade e a altura dessa raça. O que quero dizer é que 
a Polícia Militar precisa e deve prestigiar o cavalo nascido 
em Minas Gerais. Muito obrigado. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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O Sr. Prestdente Para encaminhar a votação. com a 
palavra, o Deputado Roberto Carvalho. 

O Deputado Roberto Carvalho* Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, estamos de acordo com o parecer da comissão. 
Gostaríamos de que fosse registrado nos anais da Casa que 

recebemos um manifesto dos professores da Escola Estadual de 
Furnas, por meio do qual expõem a lastimável situação em que 
vivem, a angústia e o sofrimento dos professores daquela 
cidade, que estão na luta, na expectativa da melhoria da 
escola e do ensino. Assim, gostaríamos de que esse manifesto 
fosse registrado nos anais da Casa, devido á importância que 
tem no que diz respeito à luta não só dos professores, mas 
também de todo o conjunto da população em defesa do ensino 
público, gratuito e de qualidade. Era só isso, Sr. 
Presidente. 

(* -Sem revisão do orador.) 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que 

formalize o seu requerimento. 
Em votação. o Projeto de Lei no 1.150/92, do Governador do 

Estado, que autoriza a reversão de imóvel que menciona a 
Luiz Pereira Lima. Os Deputados que estão de acordo 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 728/92, do 

Deputado Jorge Hannas, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
rigoroso exame médico a motorista de táxi e de coletivo, côm 
exigência do eletrencefalograma. A Comissão de Saúde e Ação 
Social opina pela aprovação do projeto, na forma do vencido 
no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, que apresenta. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. 
Está, portanto, aprovado o projeto, na forma do vencido no 
1Q turno. com a Emenda no 1. 

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

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, com a ordem do dia 
já anunciada. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

Emendas ao Projeto de Let nQ 1.399/93 
EMENDA NQ 1 

Acrescente-se o item 
seguinte redação: 

"Art. 25-
I - . . . . . . . . . . . . . . . . 

"h" ao inciso do art. 25 com 

h) agricultura, pecuária e abastecimento." . 
Sala das Comissões, 1Q de junho de 1993 . 
Ronaldo Vasconcellos 

EMENDA NQ 2 

a 
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Acrescente-se ao art. 22, após a palavra República, os 
termos " .... da lei de política salarial 
Sala das Comissões, 1Q de junho de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se ao item "c" do inciso 

palavras " .... e meio ambiente 
Sala das Comissões, 1Q de junho de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 

EMENDA NQ 4 
Dê-se a seguinte redação ao art. 35: 

do art. 25 as 

''Art. 35 -Fica o Poder Executivo autorizado a proceder, 
bimestralmente, à correção dos valores das dotações 
orçamentárias do Orçamento Fiscal e do Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado pela 
diferença entre a variaçao do Índice Geral de Preços 
Disponibilidade Interna. da Fundação Getúlio Vargas, e 
a que 1 a estima da na Lei Orçamentária, observado o 
comportamento da receita orçamentária no período. 
Sala das Comissões. 1Q de junho de 1993. 
João Batista 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
"Art. A despesa a serviço da dívida pública 

estadual, implícita no Orçamento Fiscal e de Investimento 
para o exercício de 1994, não poderá ser superior a 15% 
(quinze por cento) da receita fixada no Orçamento Fiscal.". 
Sala das Comissões, 1Q de junho de 1993. 
João Batista 

Acrescente-se 
"Art. 

do Estado, no 
1 i qui da, tendo 
Exportação.". 

EMENDA NQ 6 
o seguinte artigo onde convier: 
O Poder Executivo publicará no órgão oficial 
dia 15 de cada mês, a evolução da receita 

como base o ICMS, o FPE e o Fundo de 

Sala das Comissões. 
João Batista 

1Q de junho de 1993. 

EMENDA NO 7 
No item "f" do inciso V do art. 25, onde se lê: 
"Realização de encontros e seminários", leia-se: 
"Realização de encontros, seminários e orientação direta 

aos municípios através de treinamento sistemático. 
Sala das Comissões, 7 de junho de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 

EMENDA NO 8 
Dê-se a seguinte redação ao art.-9Q: 
"Art. 9Q -O Projeto de Lei Orçamentária será acompanhado 

de demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e 
despesas decorrentes de isenções, anistias. remissões. 
subsídios e benefícios de natureza financeira. tributária e 
creditícia, inclusive aqueles decorrentes do inciso XV do 
art. 7Q da Lei nQ 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a 
nova redação dada pela Lei ng 10. 102. de 25 de janeiro de 
1990. ". 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Raul Messias 

EMENDA NO 9 
Acrescente-se ao art. 8Q o seguinte inciso: 
"Art. 8Q- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
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. . . . Demonstrativo regionalizado do montante e da natureza 
dos investimentos em obras e equipamentos realizados no ano 
de 1992, com especificação por município, exceto para o 
Poder Judiciário. que o fará por região do Estado.". 
Sala das Comissõ€s. 8 de junho de 1993. 
Raul Messias 

EMENDA NQ 10 
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo: 
"Art. . . . - O Poder Executivo, através dos órgãos centrais 

de Orçamento, deverá atender, no prazo máximo de 7 (sete) 
dias úteis contados da data do recebimento, as solicitações 
relativas às categorias de programação. encaminhadas pelo 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária da Assembléia Legislativa, sobre informações e 
dados, quantitativos e qualitativos , que justifiquem os 
valores orçados e evidenciem a ação do Governo. 

Parágrafo único O disposto no ~~caputll deste artigo 
aplicar-se-á aos projetos de lei de créditos adicionais.". 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Antônio Carlos Pereira 

EMENDA NQ 11 
Acrescente-se ao Capítulo II, Seção I, o seguinte artigo: 
"Art. -Os projetos de investimento da administração 

pública direta e indireta serão submetidos à apreciação dos 
órgãos da administração estadual e da sociedade civil a eles 
afetos. 11

• 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Antônio Fuzatto 

EMENDA NQ 12 
Acrescente-se ao Capítulo II, Seção III, o seguinte artigo: 
"Art. . . . . - Os projetos de investimentos das empresas 

estatais serão submetidos à apreciação dos órgaos da 
administração estadual e da sociedade civil a eles afetos.". 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Antônio Fuzatto 

EMENDA NQ 13 
Inclua-se onde couber o seguinte artigo: 
''Art. .... Durante ·o ano de 1994, sempre que for 

constatado um crescimento real da arrecadação do ICMS, o 
montante que corresponder a esse crescimento real será 
aplicado em investimento no setor da saúde.". 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão 

EMENDA NQ 14 
Inclua-se onde couber o seguinte artigo: 
"Art. -A Lei Orçamentária para 1994 destinará o 

percentual mínimo de 5% (cinco por cento) do seu total para 
programas de habitação. 11

• 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
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Adelmo Carneiro Leão 
EMENDA NQ 15 

Acrescente-se ao Capitulo VII o seguinte artigo: 
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"Art. - A Lei Orçamentária deverá vir acompanhada de 
demonstrativo dos débitos das administrações direta e 
indireta com discriminação dos 200 (duzentos) maiores 
fornecedores e prestadores de serviço, com os respectivos 
valores. 
Parágrafo un1co Fica o Poder Executivo 

publicar trimestralmente no seu órgão oficial, 
dia útil do mês subseqüente, o demonstrativo 
''caput'' deste artigo, atualizado.''. 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Ivo José 

EMENDA NQ 16 
Inclua-se onde couber o seguinte artigo: 

obrigado a 
até o Ult1mo 
referido no 

''Art. . . . . Os órgãos da administração direta e indireta 
identificarão, em rubrica específica. para cada um deles, as 
despesas com contratos de locação de mão-de-obra e 
consultoria em geral.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Gilmar Machado 

EMENDA No 17 
Acrescente-se ao art. 23 a seguinte expressão, "in fine": 
"Além das despesas com locação de mão-de-obra e consultoria 

de qualquer espécie.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
G i 1 mar Machado 

EMENDA NQ 18 
Acrescente-se ao Capítulo III o seguinte artigo: 
"Art ..... -A proposta orçamentária para 1994 fará prever 

recursos para que se dê início ao processo de recomposição 
dos vencimentos do servidor pUblico civil e militar e do 
empregado público da administração direta e indireta. os 
quais serão reajustados até atingirem o nível real que 
tinham em outubro de 1986, conforme determina o art. 34 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição do Estado de Minas Gerais.''. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Roberto Carvalho 

EMENDA NQ 19 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
"Art. . . . . - A Lei Orçamentária para o ano de 1994 deverá 

prever recursos para realização de assentamentos de 
trabalhadores rurais sem terra.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Maria José Haueisen 

EMENDA NQ 20 
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo: 
"Art. - É vedado ao Poder Executivo comprometer, a 

qualquer titulo, mais de um milésimo do total da receita 
prevista no Orçamento, inclusive receitas oriundas de 
créditos suplementares, em propaganda e publicidade legal, 
de qualquer órgão das administrações direta e indireta." . 
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Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Marcos Helênio 

EMENDA NQ 21 
Dê-se ao "caput" do art. 35 a seguinte redação: 
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"Art. 35 -O Poder Executivo procederá, trimestralmente, à 
correção dos valores dos saldos orçamentários do Orçamento 
Fiscal e do Orçamento de Investimentos das Empresas 
Controladas pelo Estado. pela diferença entre a variação do 
Índice Geral de Preços Disponibilidades Internas, da 
Fundação Getúlio Vargas. e aquela estimada na Lei 
Orçamentária, observado o comportamento da receita 
orçamentária do período.". 

Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Antônio Carlos Pereira 

EMENDA NQ 22 
Inclua-se no art. 25 o seguinte inciso: 
"A r t . 25 - .......................................... . 

O Poder Executivo dará prosseguimento à implantação 
do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI -
nas Secretarias de Estado, com terminais na Assembléia 
Legislativa e no Tribunal de Contas.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Antônio Carlos Pereira 

EMENDA No 23 
Acrescente-se ao art. 15 o seguTnte paràgrafo: 
"Art. 15- . . . .. . . . . . . . . . . .................. . 
§ • . -As subvenções sociais a que se refere o artigo, 

regulamentadas pela Resolução no S. 129, de 28 de dezembro de 
1992, passarão. a partir do exercicio de 1994, a ser 
consignadas no orçamento da Secretaria de Estado do Trabalho 
e Ação Social.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 

EMENDA NQ 24 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
''Art ..... -O Poder Executivo farà constar na proposta de 

Lei Orçamentária dotação para atender ao disposto no inciso 
III do art. 31 da Constituição do Estado de Minas Gerais.". 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 

EMENDA NQ 25 
Dê-se ao art. 12 a seguinte redação: 
"Art. 12 - Os convênios c e 1 e brados por órgãos e entidades 

da administração pública estadual do Poder Executivo que 
exigirem contrapartida financeira ou garantia do Tesouro 
Estadual superiores aos limites orçamentários do projeto-
atividade ou ultrapassarem a quota financeira do trimestre 
correspondente deverão ter prévia aprovação da Junta de 
Programação Orçamentária e Financeira.''. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 

EMENDA NQ 26 
Acrescente-se ao art. 16 o seguinte parágrafo 3Q: 
''Art. 16- ........... _ .. _ ......................... . ,L_ ______________________________________________________ _J 
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f 3Q Poderão ser computados pelas Prefeituras, nos 
valores da contrapartida mencionada no 9 2Q acima, as 
despesas com pessoal e os custos de recursos materiais 
efetivamente utilizados na execução do convênio, conforme 
dispuser o respectivo projeto.''. 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 

EMENDA NQ 27 
Acrescente-se a al inea "h" ao art. 25: 
"Art. 25- ............................ . 
h- assistência social e comunitária;''. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 

EMENDA NQ 28 
Dê-se ao parágrafo único do art. 7Q a seguinte redação: 
"Art. 7Q- ................... . ....................... . 
Parágrafo único -Fica o Poder Executivo autorizado a 

incluir no Projeto de Lei Orçamentária os fundos estaduais 
cujos respectivos projetos de 1 e i regu 1 ament adores, 
decorrentes do disposto na Lei Complementar nQ 27, de 18 de 
janeiro de 1993, estejam em tramitação na Assembléia 
Legislativa até o dia 31 de agosto de 1993. ". 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 

EMENDA NQ 29 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
"Art. . . -Sem prejuízo do que dispõe a Lei nQ 10.468, de 

5 de abril de 1991. no que respeita a pagamento centralizado 
pela Secretaria de Estado da Fazenda, as dotações referentes 
a despesas com publicação de atos e matérias no diário 
oficial do Estado - "Mtnas Gerats" - serão consignadas aos 
órgãos a que estiverem afetas.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 

EMENDA NQ 30 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
"Art. . . - As dotações correspondentes a 

Exercícios Anteriores, correntes e de capital. 
administração direta, serão 
descentralizadamente, a seus próprios 
trabalho.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 

EMENDA NQ 31 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 

Despesas de 
dos órgãos da 
consignadas, 

programas de 

"Art ..... -Sem prejuízo da programação a ser determinada 
pelos órgãos e pelas entidades interessados, os recursos 
ordinários e vinculados do Tesouro para a execução de obras 
em instalações dos órgãos da administração direta, das 
autarquias e das fundações do Poder Executivo serão 
consignados como transferência direta ao Departamento 
Estadual de Obras PUblicas - DEOP pela Secretaria de 
Estado da Fazenda, enunciados, desde a unidade 

É~--------------------------------------------------------------~ 
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transferidora, os projetos orçamentârios e os órgãos e as 
entidades a que se destinarem as obras. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo os 
recursos para projetos de obras de captação, adução, 
reservação, tratamento e distribuição de água. do sistema de 
coleta e tratamento de esgoto sanitário, do sistema 
energético. de restauração de prédios históricos e de 
construção de rodovias e edificações a ela relativas. nos 
termos do art. 4Q da Lei nQ 9.524, de 29 de dezembro de 
1987. ". 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 

EMENDA NQ 32 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
"Art. - Para cumprimento do disposto no art. 25, cada 

metas e Secretaria de Estado apresentará. previamente, as 
açôes que justifiquem a percepç~o dos recursos.H. 
Sala das Comissôes, 8 de junho de 1993. 
Hely Tarquínio 

EMENDA NQ 33 
Dê-se ao art. 14 a seguinte redaç~o: 
"Art. 14 - Não poderâ ser destinado recurso 

despesa com clube, sindicato. associação de 
entidade congênere, excetuadas as creches e 
atendimento pré-escolar. H. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 

EMENDA NQ 34 
Dê-se ao art. 15 a seguinte redação: 

para atender a 
servidores ou 
escolas para 

"Art. 15 - A celebração de convênios para a concessão de 
subvenções sociais e auxílios para despesa de capital é 
restrita a entidades sem fins lucrativos, de assistência 
social, que desenvolvam atividades na área da educação. da 
cultura, da saúde, da prestação de benefícios à população 
carente, do amparo e da assistência à infancia, à velhice, â 
maternidade e ao deficiente, ressalvando-se convênios e 
contratos com cooperativas ou associações comunitárias ou de 
produção para repasse de recurso federal ou estadual, 
observadas as exigências da legislação em vigor, e estâ 
condicionada: 

I - à comprovação das prestações de contas referentes aos 
recursos de que trata este artigo, recebidos em 1992: 
II - à aprovação, pelo Tribunal de Contas do Estado, da 

prestaçào de contas dos recursos de que trata este artigo, 
recebidos até 1991 . 

§ 1Q -O disposto neste artigo aplica-se aos projetos de 
assistência social de que cogita o "caput", de 
responsabilidade de entidade de direito público . 

§ 2Q - O prazo para a prestação de contas ao órgão 
repassaoor dos recursos de que trata este artigo serâ de 120 
(cento e vinte) dias, contados a partir da liberação da 
última parcela prevista no convênio.". 
Sala das Comissôes, 8 de junho de 1993. 
Agostinho Patrus 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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EMENDA NQ 35 
Inclua-se o seguinte parágrafo ao art. 15: 
''Art. 15- ............................. . 
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1 .... -As subvenções de que trata este artigo serão 
alocadas em sua total idade na Secretaria de Estado do 
Trabalho e Ação Social, e sua distribuição deverá ser 
definida por um conselho gestor, a ser criado, composto 
paritariamente pelo poder público e pela sociedade civil.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
António Carlos Pereira 

EMENDA NQ 36 
Inclua-se o seguinte artigo na Seção I do Capítulo li: 
"Art. -A programação dos investimentos para 1994, no 

Orçamento Fiscal, obedecerá, para fins de sua distribuição, 
aos seguintes critérios: 

I - metade, proporcional à população de cada região; 
II - metade, inversamente proporcional ã renda "per capita'' 

de cada região. 
9 1Q -Excetua-se do disposto no "caput" a programação de 

investimentos: 
a) que tenha critérios já fixados constitucionalmente; 
b) destinada ã manutenção e restauração de rodovias; 
c) destinada à construção de rodovias e sistemas de geração 

e transmissão de energia elétrica.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Antônio Carlos Pereira 

EMENDA No 37 
Dê-se a seguinte redação ao paragrafo único do art. 35: 
"Art. 35- _. . . - ..... --.-.- ..... -- .. - ... - .. - .... -. 
Parágrafo único - A correção de que trata este artigo dar-

se-á por decreto. que fixará um mesmo e idêntico percentual 
para todas as dotações.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Anderson Adauto 

EMENDA NQ 38 
Suprima-se o f 2Q do art. 16. 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Anderson Adauto 

EMENDA NQ 39 
No parágrafo único do art. 22, onde se lê: 
"poderá consignar", 1 e i a-se: 
"consignará". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Anderson Adauto 

EMENDA NQ 40 
Dê-se ao inciso v do art. 8Q a seguinte redação: 
"Art. 8Q- . __ .... _ ...... _. . . _.-- .... -- .. - ... -.- .. - .. 
V demonstrativo dos recursos a serem aplicados em 

programas de saúde, acrescido do total dos recursos 
destinados á aplicação em transporte, inclusive aqueles de 
que tratam os incisos VII e IX deste artigo, para efeito de 
observância do art. 158 da Constituição do Estado;" . 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Sebastião Helvécio 

~L-------------------------------------------------------~ 
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EMENDA NQ 41 
O inciso VIII do art. 8Q passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 8Q- .. .............. . ..... . 
VIII - demonstrativo do serviço da dívida para 1994, 

identificada a natureza da dívida e, separadamente, 
principal e acessórios, além de quadro especial relativo às 
dividas de que trata o art. 17, acompanhado de data de 
contratação, seu saldo atual e cronograma de vencimentos. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Sebastião Helvécio 

EMENDA NQ 42 
O art. 32 passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 32 -Se a Lei Orçamentária não for sancionada até o 

final do exercício de 1993, fica autorizada, até a sua 
sanção, a execução dos créditos orçamentários propostos no 
Projeto de Lei Orçamentária, à razão de 1/12 (um doze avos) 
ao mês. observadas as correções, conforme o que dispõe o 
art. 35 desta lei e seu parágrafo único.''. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA NQ 43 
O inciso V do art. 8Q passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 8Q- . ... . ... ... . . . . ... . . .. . ... . . . . ........ . 
v demonstrativo dos recursos a serem aplicados em 

programas de saúde. para efeito de observância do disposto 
no parágrafo único do art. 158 da Constituição do Estado, 
não se incluindo os repasses de verbas federais.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA NQ 44 
Dê-se ao "caput" do art. 15 a seguinte redação: 
"Art. 15 -A celebração de convênios para a concessão de 

subvenções sociais e auxílios para despesa de capital é 
restrita a entidades sem fins lucrativos. de assistência 
social, comprovadamente de utilidade pública, voltadas para 
a educação, a cultura, a saúde, o fomento ao esporte. o 
amparo e a assistência à infância, à velhice, à maternidade 
e ao deficiente, o combate à fome e à miséria e a construção 
e a reforma de moradas para pessoas carentes, ressalvando-se 
convênios e contratos com cooperativas ou associações 
comunitárias ou de produção para repasse de recurso federal 
e de contrapartida estadual, observadas as exigências da 
legislação em vigor, e está condicionada:". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Rêmolo Aloise 

EMENDA NQ 45 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
''Art. . . O Estado destinará a cada município 5% (cinco 

por cento) da arrecadação nele efetuada, que serão aplicados 
em assistência social.''. 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Tarcísio Henriques 

Suprima-se o inciso 
EMENDA NQ 46 

doart. 16. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Sala das· Comissões, 8 de junho de 1993. 
Homero Duarte 

EMENDA NQ 47 
Dê-se a seguinte redação ao inciso VII do art. 8Q: 
"Art. 8Q- .............................. . 
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VII -demonstrativo regionalizado do montante e da natureza 
dos investimentos em obras e equipamentos previstos para 
1994 a serem realizados por todas as Secretarias. fundações, 
autarquias e empresas públicas, com especificação por 
municipio, exceto para o Poder Judiciário, que o fará por 
região do Estado:". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Homero Duarte 

EMENDA NQ 48 
Dê-se a seguinte redação ao inciso I do art. 10: 
''Art. 10- ....................... . 
I - projetos incluídos no Orçamento anterior, já iniciados 

ou não. terão prioridade sobre novos projetos:". 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Homero Duarte 

EMENDA NQ 49 
Dê-se a seguinte redaçâo ao ''caput'' do art. 15: 
"Art. 15 - A cel ebraçâo de convênios para a concessâo de 

subvenções sociais e auxílios para despesa de capital é 
restrita a entidades sem fins lucrativos, de assistência 
social. voltadas para a educaçâo, a cultura, a saúde, o 
amparo e a ass1stência à 1nf~nc1a, à velhice, à maternidade, 
ao desporto e ao deficiente, comprovadamente de utilidade 
pública, ressalvando-se convênios e contratos com 
cooperativas ou associações comunitárias ou de produçâo para 
reparos de recurso federal e de contrapartida estadual, 
observadas as exigências da legislaçâo em vigor, e está 
condicionada:". 

Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Homero Duarte 

EMENDA NQ 50 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -A distribuiçâo dos recursos para investimento 

da administração pública direta e indireta por região do 
Estado deverá obedecer a um conjunto de critérios a serem 
quantificados por meio de uma matriz de regionalizaçâo a ser 
elaborada pela SEPLAN-MG. tendo como base: 

a) a participação regional na receita; 
b) prioridades setor1a1s; 
c) especificidades regionais . 
Parágrafo único - A matriz a que se refere o "caput" do 

artigo assim como a ponderação adotada e as considerações 
necessárias para o seu entendimento deverão acompanhar a Lei 
Orçamentária Anual.". 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Anderson Adauto 

EMENDA NQ 51 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
"Art ..... - Ao Poder Executivo compete: 

~~------------------------------------------------------_J 
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I - estabelecer diretrizes gerais para: 
a) fixação da receita; 
b) captação de recursos por operações de crédito; 
c) captação de recursos mediante a celebração de acordos, 

convênios e ajustes.". 
Sala das Comissões, 8 de junho de 1993. 
Hely Tarquínio 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÃO ANTERIOR 

393a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso-Proferido em 8/6/93 pelo 

Deputado Roberto Carvalho 
O Deputado Roberto Carvalho Sr. Presidente. colegas 

Deputados, colegas presentes nas galerias, gostaríamos de 
abordar, nesta tarde, dois assuntos. Inicialmente, queremos 
dizer que temos, nesta Casa. a presença dos Técnicos do 
Tesouro Nacional. São nossos colegas federais e estão em 
greve hâ 34 dias. Para se ter uma idéia, temos cerca de 7 
mil técnicos e 5 mil auditores distribuídos em todo o Pais. 
Em Minas Gerais, são 619 técnicos em 62 agências da Receita 
Federal. Dessas 62 agências, 47 são chefiadas por Técnicos 
do Tesouro Nacional. 

A greve teve início no dia 4 de maio do corrente. Podemos 
ver que, nacionalmente, os servidores públicos têm as mesmas 
reivindicações. A reivindicação fundamental é exatamente a 
definição da política salarial, além da reposição salarial. 
É a famosa isonomia que os técnicos reivindicam. 

A greve do funcionalismo público jâ causou um prejuízo, em 
termos de arrecadação, de US$300.000,00. É preciso 
fiscalizar portos, aeroportos e fronteiras. Os prejuízos jâ 
estão totalizando cerca de US$1.000.000,00 por dia. Por 
esse motivo, a Bancada do Partido dos Trabalhadores estâ 
entrando com um requerimento solicitando seja formulado 
apelo ao Ministro da Fazenda para que atenda à reivindicação 
de isonomia entre os Técnicos do Tesouro Nacional e os 
Auditores Fiscais da União, bem como à de que sejam 
definidas suas atribuições, por se tratar de questão de 
justiça; e solicitando, ainda, seja formulado apelo ao 
Governador do Estado para que intervenha junto ao Presidente 
da República visando à imediata solução do impasse. 

Hoje cedo, o comando de greve nos informou que o Ministro 
da Fazenda participou de uma reunião na tentativa de 
resolver o assunto. As reivindicações dos Técnicos do 
Tesouro Nacional são mais do que justas. principalmente 
porque são eles que garantem toda a estrutura de arrecadação 
do Tesouro Nacional. 
Acredito que é dever também do Legislativo se posicionar 

diante de questão tão relevante como essa. Esse não é um 
problema apenas do Governo Federal. Apelamos ao Ministro da 
Fazenda e ao Presidente da República para que apresentem uma 
proposta que possa significar o fim desse impasse. Ninguém 
estâ em greve porque quer. Espero que a Presidência desta 
Casa e todos os Deputados se posicionem a favor do pleito e 
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exijam negociações. para que essa greve possa ser resolvida 
no prazo mais curto possível. 

O segundo assunto que me traz a esta tribuna é a questão da 
FIAT. A Bancada do Partido dos Trabalhadores entregou 
diretamente ao Governador do Estado denúncias sobre a 
questão tributária no País. E qual foi a base da denúncia do 
PT? Tínhamos que o Governo do Estado, através de despachos 
do Secretário da Fazenda e de resoluções trimestrais do 
mesmo Secretário, baixava resoluções dirigidas única e 
exclusivamente à F!AT Automóveis, concedendo privilégios 
fiscais com relação aos créditos de exportação. 
Quando fizemos a denúncia, o que cobramos, aqui nesta 

tribuna, reiteradas vezes. do Governo do Estado? Que o 
Governo enviasse a esta Casa um projeto de lei que 
estabelecesse a política industrial do Estado; mais do que 
isto, um projeto de lei que legislasse a respeito dos 
créditos de exportação, nos mesmos moldes da prática do 
Governo de São Paulo. Não queríamos que a indUstria mineira 
ficasse prejudicada com relação ao tratamento diferenciado 
que São Paulo daria. No caso de Minas, o Governo concedia 
muito mais privilégios á FIAT do que o Governo de São Paulo, 
por meio de um decreto em vigor naquele Estado. 

Tivemos, aqui, um debate parcial. O nosso colega José 
Militão veio à tribuna e disse que não havia necessidade de 
lei. Depois de transcorridos 30 dias, com o Governo dizendo 
que não se precisava de lei; com a FIAT chantageando, 
dizendo que ia sair de Minas, com todo esse debate no ar, o 
que vimos na semana passada? O Governo admite enviar a esta 
Casa um projeto de lei. Se antes não se precisava de lei, 
por que hoje se precisa? 

Isso é um sinal evidente de 
finalmente, toma uma atitude 
FIAT, exatamente nos termos 
aqui. 

que 
para 

que a 

o Governo do Estado, 
resolver o impasse com a 
Bancada do PT colocou 

Quando o Ministério PUblico entrou com urna ação na Justiça, 
e a Justiça, através de liminar, cancelou todas as 
resoluções do Secretário, o que tivemos por parte do Governo 
do Estado? O problema foi criado pela Bancada do PT, ela é 
que resolva. Agora, finalmente, o Governo vem colocar que 
aceita enviar proposta contendo tudo aquilo que dissemos e 
cobramos, tudo aquilo que propusemos . 

Gostaríamos que, ainda que tarde, o Governo enviasse a esta 
Casa, no prazo mais curto possível, o projeto de lei 
estabelecendo as relações dos créditos de exportação para 
todas as empresas. Não acreditamos que ele vá enviar para cá 
um projeto tratando apenas da FIAT. Isso seria um absurdo. 
Já chega o absurdo das resoluções do Secretário, que citavam 
nominalmente a FIAT Automóveis . 

Queremos que o projeto seja amplamente discutido. É um 
assunto da maior relevância para o Estado. Repito aqui o 
que a Bancada do PT sempre colocou: éramos e somos a favor, 
primeiro, de um projeto de lei que estabeleça uma política 
industrial para o Estado. O Governo dizia que não tinha, e, 
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hoje, os jornais já dizem que o Governo vai discutir uma 
politica industrial. Finalmente. 

O Governo, finalmente, aceita o que 
denunciou e propós, dispondo-se a 
propusemos_ F i na 1 mente. o Governo se 
Bancada vem colocando há mais de um mês. 

a Bancada do PT 
fazer tal e qual 
rende àqu i 1 o que a 

Finalizando, vamos encaminhar ao Presidente o nosso 
requerimento. Temos a certeza de que esta Casa irá, por 
unanimidade. apoiar as reivindicações do movimento dos 
Técnicos do Tesouro Nacional. assim como temos a certeza de 
que a greve será vitoriosa. Esperamos que o Ministro da 
Fazenda continue a negociação que ele iniciou hoje com a 
categoria. 

393ª REUNIÃO OROINARIA 
Discurso Proferido em 8/6/93 pelo 

Deputado Miguel Barbosa 
O Deputado Miguel Barbosa* Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, a Comissão de Meio Ambiente realizou. esta manhã, 
uma audiência pública, por mim sol i citada. para ouvir a 
expos1çao do Dr. Sérgio Mário Regina, respeitadíssima 
autoridade, que falou sobre a recuperação e a preservação 
dos recursos hídricos dos rios Verde, Sapucaí e Grande, 
formadores do lago da Represa de Furnas. 

A essa audiência compareceram representantes da 
Universidade do Estado de Minas Gerais, de Furnas Centrais 
Elétricas S.A, da Comissão de Saúde e Ação Social desta 
Casa. da Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hídricos 
e Energéticos, da EPAMIG, da RURALMINAS, da COPASA, da 
EMATER, da FEAM, da ESAL de Lavras, da CETESB de São Paulo, 
da CPRM, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental e várias outras entidades ambientalistas. 

Essa audiência pública representou o primeiro passo na 
busca de soluções para a região sul-mineira, banhada pelo 
lago e pelos rios que formam a Represa de Furnas. 
Não há súplica mais dolorosa do que o silêncio do sofredor, 

pois quem recebe o apelo multiplica-o várias vezes e. ao 
mesmo tempo, fica indignado com o descaso dos que o ignoram. 

Assim percebo o drama ecológico de uma região que me é 
muito cara - o Sul de Minas -. especialmente no que diz 
respeito á bacia hidrográfica dos rios Verde. Sapucaí e 
Grande, tributários principais da Represa de Furnas, que é 
considerada o maior lago artificial da América do Sul e que 
é, certamente, um dos mais belos lagos que conheço. 

Os rios, mudos, perdem água a cada ano, mas nas cheias. por 
causa do assoreamento dos seus leitos, transbordam suas 
margens e invadem grandes áreas, acarretando prejuízos 
incalculáveis às populações ribeirinhas. Outrora piscosos, 
empobrecem gradativamente. Prova disso é o próprio lago de 
Furnas, que já produziu, nos bons tempos, 100kg de peixe 
por hectare e, hoje, produz não mais de 15 kg, e a vege-
tação ciliar, que desaparece aos poucos, morta pelo veneno 
da poluição que corre em seus leitos. 

Os desmatamentos são constantes, e a reposição do verde, 
quando ocorre, fica muito aquém do recomendável. Essa 
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realidade ameaça a estabilidade climática de uma das áreas 
mais ricas e promissoras do Estado. 

A fim de que o ideal e as ações conservacionistas não 
permaneçam apenas como promessa e para que. no futuro 
próximo, não estacionem no tempo, ocupo esta tribuna com o 
objetivo de lançar o meu apelo de cidadão atento em favor da 
preservação dos recursos naturais daquela região. É certo 
que minhas críticas e denúncias serão menos eloqüentes do 
que a realidade viva. que está lá, a céu aberto, para quem 
quiser ver. 

Apesar das devastações que ameaçam a vegetação nativa, 
falarei sobretudo da poluição fluvial, pois os rios, com a 
sua mobllidade, são o allmento das plantas. dos animais e 
dos seres humanos e a principal fonte de nossa vida. 
Envenenadas, as suas águas tornam-se, ao contrário, causa de 
morte. 

Infelizmente, não dispomos de índices da 
nas águas dos rios Grande e Sapucai e 
Furnas. pois as medições são ocasionais e 
fidelidade a situação atual. 

poluição existente 
nas da Represa de 
não retrataram com 

Sobre o rio Verde, entretanto, há uma riqueza de dados 
considerável, graças à atuação do subcomitê da sua bacia, 
que, até o ano passado, jà havia promovido sete seminários e 
20 reuniões para discutir a situação desse manancial e de 
seus afluentes. A voz dos integrantes desse subcomitê nos 
meios de comunicação é uma constante. 

Até há pouco tempo, a rede de monitoramento da Fundação 
Estadual do Meio Ambiente- FEAM- pesquisou a qualidade das 
águas do rio Verde em 23 pontos e. em 13 deles, foram 
constatados níveis· de mercúrio acima do normal. Detectou-se 
que o maior índice de poluição ocorre na confluência com o 
rio Capivari, nas proximidades do rio Baependi. Trata-se de 
um índice sete vezes superior ao permitido pelo Conselho de 
Política Ambiental - COPAM. Em 19 outros pontos do rio, a 
incidência de fenóis ultrapassa o padrão permitido. 

As maiores responsáveis pela incidência de mercur10, 
cádmio, zinco, cromo e chumbo, os chamados metais pesados. 
são as indústrias de couro. que superam todas as demais no 
tocante à poluição. Cada litro de despejo que jogam fora 
contém 18 mil vezes o teor aceitável desses materiais. Por 
isso mesmo, é comum dizer-se que os prejuízos causados por 
um curtume superam os de 20 dragas mineradoras de ouro. 

Ressalto, como exceção, o Curtume Atalaia, de Três 
Corações, que, pioneiramente, investiu cerca de 
U$1.000.000,00 no tratamento de seu esgoto, deixando, assim, 
de lançar no rio Verde dejetos poluidores. Esse exemplo 
precisa ser seguido pelas demais indústrias do setor 
coureiro . 

Já os fenóis são produzidos pelo uso de defensivos 
agrícolas com alto teor de fósforo, que, em contato com a 
água, torna-se mal cheiroso e tóxico. 

Mais comuns que os fenóis e que o mercúrio são os óleos e 
graxas, que podem ter origem mineral, animal ou vegetal, 
resultam de umas 20 atividades produtivas e têm seus 
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resíduos e dejetos lançados nos mananciais da região, sem 
nenhum tratamento. 

Esses poluentes afetam todas as operações de cloração e 
outros métodos de purificação de água de uma estação 
convencional de tratamento. Se o teor de poluição 
ultrapassar um certo limite, os meios tradicionais perderão 
a eficácia. Então a água, para ser consumida. deverá passar 
por depurações múltiplas, processo que exige a troca 
contínua dos elementos filtrantes, com ônus para o 
consumidor. 

A dessendentação. em fontes poluídas. de bois, de porcos, 
de carnetros. entre outros animais, torna a carne desses 
animais impróprias para o consumo. Nesse caso, se a 
fiscalização de saúde pública falhar, os riscos de contágio 
serão imensos. 

Em razão dos prejuízos que a alta proliferação de óleos e 
de graxas nas águas dos rios causam à natureza, foi 
realizada ampla campanha no Sul de Minas para que os 
estabelecimentos que fabricam tais produtos não mais os 
lancem nos mananciais. 
Participaram da campanha as Prefeituras, a Fundação 

Nacional de Saúde, a EMATER e a COPASA, que passou a vender 
caixas de coleta e de separação de óleos e de graxas aos 
referidos estabelecimentos. 
Ficou esclarecido, na ocasião, que o subproduto podia ser 

revendido às indústrias de reciclagem por até 1/4 do preço 
do óleo diesel, o que motivou alguns proprietários, mais 
capitalizados, a adquirir os próprios recipientes. 
Entretanto, persiste uma resistência ainda muito grande às 
medidas preventivas. Essa atitude deve perdurar enquanto 
permanecer a recessão e enquanto a verdadeira consc1enc1a 
ecológica não penetrar os corações e mentes de cada um. No 
dia em que a nova mentalidade ganhar força, as pessoas 
evitarão poluir, pois estarão cientes de que a degradação 
ambiental prejudica não somente a natureza, mas também os 
seus próprios semelhantes. 

O rio Verde e seus afluentes formam uma bacia de 6.500km, 
onde se encontram localizados 32 municípios. As cidades e as 
vilas situadas na região, que possui mais de 700 mil 
habitantes, lançam seus esgotos, direta ou indiretamente, na 
bacia hidrográfica. porque não contam com estação de 
tratamento para os despejos urbanos. 

Segundo denúncias veiculadas pela imprensa, em algumas 
dessas cidades 50% dos leitos hospitalares abrigam doentes 
contaminados pela água da região. Grassa, então, a hepatite, 
doença altamente contagiosa ao contato com as correntes 
líqüidas, já que apenas 1g de material infectado pode conter 
1 milhão de coliformes fecais. 
Os efeitos da poluição no rio Verde assustam não apenas os 

técnicos da fiscalização, como a própria população 
ribeirinha. que, às vezes, contam até meia centena de 
animais mortos boiando em suas águas. 

Em ambiente tão propício a doenças transmissíveis, 
preocupa-me, sobremaneira, a incidência do cólera, que, em 
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lá chegando, tomará feição epidêmica com fac i 1 idade. Será 
muito difícil, então, evitar uma grande tragédia. 

"Mutatis mutandis", essas são as características dos dois 
outros rios, principalmente no trecho em que o Grande 
conflui com os seus dois principais afluentes - o Sapucaí e 
o Verde - até a hidrelétrica de Furnas. 

A situação, como um todo, conquanto apresente sintomas 
graves, passa desapercebida à maioria das pessoas, mas já 
preocupa camadas expressivas da população, principalmente os 
Prefeitos locais, que só não tomam as providências cabíveis. 
no rol das suas competências, por falta de verbas. 

É do meu conhecimento, inclusive, que a Fundação João 
Pinheiro apresentou. no VIIQ Seminário da Bacia Hidrográfica 
do Rio Verde, proposta de preservação da área, que fosse 
modelar para o resto do Estado. Mas tais iniciativas morrem 
sempre no nascedouro. Tudo por falta de recursos 
financeiros. 

Existe até mesmo um plano de ação do Governo brasileiro, em 
consórcio com alguns Estados e instituições privadas, 
visando à preservação da mata Atlântica, que engloba a bacia 
do rio Grande. Entretanto. os custos dessa operação envolvem 
centenas de milhões de dólares e, por isso, será muito 
difícil levar avante trabalho de tamanha magnitude. 

Soube, por Ultimo, que a própria hidrelétrica de Furnas, em 
setembro de 1992, iniciou contatos com autoridades públicas 
e com instituições da iniciativa privada, com o objetivo de 
iniciar o tratamento das águas represadas e das terras 
adjacentes. 

Segundo fui informado, a empresa quer dar bom exemplo às 
Prefeituras e aos agentes poluidores situados a montante da 
hidrelétrica. O seu trabalho, a curto prazo, poderá ser vão, 
porque as fontes poluidoras permanecerão intactas; 
constitui, porém, exemplo admirável para aquelas 
comunidades. Assim, não tenho dúvida de que, no futuro, a 
iniciativa terá repercussões altamente positivas. 
O lago de Furnas, com as cidades próximas, é local belo e 

aprazivel e, por isso mesmo, atrai inúmeros visitantes. 
Turismo é uma fonte de receitas que não podemos perder, não 
só pelas divisas que traz ao País, mas, sobretudo, porque, 
no caso. a região possui excelente infra-estrutura turística 
e oferece aos olhos o prazer e ao espírito, a paz, o que é 
muito importante. 

Na condição honrosa de filho do Sul de Minas e de 
apaixonado por suas cidades, campos e rios, estou lançando, 
nesta oportunidade, uma advertência, que consiste, em 
essência, no seguinte: é preciso conseguir recursos para a 
conservação do patrimônio ecológico daquela região". 

É verdade que a consciência ecológica lentamente vem se 
acendendo nas mentes dos mais indecisos; no entanto, em 
proporção inversa à chama da esperança, as verbas tornam-se 
cada vez mais raras. 

É imprescindível, então, acionar 
autoridades - federais e estaduais 
recursos no exterior: no Japão, Europa 

as nossas 
para que 
e Estados 

maiores 
busquem 
Unidos, 
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países que, tendo construído riquezas às custas dos 
respectivos patrimônios naturais, estão agora dispostos a 
ajudar os que ainda os têm. tamanha a sua importância para o 
equilíbrio ecológico do planeta. 

Aqui fica o meu apelo ao Governador Hélio Garcia e ao 
Secretário de Estado do Meio Ambiente para que consigam 
recursos, pois sem eles quase nada pode ser feito. E aqui 
fica o meu convite a todos os que amam o Sul de Minas: 
engajem-se nessa luta. Ela é de todos nós. Muito obrigado. 

(* - Sem revisão do orador.) 
393ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso Proferido em 8/6/93 pelo 
Deputado Roberto Amaral 

O Deputado Roberto Amaral - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 
Deputados, distinto e seleto público que nos ouve. 
representantes da imprensa, é possível que somente os 
legítimos filhos de Coração de Jesus apreendam a total 
significação do seu aniversário, pois remotas são as suas 
origens e densos os seus valores, os quais vão formando 
criaturas singulares, presas ao torrão natal corno raramente 
se vê em outras partes. 

É por esse motivo que ocupo esta tribuna, para dizer que, 
no fim do mês passado. Coração de Jesus se reuniu para 
comemorar mais um ano de emancipação política. 

A comemoração teve como alvo direto lembrar a sua 
emancipação político-administrativa, fato de ampla 
repercussão social e que, por isso mesmo. diz respeito a 
todos os mineiros que tenham alguma afinidade com esse 
município. Entre esses me incluo, com muito orgulho. 
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para parabenizar o 
Prefeito Municipal, Arlen de Paulo Santiago, o Vice-Prefeito 
Antônio Cordeiro de Faria, todo o Secretariado Municipal e, 
principalmente, a comissão organizadora do evento, pela 
realização da grande festa em homenagem aos 81 anos da 
cidade, comemorados no último dia lQ de junho. 

Emancipação - como o próprio termo está a indicar - quer 
dizer sair da tutela de outrem e tornar-se responsável por 
si mesmo. Na verdade, quando uma circunscrição territorial 
conquista autonomia, é o seu povo que assume o controle do 
próprio destino, tarefa de grande responsabilidade, que não 
se esgota nunca. pois sempre haverá algo a construir e a 
aperfeiçoar. E é exatamente isto que hoje está sendo feito 
pela atual administração jovem e atuante de Arlen Santiago e 
Toninha Cordeiro. 

Na consecução dessa difícil, mas honrosa tarefa, entram 
todos aqueles que se dispõem a ajudar. Neste ponto, eu, 
Deputado Roberto Amaral, tornei-me concidadão dos que 
nasceram em Coração de Jesus, ao firmar aliança com seu 
povo. visando à conquista de benefícios, à realização de 
obras essenciais e, em particular. à melhoria da infra-
estrutura dessa aprazível cidade. 

Tendo esse município assentado suas bases econômicas na 
agropecuária, bem como as regiões vizinhas, fiz desse terna a 
minha principal bandeira de lutas, o ponto central da minha 

~L-------------------------------------------------------~ 
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atuação político-parlamentar. Em toda oportunidade, tenho 
instado com os Governos Federal e Estadual e a alta direção 
do Banco do Brasil no sentido de se carrearem mais recursos 
para o campo. Tenho frisado sempre que as verbas, essenciais 
ao desenvolvimento de todas as atividades, têm de chegar com 
juros subsidiados ao produtor rural. Basta de prejuízos, 
basta de trabalho sem retorno. 
O homem do campo merece mais consideração, 

frutos do seu trabalho podem resolver 
abastecimento urbano e. sobretudo, matar a 
de brasileiros que vivem na penúria. 

pois somente os 
o problema do 
fome de mi 1 hões 

Neste momento. quero fazer um parêntese para cumprimentar 
S. Exa. o Sr. Presidente da República, Itamar Franco, que 
nomeou, na semana passada, o novo titular do Ministério da 
Agricultura, o Dr. Nuri Andraus Gassani, e para lembrar, 
ainda, que o ano agrícola já começou. 

Quando as maiores autoridades do País tomarem consciência 
das verdades acima referidas, que para mim, saltam aos 
olhos. aquele grande município estará habilitado ao pleno 
desenvolvimento, pois, apesar de tudo, graças à operosidade 
de sua gente, o seu rebanho de bovinos, cujo plantel melhora 
a cada dia, é um dos maiores do· Estado. A agricultura, 
incipiente tempos atrás, já produz excedentes exportáveis, 
além de garantir o abastecimento interno. 
Felicito os caros amigos de Coração de Jesus por sua grande 

festa, cuja organização testemunha os novos valores do povo 
dessa cidade. Associo meu trabalho ao esforço de todos os 
corjesuenses para que novos projetos de desenvolvimento se 
realizem e possibilitem a felicidade de todos e de cada um. 

393i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 8/6/93 pelo 

Deputado Ibrah;m Jacob 
O Deputado Ibrahfm Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

senhoras e senhores, em nome do meu partido. o PDT, quero 
declarar, desta tribuna, que estamos solidários com os 
ilustres técnicos do Tesouro Nacional, na luta pelos seus 
direitos e reivindicações e enaltecemos o trabalho que vêm 
desempenhando junto àquele importante órgão da Federação. 

Neste instante, quero pronunciar-me a respeito de uma 
notícia veiculada no "Jornal do Brasil" do dia 5, sábado 
passado. 

Com propriedade a sabedoria popular prevê que "há razões 
que a própria razão desconhece". 

É o que sugere, "a pr1or1", o respe1tável parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça desta Casa sobre o 
Projeto de Lei no 1.271/93. de minha autoria, o qual 
estabelece normas para notificação e cobrança de multas 
decorrentes de infrações de trânsito . 

Aquela comissão, composta de ilustrados parlamentares, 
todos imbuídos de propósitos ser1os e bem definidos. no 
entanto, por razões. ''data venia", inexplicáveis à luz da 
razão. concluiu pela inconstitucionalidade da matéria. 

Causa-me pasmo que assim tenha sido, particularmente porque 
a referida proposição objetiva atenuar os vícios de 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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trabalho das 
de veículos, 

É, sem dúvida, um tipo de questão que, por força da falta 
de critérios válidos e racionalmente ordenados, vem causando 
sérias injustiças. muitas vezes, por falta de uma 
comunicação necessária, e termina por obrigar o proprietário 
de carros a pagar multas com acréscimos exorbitantes. 
Partindo da premissa de que não é legal nem admissível que 

critérios discricionários prevaleçam por erro da máquina 
administrativa, muito menos aceitando a hipótese de que as 
autoridades agiriam sofismaticamente para provocar, 
intencionalmente. o retardamento da quitação das multas ou a 
ausência de recursos, propus uma regulamentação 
absolutamente compatível com a legalidade e com a probidade 
administrativa. 

Causa maior espécie, porém, a declaração de 
inconstitucionalidade da matéria quando vemos publicada no 
"Jornal do Brasil", de sábado, dia 5 do mês corrente. a 
decisão do Ministro Demócrito Reinaldo, do Superior Tribunal 
de Justiça, que estabelece a proibição de cobrança de multa 
de trânsito sem que o proprietário tenha recebido, formal-
mente, a prévia notificação da infração. Acresce a essa 
decisão o endosso, em jurisprudência, por voto bem posto do 
Ministro Francisco Rezek, quando da análise de matéria 
idêntica. 
Ora, se os escalões superiores da Justiça em nosso País, 

com a magnitude de seu entendimento jurídico, impõe decisão 
que. em síntese, é de mesmo conteúdo e objeto do Projeto de 
Lei nQ 1.271/93, por que nós, por que a Comissão de 
Constituição e Justiça desta Casa haveria de contrariar essa 
tendência natural, lógica e fundamentada? 

É, "data vênia", inteiramente desconexo o posicionamento 
emanado da Comissão de Constituição e Justiça. Observem os 
Srs. Deputados o teor e a natureza do projeto por mim 
apresentado e a jurisprudência esclarecedora do STJ e do 
STF. 

Requeiro ao nobre Presidente que autorize o registro da 
matéria publicada no "Jornal do Bras i 1 ", que muito bem 
ilustra a incoerência e a disparidade no tratamento de 
assuntos importantes nesta Assembléia Legislativa, que, às 
vezes, premia o secundário e o supérfluo em detrimento de 
assuntos vitais para a comunidade. 

É procedente. pois, que eu me oponha ao parecer impulsivo 
da Comissão de Constituição e Justiça, que não acolheu a 
proposta por mim levantada em socorro de uma pendência real. 

Há. ainda, outras matérias que estão, provisoriamente, 
recebendo o mesmo tratamento em função de análises corridas 
e comodistas das comissões que podem desconsiderar propostas 
sérias, oportunas e de profundo interesse da sociedade. 
Senhores, para que conheçam a publicação a que me refiro, 

vamos aqui ler o "Jornal do Brasil" do dia 5 do corrente. (-
Lê') 

"IPVA sairá sem quitação de multas* 

'L-------------------------------------------------------~ 
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Decisão do STJ proíbe Detran de cobrar débitos no ato da 
renovação da licença 
Brasília- Os Departamentos de Trânsito (Detrans) de todo o 

pais estão, a partir de hoje, proibidos de cobrar multas de 
trânsito no ato da renovação do licenciamento do veículo, 
sem que o proprietário tenha recebido a prévia notificação 
da infração. A decisão foi tomada ontem pelo Superior 
Tribunal de Justiça, ao apreciar processo de um motorista 
paulista. 

"Embora o Código Nacional de Trânsito estabeleça que a 
renovação do licenciamento só se dará mediante quitação dos 
débitos referentes às multas, a Constituição assegura a 
qualquer cidadão o direito de defesa". afirmou o ministro-
relator do processo no STJ. Demócrito Reinaldo. O ministro 
explicou que "para que haja a defesa, é necessano que o 
infrator seja devidamente notificado. para que efetue o 
pagamento da multa no prazo de 30 dias sem correção 
monetária, conforme prevê o Decreto 62. 127/68". 

O ministro sustenta que, segundo a legislação vigente. a 
ausência da notificação implica cerceamento de defesa. 
Assim, as multas não notificadas não podem ser consideradas 
débito do suposto infrator. O posicionamento de Demócrito é 
endossado por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. em 
voto do ministro Francisco Rezek. Com a decisão do STJ. 
ficou restabelecida a decisão da primeira instância de São 
Paulo, que concedeu mandado de segurança ao proprietário de 
um veiculo contra a autoridade de trânsito que não aceitou 
renovar o licenciamento sem pagamento da multa." 

(* - Publicado de acordo com o texto original.) 
Como todos podem observar. a iniciativa de se cobrarem 

multas sem aviso prévio e sem notificação é inteiramente 
descabida e inconstitucional. Muito obrigado. 

393ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 8/6/93 pelo 

Deputado Marcos Helênio 
O Deputado Marcos Helênto Sr. Presidente, Srs. 

Deputados. Sras. Deputadas, companheiros Técnicos do Tesouro 
Nacional, companheiros e amigos do Movimento dos Sem-Terra: 
durante este pronunciamento, abordaremos, entre outros 
temas. a questão da segurança no trabalho. Gostariamos de 
nos dirigir aos Técnicos do Tesouro Nacional, que estão, há 
34 dias, em greve. Eles prestam um grande serviço à Nação. 
embora não seja reconhecido por esse Governo, que não lhes 
dá as condições necessárias para que possam desenvolver um 
trabalho digno. Entendemos que todas as reivindicações 
feitas pelos referidos técnicos são, realmente, justas; 
elas têm todo o apoio da Bancada do PT nesta Casa, pois 
sabemos da importância do trabalho desses técnicos nas âreas 
de informação. arrecadação e fiscalização, bem como de 
tributação. Portanto, esperamos que o novo Ministro da 
Fazenda, Fernando Henrique Cardoso que entrou para o 
Governo com toda a credibilidade da Nação e a quem nós, do 
PT, daremos um voto de confiança-, realmente, sensibilize-
se e olhe com carinho essas reivindicações. Assim sendo. 

~L-______________________________________________________ _J 
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vamos escrever, passar telegramas, enfim, vamos empenhar-
nos nessa luta, pedindo, também, aos Deputados dos demais 
partidos que se sensibilizem com essa causa. que é 
apartidária. 

Os companheiros do Movimento dos Sem-Terra fizeram uma 
ocupação histórica em Tumiritinga, no vale do rio Doce. Na 
verdade, trata-se da ocupação de uma fazenda que foi 
desapropriada em 1988, pois era um latifúndio improdutivo. 
Hoje. em Brasília, haverá o julgamento, e esperamos que o 
resultado seja favorável àquelas 150 famílias, quase 500 
pessoas, as quais estão em situação de penúria e de 
dificuldade. Esperamos. também, que, doravante, o novo 
Ministro da Reforma Agrária, cujo nome nem sabemos - é um 
ilustre desconhecido -. seja sensível a esse problema. Uma 
reforma agrária justa e imediata é neces·sária para acabar 
com os latifúndios improdutivos e com essa concentração 
absurda de renda. 

Por último, gostaríamos de manifestar o nosso repúdio à 
chamada terceirização da economia, que está sendo utilizada, 
hoje, por muitas empresas. A CEMIG também adotou essa 
prática, passando o serviço para as empreiteiras. Estas, por 
sua vez, repassam-no para as subempreiteiras, que não 
proporcionam as mínimas condições de trabalho. Sexta-feira 
passada. houve um acidente numa rede de transmissão de 
Mesquita para Ipatinga, a qual chega até Governador 
Valadares. Uma torre caiu, cinco trabalhadores morreram, e 
outros seis estão em estado grave. Tal fato ocorreu devido à 
total falta de segurança. Em sua declaração. a mulher do 
trabalhador José Carlos disse que o marido vinha reclamando 
da falta de segurança no trabalho. Segundo ela, o medo se 
devia à falta de segurança dos equipamentos. que não seriam 
de confiança. Já havia até ocorrido um acidente nessa torre, 
quando um cabo se partira. A informação que temos é a de que 
o referido trabalhador ganhava um salário mínimo e meio e 
ocupava as funções de montador e motorista. Inicialmente, 
foi contratado como motorista; depois, por medida de 
economia, passou a desempenhar também a função de montador. 
A CEMIG tem de ser responsabilizada por mais esse ato, já 
que ela contratou a Mendes Júnior, e esta entregou o serviço 
para a Engenharia e Montagens Elétricas. 

Temos dados que revelam que os acidentes de trabalho são 
responsáveis por mais de 5 mil mortes ao ano. Essa macabra 
estatística indica 1 morte a cada 100 minutos. Dessa forma, 
sabemos que essas empresas, principalmente as públicas, não 
estão cumprindo as normas regulamentares. É lsso que estamos 
querendo denunciar. As normas regulamentares relativas à 
segurança e à medicina do trabalho têm de ser 
obrigatoriamente observadas pelas empresas privadas. pelas 
públicas, pela administração direta e indireta, bem como 
pelos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário que 
possuem empregados contratados pelo regime da CLT. 
Lamentavelmente. isso não vem ocorrendo. 

Será realizado nesta Casa, terça-feira, um seminar1o sobre 
segurança no trabalho; na ocasião, iremos chamar a atenção ,L_ ______________________________________________________ _j 
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para esse verdadeiro homicídio que está acontecendo. 
principalmente na construção civil, que está matando mais 
gente do que em tempo de guerra. Nos Ultimas 20 anos. foram 
registrados quase 100 mil óbitos na construção civil. 
Desse modo, queremos solidarizar-nos com as famílias 

enlutadas e exigir que a CEMIG repare os danos que elas 
sofreram. Queremos dizer, ainda, que o enterro dessas 
pessoas aconteceu no cemitério do Bairro Santa Rita, em cova 
rasa e sem nenhuma assistência. Os amigos fizeram uma 
vaquinha para dar um mínimo de dignidade à despedida desses 
trabalhadores. Queremos cobrar um posicionamento da CEMIG, 
porque ela é responsável por esses atos. Vamos continuar a 
lutar junto com os companheiros, porque, realmente, vocês 
merecem e precisam conquistar os seus direitos. 

393~ REUNIÃO OROINÁRIA 
Discurso Proferido em 8/6/93 pelo 

Deputado AntOnto Carlos Peretra 
O Deputado AntOnio Carlos Pereira- Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, companheiros presentes nas galerias, como nossa 
Bancada foi submetida a uma certa quarentena há alguns dias, 
privando-nos da possibilidade de utilização desta tribuna, 
vou pedir um pouco de paciência, porque esses 10 minutos 
terão que ser um pouco mesclados. 

Em primeiro lugar, faço referência à presença dos 
companheiros de Tumiritinga e dos técnicos da Receita aqui 
em nosso Plenário. Creio, aliás, não creio, tenho absoluta 
certeza de que as palavras do companheiro Marcos Helênio 
expressam o pensamento da nossa Bancada. Não quero ser 
redundante em relação às questões por ele abordadas, mas eu 
queria chamar a atenção apenas para um aspecto. A presença 
tanto dos técnicos da Receita Federal quanto de 
trabalhadores de Tumiritinga foi uma coincidência. Mas essa 
coincidência consegue trazer alguns emblemas da perversidade 
do modelo brasileiro. Hoje, quando se discute a crise no 
Brasil, talvez haja um único consenso: o núcleo, o centro da 
crise brasileira é a crise do Estado brasileiro. A partir 
daí já não há consenso nenhum. Os diagnósticos sobre as 
crises do Estado e. mais do que os diagnósticos, as opções 
para enfrentar as crises do Estado são absolutamente 
opostas. Mas o exemplo de vocês aqui, hoje, é importante 
exatamente nessa medida. Uma das razões da crise do Estado é 
exatamente a crise fiscal, ou seja, um Estado que não é 
capaz de arrecadar. O próprio Governo reconhece que, neste 
Estado, para cada cruzeiro arrecadado existem dois 
sonegados. Como é possível pensarmos no enfrentamento da 
concentração de renda, de riqueza e de poder, num país onde 
a fiscalização não se exerce? E ela não se exerce por má-
vontade dos fiscais, mas porque há uma lógica política que 
é a seguinte: não vamos fiscalizar porque, não se fisca-
lizando, determinados interesses permanecem privilegiados, 
permanecem intocados. 

Da mesma maneira, no que diz respeito aos companheiros de 
Tumiritinga. Tem-se falado muito e falou-se mais ainda no 
passado sobre modernidade no Pais. Mas que raio de 
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modernidade é essa. num pais que não conseguiu fazer reforma 
agrária? 

A Europa, que é primeiro mundo. aonde todos querem chegar, 
já fez sua reforma agrária há dois séculos. O Brasil não 
consegue enfrentar um problema dessa natureza. Mas seria 
fácil enfrentar tal problema, se quisessem assegurar nossa 
soberan1a como nação, sem querer virar Europa, sem querer 
virar primeiro mundo, tal como é o primeiro mundo lá. 

Então. eu queria chamar a atenção para a importância da 
presença aqui desses dois movimentos. nesta perspectiva: o 
problema do campo, que não é enfrentado, o grande capital, 
que não é enfrentado, o grande latifundiário, que não é 
enfrentado, para que, infe'; izmente. permaneça tudo como 
está. 

A alternativa, a possibilidade de mudança, a possibilidade 
completa de alteração é isto: é a luta de vocês, é o combate 
de vocês, é a ocupação de terras lá, é a greve aqui e uma 
consc1encia muito clara de que ou somos capazes de 
desenvolver um projeto efetivamente nacional, sem xenofobia, 
sem exclusão do capital internacional. um projeto que nos 
coloque como nação, como sujeito do desenvolvimento, ou o 
nosso futuro estará seriamente comprometido. 

Segundo ponto: o ex-Presidente Collor. além de ter uma 
prática não muito recomendável de se apropriar de recursos 
públicos, também tem uma prâtica de apropriação indébita de 
frases. Num belo domingo, onde os desfiles de camisetas se 
encontravam na moda, o Presidente Collor desfilou com uma 
camiseta cuja frase. que não era dele, dizia o seguinte: ''0 
tempo é o senhor da razão". Felizmente, o tempo demonstrou 
isso, e a razão estava exatamente com aqueles setores da 
sociedade brasileira que diziam que o Collor devia sair. 

A frase me ocorreu não pelo Collor obviamente. mas devido 
ao caso da FIAT, que agora se aproxima de um desfecho. O 
Deputado Roberto Carvalho fez aqui, no 1n1c1o, uma 
explanação geral sobre a posição da Bancada com relação a 
esse episódio. Em nome da Bancada, estamos dando entrada a 
um requerimento solicitando que se faça, na Assembléia, já 
que ela tem dado grande importância ao tema, um debate, 
chamando todas as entidades vinculadas ao setor industrial, 
para debatermos esse assunto aqui também, para que 
consigamos dar a nossa contribuição, enquanto Legislativo, 
ao projeto de incentivos fiscais e pol itica tributária. 

Também, numa sinalização muito clara da disposição de não 
impor obstáculo a discussão, a Bancada do PT. através da 
sua assessoria, reúne-se amanhã, no Centro das Indústria de 
Contagem, com técnicos e assessores da FIAT, da FIEMG. do 
Governo Estadual, seja lá quem for que aparecer lá para 
discutir conosco. 

Acho importante registrar dois aspectos: a Bancada do PT, 
quando recebeu denúncias, não fez nada mais, nada menos que 
cumprir a sua obrigação como Bancada de partido de oposição. 

O PT recebeu a denúncia, encaminhou essa denúncia ao 
Governo. que não tomou providências. Passo dois: encaminhou 
ao Ministério Público a mesma denúncia, e o Ministério 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Público tomou a iniciativa. Criou-se, com isso. 
aparentemente, um problema. Digo "aparentemente" porque não 
conhecemos o teor do que vai ser decretado e esperamos até 
que não o seja. Esperamos mais ainda: que venha para a 
Assembléia um projeto de lei, para que possamos, de-
mocraticamente, debatê-lo. E, até o momento, es.tamos 
assistindo a quê? Estamos vendo que o Governo cumpriu. 
enfim, sua obrigação. Havia um problema óbvio e uma certa 
medida a ser tomada. Mas. infelizmente. conforme a tradição 
do capital no Brasil, se. no âmbito dos interesses da FIAT e 
de outros setores exportadores de Minas. havia uma 
expectativa de que tudo se resolvesse na velha conversínha 
quieta. calada. discreta, a iniciativa do PT, cumprindo sua 
obrigação. contribuiu para que esse debate se tornasse 
público. Segundo, obrigou também e contribuiu para que o 
setor empresarial, a FIEMG, viesse a público exigir 
soluções. Terceiro, o Governo, que, num primeiro momento. 
insinuou que ia dar ''piti'', que estava magoado, que não 
podia tomar decisões sob pressão, ao que tudo indica, vai 
cumprir sua obrigação e enfrentar o problema. 

Quero concluir, enquanto é possível concluir alguma coisa 
sobre esse assunto, que temos que parar um pouco com essa 
mania de promover tempestades inócuas. A nossa 
responsabilidade. como Bancada de oposição. está sendo 
cumprida. A responsabilidade do Governo, enquanto Governo, é 
responder às demandas da sociedade. Se ao final chegarmos a 
bom termo, ganha a sociedade, e isso é que é o principal. É 
ridículo entrarmos, muitas vezes, numa linha de debate, de 
que não se pode fazer tal ou qual coisa que vá beneficiar a 
um determinado setor. Nossa obrigação é com a sociedade. 

Eu queria, também, tentar focalizar melhor o debate em 
torno da ASFAS. Em primeiro lugar. não houve declaração 
explícita, implícita, subjacente de nossa parte que 
colocasse em questão as pessoas que estão à frente do 
processo. Conheço-a pouco, mas tenho o maior respeito pela 
Dra. Nara Ferraz. Não colocamos pessoas em questão em nenhum 
momento e queria enfatizar isso com muita clareza. 

Em segundo lugar, há uma concepção diferenciada no trato 
que deve ser dado .às verbas públicas. Nessa perspectiva, 
estranha ou positivamente, nós compartilhamos uma declaração 
dada pelo Presidente da Assembléia, Deputado José Ferraz, se 
não me engano ao "Estado de Minas", que diz que não é papel 
dos parlamentares fazer distribuição de verbas públicas, 
porque isso pode alimentar ou desenvolver condições de 
"fisiologismo". Nós compartilhamos essa concepção. Nossa 
Bancada deu entrada a diversas emendas na lei orçamentária 
com o intuito de eliminar a possibilidade do repasse de 
verbas de subvenção para a Assembléia Legislativa. Não nos 
venham acusar agora de que não houve iniciativas 
anteriores. Houve, mas fomos derrotados e concluímos que . 
neste momento, já não há por onde evoluir e utilizamos o 
instrumento democrático possível. E, mais uma vez, chamo a 
atenção para o fato de que não é possível ficarmos ar-
repiando os cabelos, quando os instrumentos democráticos são 
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util iz:ados. Temos que arrepiar os cabelos, isto sim, quando 
se prenuncia a possibilidade da utilização de instrumentos 
autoritários. 

O Ministério Público está ai para zelar pela lei. Ele tem 
uma obrigação l~gal. Ele foi uma conquista democrática. Do 
que precisamos e recorrer a um espaço democrático para 
continuarmos travando o debate. E, nesse particular, acho 
importante frisar uma diferença fundamental que existe em 
relação à iniciativa do nobre Lider da Maioria, Deputado 
Agostinho Patrus, quando ele aponta o seguinte: "Vamos 
retirar as subvenções sociais da Assembléia Legislativa e 
fazê-las reverter à Secretaria de Trabalho e Ação Social". 
Aparentemente. a solução estaria dada; aparentemente, o 
problema estaria resolvido; porém, assim seria verdade, não 
fossem outras as relações que, infelizmente, ainda presidem 
o processo de intercâmbio entre o Poder Executivo e o Poder 
Legislativo. Se fossem relações em que prevalecessem 
critérios gerais, definições políticas gerais, critérios 
técnicos, a partir daí, teríamos distribuições que ninguém 
estaria questionando. Infelizmente. essa não é a verdade. O 
nosso receio e temor - e que não é pequeno, - é que nós. com 
uma medida desse conteúdo, tenhamos que ver simplesmente 
deslocado o centro de distribuição de verbas. E, em vez de 
ser feita como é hoje pela Assembléia, seja feita conforme a 
boa-vontade ou a má-vontade daquele que eventualmente esteja 
à frente da Secretaria do Trabalho. Se nós quisermos, 
efetivamente, mudar a situação e garantir a transparência e 
se estivermos sinceramente preocupados com o enfrentamento 
da miséria, essa mudança tem de ser feita com o controle da 
sociedade. Nós somos a favor da assistência social àquelas 
pessoas que ainda não alcançaram o estado da cidadania. 
Portanto, deve-se criar um conselho de assistência social 
com participação de entidades da sociedade, definir a 
política e os critérios. Aí sim, com a participação da 
sociedade e do Legislativo e o cumprimento pelo Executivo do 
seu pape 1 de executar, nós teremos uma po 1 í ti c a de 
assistência social que possa merecer esse nome em Minas 
Gerais. Muito obrigado. 

393i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 8/6/93 pela 

Deputada Maria José Haueisen 
A Deputada Marta José Haueisen Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, pessoas presentes nas galerias, numa época em que 
o político é visto como representante de uma das entidades 
mais desgastadas do País, gostaríamos de lembrar aqui o nome 
de Francisco de Castro Pires. 

Conheci o Dr. Francisco em Teófilo Otôni e sempre o 
considerei pessoa humana respeitável. 

Enquanto médico do Hospital Rosália. Dr. Francisco colocava 
em primeiro plano a vida. Pobres e ricos mereciam dele a 
mesma atenção e carinho. 

Nomeado Inspetor Federal de Ensino em 1937, aposentou-se 
nesse cargo em 1970. Sabia sintonizar-se com os problemas 
educacionais e, mesmo não pertencendo inicialmente à área, 



z 

" . 
~ e 
õ ;; 
• . 
< 
~ 
;;; 
• u . • ·4 . 
õ o 

~ 
~ 

....... 
443 

transitava nela com a desenvoltura dos sábios. Possuia 
grande capacidade de empatia, colocando-se no lugar do 
próximo e captando sua forma de sentir. Sabia compreender e 
ser amigo. 

A "lei de Gérson" Ja V1gorava. Quase todos queriam levar 
vantagem em transações. Digo "quase" porque existem as 
exceções. E o Dr. Francisco era uma delas. Em todos os 
cargos, em todas as situações, ele mantinha a autenticidade 
e a honestidade, inclusive quando Deputado, de 1947 a 1962. 

Mostrando desapego ao poder. renunciou à vida parlamentar 
em 1962, mas nunca se desinteressou da política. Dr. 
Francisco foi político no sentido mais genuíno da palavra, 
que é estar inserido na pólis e dela participar não por 
interesse próprio, mas visando ao bem-estar de seu 
semelhante. Pode parecer utopia, e costuma ser. Algumas pes-
soas, poucas, conseguem resgatar esse ideal e transformá-lo 
em realidade. 

Sob protestos de alguns, durante sua gestão como Diretor-
Geral desta Casa, o Dr. Francisco mandou elaborar o 
anteprojeto de arquitetura da atual sede da Assembléia 
Legislativa, determinando que ela se situasse no local onde 
hoje se encontra. A região não era ainda totalmente 
urbanizada, e muitos a consideravam longe do centro. 

Não é porque Dr. Francisco já não está conosco que venho 
lhe fazer agora esta homenagem. Quis fazê-la antes, 
indicando seu nome para receber a Medalha do Mérito 
Legislativo. Valeu a intenção. creio eu. Ele já possuia a 
Medalha. Tampouco as medalhas engrandecem as pessoas; a 
grandeza deve estar nelas. 

Quero deixar registrado nesta Casa, que o Dr. Francisco um 
dia dirigiu, o meu reconhecimento, que é o reconhecimento de 
suas qualidades de cidadão e político, independentemente de 
partidos e paixões. 

Que o exemplo do Dr. 
políticos, para honra e 
obrigada. 

Francisco seja seguido por 
respeito de nossa classe! 

393ê REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 8/6/93 pelo 

Deputado Ermano Batista 

nós, 
Mui to 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados 
e Sras. Deputadas, senhores e senhoras presentes nas 
galerias, antes de iniciar o meu pronunciamento gostaria de 
cumprimentar os técnicos da Receita Federal e os técnicos do 
Tesouro, cuja presença nos honra e cujo pleito nos comove . 
Cumpri menta, a inda, os representantes dos bravos 
agricultores da região de Tumiritinga, soldados que buscam 
nada mais, nada menos que arma para lutar e terra para 
trabalhar . 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no ano passado tivemos 

eleições municipais. O Partido Liberal disputou o pleito em 
diversos municípios do Estado, e foi vitorioso em 59 deles. 
Conseguiu, ainda, eleger cerca de 596 vereadores, além de 
ter contribuído, por intermédio de coligações, para a 
eleição de diversos Prefeitos. Tivemos, também, em Belo 
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Horizonte, a Capital do Estado, um candidato próprio, 
apoiado pelo PFL, que fez coligação com o Partido Liberal. 

Outros partidos menores e muitas lideranças avulsas viam 
no Deputado Maurício Campos, então candidato a Prefeito de 
Belo Horizonte, com justiça, com inteligência e razão, uma 
excelente opção. Já na convenção, Mauricio Campos anunciou a 
sua disposição de 1 iderar uma campanha limpa e ecológica. 
que não apenas preservasse a cidade como contribuísse para 
torná-la menos suja , mais agradável e mais bonita. Foi 
cumprindo esse compromisso que o povo de Belo Horizonte viu 
, por inúmeras vezes. o candidato Mauricio Campos 
acompanhado de diversos companheiros e pessoas do povo 
caiando muros em toda a extensão de Belo Horizonte. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, mostrarei a V. Exas. 

algumas fotos da campanha de Maurício Campos. Na primeira 
delas, o candidato Maurício Campos aparece caiando o muro nQ 
1 .000. Em outra aparece pintando o muro nQ 6.000, no Bairro 
Sagrada Família. Gestos desse jaez foram praticados durante 
a campanha , de forma que o propósito manifestado fosse 
cumprido. A cidade, então. só não ficou limpa em razão da 
vocação predatória , da paixão pela sujeira e da guerra con-
tra o limpo e o belo, encetada pelas hastes do PT. Maurício 
ia limpando e o outro candidato, Dr. Patrus Ananias, e seus 
adeptos, logo atrás, iam sujando tudo. Agiam como vândalos, 
como inimigos da higiene e emporcalhavam a cidade, 
tornando deprimente o seu visual. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. estão aqui várias fotos que 

confirmam o nefando procedimento do PT. Em uma delas, 
aparece um muro. localizado na Avenida Cristiano Machado, 
antes branquinho, produto do trabalho higiênico de Maurício 
Campos, e, em outra, aparece esse mesmo muro todo sujo e 
emporcalhado pela ação predatória do candidato Dr. Patrus 
Ananias e de seus asseclas. Em uma outra fotografia, na 
esquina da Avenida dos Andradas com Bernardo Monteiro. 
aparece outro muro branco, fruto do trabalho de Mauricio 
Campos , mas mostrando a sujeira que o candidato do PT logo 
depois cometeu. Em mais uma foto, aparece uma propaganda 
criminosa no prédio da Caixa Económica Federal, na Avenida 
Pedro II , no 1.600, praticada por candidatos do PT. É uma 
propaganda que, além de feia, mostra procedimento criminoso 
dos companheiros do Dr. Patrus Ananias e dele próprio. 

Muitos outros retratos mostram esse trabalho sujo que só 
prejuízo e mal fez ao visual da cidade. Por exemplo, vou 
mostrar, numa ú 1 ti ma foto, uma propaganda que diz: "Thomaz 
Mata". Se ficasse aqui, diríamos: mata o visual da cidade. 
Thomaz Machado era candidato do PT. Não os critico apenas 
pela propaganda irregular mas também pela forma ridícula da 
inscrição. 
Passados poucos meses da posse do Dr. Patrus Ananias, o 

povo de Belo Horizonte, diante dos primeiros sinais de 
frustração e de desalento e destituído de esperanças, 
convocou e nomeou o Deputado Maurício Campos representante 
da Oposição. Mauricio Campos, por amor a Belo Horizonte e 
seu povo, não se fez de rogado. Aceitou a nomeação. Quem o 
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tem procurado? Pode ser a pergunta. Pessoas dos mais 
diversos segmentos da sociedade belo-horizontina, motoristas 
de táxis e motoristas particulares. que estão intrigados com 
o procedimento doentio e conservador do Dr. Patrus Ananias, 
que teima em preservar e aumentar os buracos da cidade. Vias 
pavimentadas ou não representam hoje verdadeiros martírios 
onde os carros gemem e os proprietários choram o prejuízo e 
o desconforto do tráfego. Procuram-no. também, religiosos 
incomodados com a insensibilidade do Dr. Patrus Ananias 
diante do sofrimento de inúmeros seres humanos abandonados 
nas ruas, usando como leitos a fria calçada e jornais velhos 
como cobertores. O povo denuncia a bagunça que virou o setor 
de saUde em Belo Horizonte, depois de municipalizado e sob o 
péss1mo comando do Dr. Patrus Ananias. 

Os hospitais também reclamam. Não estão suportando o 
descaso da Prefeitura na parte que lhes toca. E as crianças? 
Pobres crianças! Entregues, ou melhor, abandonadas à sua 
sorte pela indiferença do poder público municipal, o que 
lhes fizeram até agora? Simplesmente mudaram-lhes o título. 
Só isso. Antes, eram crianças abandonadas. carentes, vistas 
com preocupação. naturalmente, mas também com afeto e 
carinho pelas autoridades e pelo povo. Agora, a tal ponto 
chegou o seu grau de abandono que, presas do desespero. 
partem para a marginalidade. 

Sr. Presidente. Srs. Deputados, é lamentável, 
lastimável, mas, infelizmente, e a verdade. Agora, essas 
crianças simplesmente são classificadas, pejorativamente, de 
pivetes e de marginais e são razão de pânico social, 
enquanto a Prefeitura não faz nada, senão propaganda cara às 
custas dos contribuintes, por meio da qual tentam ''tapar o 
sol com a peneira". 

Bem que essas crianças, Sr. Presidente. Srs. Deputados, 
poderiam ser classificadas de pivetes, no sentido melhor que 
a palavra tem. Não deve haver nada mais agradável, mais 
perfumado do que uma criança bem cuidada. Recende ela, sem 
dUvida, um perfume muito agradável, não apenas de esperança, 
mas de garantia no futuro, porque a palavra pivete também 
significa arbusto de aroma agradável. 

De vez em quando, Sr. Presidente, Srs. Deputados. o 
Deputado Mauricio Campos é procurado, também, pelos sofridos 
habitantes dos bairros mais distantes, que a Prefeitura 
teima em desconhecer. Tomo, como exemplo, os Bairros 
Capitão Eduardo e Beija-Flor, onde estive há poucos dias, 
visitando alguns amigos. Pude testemunhar o descaso do Dr. 
Patrus Ananias para com aquela gente. Esgotos estourados, já 
formando canais a céu aberto, verdadeiras fontes de 
epidemias; ruas de tráfego impraticável, por causa da 
erosão. De 1 impeza nem se fala! Faz muito tempo que não se 
vê uma vassoura por lá. No Bairro Urca, ironicamente, há uma 
avenida chamada Beira-Mar. Deve ser por causa do mar de 
fezes que rola nos fundos daquelas casas. Isso, para ficar 
com poucos exemplos, porque se fôssemos citar e reviver o 
descaso a que chegou Belo Horizonte, ficaríamos a tarde 
inteira falando. Para citar poucos exemplos, procuram, 
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também. Sr. Presidente. Srs. Deputados, b Deputado Maurício 
Campos os contribuintes que estão preocupados com projetos 
como aquele que tramita na Câmara Municipal, caracterizado 
como um verdadeiro "trem da alegria", pois cria mais de uma 
centena de cargos desnecessários e altamente remunerados, 
que só irão servir para premiar afilhados e engordar o caixa 
do Partido do Dr. Patrus Ananias. 

Para o povo, Sr. Presidente, Srs. Deputados. resta apenas o 
ônus de ter de sustentar essa fome exagerada do Paço 
Municipal. 
Sr. Presidente. Srs. Deputados. o Deputado e ex-Prefeito 

Maurício Campos, sensível a esses e outros muitos reclamos, 
assumiu uma postura critico-construtiva; assumiu um papel de 
porta-voz do povo e ·de despertador das autoridades 
municipais_ Vejam, senhores, que, por causa desse 
comportamento legítimo e democrático, o Dr. Patrus Ananias. 
numa demonstração clara de que não sabe conviver com a 
democracia. revidou com uma execrável retaliação. 

Ele, que emporcalhou a cidade de Belo Horizonte, e todos 
são testemunhas disso, despoticamente, dez meses depois da 
convenção que indicou Mauricio Campos. sete meses depois da 
eleição e quatro meses depois de sua posse na Prefeitura. 
mandou autuar o ex-candidato Maurício Campos, do Partido 
Liberal, que tenho a honra de liderar nesta Casa, por 
prática de propaganda irregular. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, brincadeira tem hora e, 

fora dela. vira palhaçada. O títere desmascarou-se. Aqui 
estão as autuações, datadas de 5/5, quatro meses e cinco 
dias depois da posse do Dr. Patrus Ananias, as quais 
constituem retratos da prepotência do Prefeito e prova de 
seu caráter autoritário, deformado e coronelesco, pois 
gestos desse calibre fazem corar o mais tacanho dos 
coronéis. 

Que decepção. Sr. Presidente. Srs. Deputados, para quem o 
imaginava um "gentleman", um diplomata. um homem público 
acima das pinimbas e baixezas próprias dos déspotas de 
antanho. 

Alguns líderes. dos mais ponderados e das relações do Dr. 
Patrus Ananias. ficaram surpresos com esse gesto. 
Censuraram-no, embora admitam que o Prefeito não tenha 
conhecimento do fato. Tanto pior. E, maior é o mal. pois, se 
o Dr. Patrus Ananias sabe dos referidos fatos. ele não tem 
obviamente o perfil que sempre lhe deram e seus valores 
éticos e políticos são pequenos. Aquela imagem de homem 
público austero e elevado, que conseguiu transmitir, terá 
sido apenas arremedo. Se ele não sabe deles. como querem 
alguns, pior ainda. pois é omisso e irresponsável e, por 
conseguinte, não deveria estar onde está. Um comandante que 
não poli c ia e não comanda seus prepostos é indigno do posto 
que tem, porque deixa o barco à deriva e, nesse caso, deixa 
o povo à mercê de caprichosos que os tempos modernos 
exprobram. Muito obrigado. Sr. Presidente . 

393s REUNIÃO ORDINÁRIA 
Questão de Ordem Suscitada em 8/6/93 pelo 
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Deputado Antônio Carlos Pereira 
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, eu ia 

fazer um aparte ao Deputado que ocupava a tribuna. mas, jâ 
que não ouvi o início de seu discurso, senti-me um pouco 
prejudicado para poder contestar alguns pontos. 

Assim, queria, em primeiro lugar, sol i citar ao Deputado 
Ermano Batista que as notas taqu;grâficas de seu 
pronunciamento me sejam enviadas, para que eu possa 
manifestar-me acerca dele. o mais rapidamente possível. 

Em segundo lugar, faço apenas uma observação. Talvez seja 
pelo famoso uso do cach1mbo que faz as bocas tortas, mas, se 
o Sr. Maurício Campos se intitula porta-voz do povo, é bom 
lembrar que é ele que assim se auto-intitula, pois o povo 
escolheu, há poucos meses, de forma democrática e legítima, 
o seu porta-voz, e não foi o Sr. Maurício Campos. 

3931 REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 8/6/93 pela 

Deputada Maria Elvtra 
A Deputada Maria Elvira• - Sr. Presidente, Sras. e Srs. 

Deputados; em primeiro lugar, quero apenas acrescentar às 
palavras do Deputado Ermano Batista que, já há muito tempo, 
observo com atenção a pichação dos muros, monumentos, praças 
não só em Belo Horizonte, mas em todo o Estado de Minas 
Gerais. 

Por coincidência, Deputado Ermano Batista. eu estava 
andando nas imediações da estação rodoviária e observando a 
sujeira. o emporcalhamento da nossa cidade. Isso vale para 
qualquer partido. O partido que hoje picha muros, suja 
postes, etc. não merece o voto do povo. Principalmente no 
centro da cidade, há nomes de candidatos e há uma 
predominância quase absoluta de nomes de candidatos ao cargo 
de Vereador pelo PT como também do candidato que ganhou as 
eleições pelo mesmo part1do. 

Discordo do Deputado Ermano Batista quando diz que o 
Deputado Mauricio Campos não é porta-voz do povo. Ele é sim. 
Não sou Prefeita de Belo Horizonte, mas sou uma porta-voz 
do povo, porque, quando falo. sou porta-voz dos que me 
elegeram e se reúnem comigo a cada fim de semana por todo o 
Estado de Minas Gerais. Portanto, não há nada de mais na 
colocação do Deputado Ermano Batista. Realmente, ele teve 
uma quantidade de votos menor que a do Prefeito Patrus, mas 
isso não o inviabiliza dentro do processo democrático. Ele é 
um legítimo representante do povo: o mandato na Câmara 
Federal lhe foi dado pelo nosso Estado. Cons1dero essa 
ressalva importante. 
Sr. Presidente, assomo a esta tribuna para denunciar uma 

situação acontecida não em terras mineiras. Estivemos, 
ontem, na cidade de Porto Alegre. Uma comissão formada por 
cinco Deputados desta Casa foi participar de uma reunião da 
União Parlamentar Interestadual - UPI. Sou ligada a essa 
entidade há muito tempo. Tenho grandes am1gos lá e também 
tenho participado de diversas lutas defendidas por aquela 
associação. Ontem, na parte da manhã, na Assembléia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, 
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assistimos a duas belíssimas palestras: u~a. do Senador 
Pedro Simon. sobre o Mercosul. que é a integração da América 
Latina para o comércio exterior; outra, uma explanação do 
Deputado Nélson Jobim sobre a revisão da Constituição, 
assunto da maior relevância, tendo em vista que, no dia 
5/10/93, vamos entrar no processo de revisão da 
Constituição, quando, então. teremos condições de aparar 
arestas, gorduras que foram colocadas na Constituição devido 
ao corporativismo, ao emocional. ao processo eleitoreiro 
que, por via de regra. assola os nossos parlamentos. 

O Presidente desta Casa estava conosco e qual não foi a 
nossa surpresa com relação ao Governador Alceu Cal lares ... 
não quero falar em nome do partido dele. o PDT, que nada tem 
a ver com isso. Lá estavam Deputados de todo o Brasil, os 
quais sofreram as maiores grosserias: aquele Governador 
mostrou estar despreparado emocionalmente; para mim, tem a 
personalidade dos caudilhos dos pampas. Ele tem uma grande 
dificuldade em ouvir as pessoas e. quando foram pedidos 
apartes e réplicas, o debate se acalorou e foi iniciado por 
ele, quando começou a questionar a proporcionalidade da 
representação parlamentar. Aliás, esse é um assunto que vai 
ser tratado quando da revisão da Constituição. É claro que 
existem várias correntes. O Governador Alceu Collares se 
inflamou de tal maneira, que perdeu as estribeiras e agrediu 
as Bancadas do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e, também, a 
nós, mulheres. Numa colocação feita no inicio de sua fala, 
ele foi muito infeliz ao se referir ás mulheres. Havia 
cinco Deputadas presentes. Ao final da exposição do referido 
Governador, a Deputada de Rondônia foi ao microfone e disse 
que não concordava com determinada colocação, que lhe 
parecera machista. Acontece que, quando o Deputado 
Scherer, Secretário-Geral da UPI e ex-Presidente da 
Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, fazia 
considerações sobre cada uma das mulheres presentes, foi por 
ele convidado a prosseguir com o seu discurso, sob a 
alegação de que aquele assunto não era importante. Então, 
ela se sentiu ferida, como todas nós, mulheres. Foi ao 
microfone, disse o que quis. e ele levou um susto. pois não 
percebera que havia "pisado na bola" daquela forma. 

Todas saímos sem nos despedir dele, praticamente virando-
lhe as costas. Eu, que sou mulher mineira e não tenho medo 
de cara feia, não posso deixar de vir à tribuna para dizer 
qual foi o comportamento do Sr. Governador do Rio Grande do 
Sul. À noite, no aeroporto. nós nos encontramos com o 
Deputado Ibsen Pinheiro. uma das grandes figuras de nosso 
País, ex-Presidente da Câmara Federal, e ele nos disse que o 
Sr. Governador, realmente, não tinha nenhum equilíbrio. 
Aliás, na sua fala, o Sr. Governador do Rio Grande do Sul 
ofendeu o Senador Albano Franco. Realmente, não é possivel 
entender esse tipo de postura, que não pode ser a de um 
Governador de um Estado importante como o Rio Grande do Sul. 
Queria deixar isso registrado nos anais da Casa. Espero que 

meus colegas que lá estiveram também assinem essa carta. 
Quero mandar uma carta ao Governador do Rio Grande do Sul, 

É L-------------------------------------------------------~ 
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ao Presidente da Assembléia Legislativa desse Estado e. 
também, à UPI. Temos de parar de engolir essas coisas. É por 
termos aceitado coisas desse tipo e baixado a cabeça que o 
Brasil chegou a esse ponto. Não podemos aceitar o 
desrespeito às Casas Legislativas e aos representantes do 
povo. Pedi aos Deputados Baldonedo Napoleão, que lá estava 
conosco. Rêmolo Aloise e Roberto Amaral que fossem conosco à 
Sala de Imprensa; expusemos para os principais jornais e 
rádios, o nosso sentimento e a nossa impressão no que 
concerne ao contato que tivemos com o Governador do Rio 
Grande do Sul. 

Aproveito a oportunidade para cumprimentar Guálter 
Monteiro, ex-Deputado e Prefeito de Congonhas do Campo. 

Após essa denúncia, queria fazer dois comentários mais 
positivos, mais alegres, pois esse primeiro foi triste. Doeu 
muito participar de um momento como aquele, que. para nós, 
denigre a imagem da classe política. 
Sexta-feira passada, estivemos em Patos de Minas. no Alto 

Paranaíba, terra de alguns Deputados, como Bernardo 
Rubinger, Elmiro Nascimento e Hely Tarquinio. Queria 
cumprimentar esta Casa na pessoa do nosso Presidente, 
Deputado José Ferraz, e também aqueles que organizaram a 
audiência pública regional em Patos de Minas, a qual foi um 
grande sucesso, com a presença maciça de Deputados, 
lideranças e Prefeitos. Lá estava a classe dos trabalhadores 
rurais representada. Lá estava o pessoal da FETAEMG, com o 
problema da aposentadoria rural_ Queremos dizer que 
aplaudimos e defendemos a luta desse pessoal, porque não é 
possível que essa situação continue. O aposentado do campo 
demora um ano para conseguir sua aposentadoria, quando a 
consegue. Vários Deputados lá presentes assumiram o 
compromisso de fazer um documento visando a ser encontrada 
uma solução para o problema dos aposentados rurais de Patos 
de Minas, o qual deve verificar-se em toda a Nação. A 
reunião foi muito boa. 

E, mais uma vez, surgiram os clamores e os problemas, que 
tão bem conhecemos e lamentamos. São problemas referentes à 
recente greve do funcionalismo e do magistério, com 
acusações por parte de uma determinada entidade de classe, 
as quais nós, de pronto, repudiamos. Fiquei feliz de ver 
vários Deputados ocupando o microfone, não se calando com 
relação às agressões, às acusações muitas vezes. in-
fundadas. as quais já haviam acontecido e também se 
repetiram em Patos de Minas. Achei que os Deputados 
presentes. dos diversos partidos. manifestaram-se muito bem. 
Foi a segunda audiência pública regional, entre as oito, e 
foi de grande valia para o Legislativo mineiro. 

Para terminar, Sr. Presidente. queria dizer que, sábado 
último, estivemos em Paraopeba, cidade vizinha de Belo 
Horizonte. participando do Dia Mundial do Meio Ambiente. 
Como membro da Comissão de Meio Ambiente da Casa . 
aproveitei para representar a nossa comissão, que é 
presidida pelo Deputado Ronaldo Vasconcellos; queria 
cumprimentar a Prefeitura Municipal de Paraopeba e, em 
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especial, o Instituto Mineiro de Agricultura - IMA , na 
pessoa da Cida, que foi quem idealizou e organizou todo o 
evento. Essa comemoração teve uma belíssima carreata 
ecológica. com a participação de 28 municípios da região; 
também estavam presentes representantes de várias empresas 
que fazem pesquisas na área, como a própria Mannesmann. a 
Companhia Cedro Cachoeira e outras, que levaram, para 
mostrar ao povo, seus laboratórios de pesquisa de me1o 
ambiente nas áreas da terra, da pedra. da vegetação e da 
fauna. Foi um evento bonito que lá aconteceu pela primeira 
vez; espero que seja um exemplo para que outros municípios 
de Minas comemorem condignamente o Dia Mundial do Meio 
Ambiente, com atividades produtivas. educacionais e 
profundamente orientadoras. 

(* -Sem revisão da oradora.) 
393ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso Proferido em 8/6/93 pelo 
Deputado Wtlson Ptres 

O Deputado Wilson Pires- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, estamos de acordo com o encaminhamento que 
ora solicitamos da tribuna. Antes. porém, gostaria de fazer 
um esclarecimento sobre notas veiculadas na imprensa do 
Estado de Minas Gerais e também na imprensa nacional acerca 
do projeto que aprovamos. o qual solicita ao Regimento de 
Cavalaria de Minas Gerais que faça uso do cavalo Manga-larga 
mineiro, marchador mineiro, que conpreende o cavalo Manga-
larga marchador e o cavalo Campolina. 

Não é verdade que aprovamos projeto de lei que obriga a 
Polícia Militar de Minas Gerais a comprar cavalos ao preço 
de Cr$250.000.000,00 por cabeça. Também não é verdade que os 
cavalos Manga-larga marchador e Campal i na são cavalos de 
baixa estatura e que por esse motivo não poderão ser usados 
no regimento de cavalaria da nossa gloriosa Polícia Militar. 
Também não é verdade que o nosso único argumento para propor 
e fazer aprovar o projeto de lei citado tenha sido de que o 
cavalo Manga-larga marchador e Campolina são raças mineiras 
e por esse motivo devem ter prioridade. Basicamente. o 
projeto de lei determina que a tropa montada da Policia 
Militar de Minas Gerais deverá ter o seu plantel constituído 
de, no mínimo, 50% do cavalo marchador de origem mineira. O 
seu parágrafo único estabelece como marchador de origem 
mineira o cavalo das raças Manga-larga marchador e 
Campolina. 
Antes de apresentarmos o citado projeto, consultamos um dos 

mais renomados professores e eqüinocultores do Brasil, Dr . 
Lecy José Lopes do Val, nome incontestável e do mais alto 
gabarito dentro da eqüinocultura nacional, cujo relatório 
sobre a utilização da tropa constituída das raças Manga-
larga marchador e Campolina dentro da cavalaria da Polícia 
Militar de Minas Gerais segue anexo. 

Também consultamos, na época, o Comandante do Regimento de 
Cavalaria Alferes Tiradentes, da Policia Militar de Minas 
Gerais, Cel. Válter Ribeiro Costa, que prontamente aderiu à 
idéia. No mesmo período, montava-se o núcleo de produção 

~L_ ______________________________________________________________ J 
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animal da PMMG em Florestal. em convênio com a UFV e UFMG, 
visando desenvolver o cavalo próprio para a PMMG. Na epoca 
fizemos à PMMG a doação de um cavalo garanhão da raça Manga-
larga marchador, reservado campeão estadual em 1991, e cinco 
éguas matrizes do nosso plantel particular, para que a PMMG 
testasse sua doei 1 idade, sua marcha cômoda, sua 
inteligência, sua coragem, sua maneabilidade, só encontrados 
na raça do marchador de origem mineira, ao contrário do tro-
tão utilizado na PMMG, e cujo trote não caracteriza 
impulsão, pois quem dá a impulsão é a ossatura. é a 
musculatura, que tão bem possui o cavalo marchador de origem 
mineira, não o trote preconizado por alguns da PMMG. Não se 
pode julgar o marchador mineiro sem conhecê-lo. ou mesmo 
montá-lo. 

O cavalo utilizado na PMMG, o puro sangue inglês ou o 
brasileiro de hipismo (resultado do cruzamento de raças 
exóticas, ou seja, importadas, com o crioulo do Sul), só 
sabe saltar ou correr e só enxerga para a frente. A geração 
do atual Comandante do Regimento, Cel. José Doro, é do 
regime de exceção, época da ditadura, e sua função maior era 
atropelar, era repreender, era pisotear. Acreditamos que 
naquele momento era o cavalo ideal (década de 60). No 
entanto. o papel da PMMG hoje é diferente daqueles tempos 
que não queremos que se repitam. Visa exclusivamente a um 
melhor relacionamento entre a Policia e a comunidade. sendo 
seu papel maior o policiamento de integração e interação. O 
marchador de origem mineira não poderia estar ausente deste 
papel desempenhado pela nossa gloriosa Policia Militar, na 
atual idade. 
Quanto ao custo, afirmo, sem medo de errar, que os cavalos 

de origem mineira, castrados, destinados ao trabalho, se não 
são do mesmo preço dos usados pela PMMG. são de preços bem 
menores. Não negamos que os animais de exposições. de elite, 
atinjam preços acima de US$5.500,00. No entanto, tentar 
colocar a tropa de trabalho nesse patamar é desconhecer a 
verdade, é demonstrar que não há interesse em diminuir os 
custos para o Estado. 

Queremos, sim, além de abrir novos horizontes, inclusive 
comerciais, no Pais, para o cavalo marchador mineiro, dar ao 
Estado condições de explicitar, com licitações de compras, a 
aquisição do seu rebanho . 

Cabe às polícias militares do Estados orientarem-se sem 
paixões pelas raças exóticas. apoiarem e propiciarem a 
criação de cavalos, estimulando as criações nacionais . 
inclusive na compra dos seus produtos . 
Cabe aqui, ainda, estabelecer uma comparação entre os 

cavalos importados e os produzidos dentro dos próprios 
Estados, que dispensam os gastos das importações, 
transportes e intermediários. sendo, por isso, muito mais 
viáveis do ponto de vista econômico . 

Na parte zootécnica, não há como negar e ter dúvidas da 
validez do emprego, nas polícias militares. do cavalo 
marchador de origem mineira, que é padrão de sela 
internacional. 
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Sou criador de Manga-Larga marchador há mais de 20 anos. 
Tenho um plantel de elite com várias premiações em 
exposições nacionais e estaduais. Não tenho o objetivo de 
produzir cavalos de serviço para serem vendidos à PMMG. 
Portanto. não se pode ser mais moderado, nem mais 
construtivo, apenas não sendo hipócrita, porque seria negar 
a nossa própria natureza. nem se pode ser mais contido, mais 
econ6mico nas exigências ao pretender colocar o cavalo 
marchador mineiro de trabalho em seu devido lugar. 

Temos ainda que considerar a precariedade atual das 
reservas de cavalos da PMMG, que inicia um criatório que 
levará anos para atender a suas próprias necessidades. Seu 
criatório é insuficiente para atingir os objetivos que se 
propõe. Portanto, vamos também dar à iniciativa particular a 
oportunidade de atender sua demanda. Nada mais justo e 
honesto que fomentar a produção nacional de cavalos, pois é 
necessário que o Estado e o País possuam uma satisfatória 
reserva de animais, o que não acontece atualmente. 
Espero que o Sr. Governador sancione o citado projeto 

dentro do seu espírito público e voltado para os interesses 
de Minas Gerais. Muito obrigado. 

~L---------------------------------------------------------------~ 
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ATA DA 399ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE JUNHO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 
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SUMÁRIO: ABERTURA - li PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Apresentação de Proposições:· Requerimentos do ·nQ 4.498 ao 
4.508/93- Comunicações: Comunicações dos Deputados Jaime 
Martins (3), Márcio Miranda, Simão Pedro Toledo, Geraldo da 
Costa Pereira. Roberto Luiz Soares e Tarcísio Henriques; da 
Comissão de Fiscalização Financeira e da Comissão Especial 
para tratar com o Presidente do Banco de Crédito Real o 
problema das demissões de inúmeros funcionários daquela 
instituição Oradores· Inscritos: Discurso do Deputado 
Álvaro Antônio - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Palavras 
do Sr. Presidente - Leitura de comunicações apresentadas -
Requerimentos: Requerimento no 4.205/93; aprovação. na forma 
do Substitutivo nQ 1 - Requerimento nQ 4.355/93; aprovação -
2i Fase: Palavras do Sr. Presidente- Discussão e votação de 
proposições: Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 
1. 150/93; aprovação -Discussão, no 1Q turno. do Projeto de 
Lei nQ 808/92; aprovação, com as Emendas do ng 1 ao 4 -
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 826/92; 
discurso do Deputado Clêuber Carneiro; encerramento da 
discussão; aprovação, na forma do vencido no 1Q turno 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz - Elmiro Nascimento- José Militão - Rêmolo 

Aloise - Elmo Braz - Bené Guedes - Sebastião Helvécio 
Amilcar Padovani - Adelmo Carneiro Leão- Agostinho Patrus-
Ajalmar Silva - Àlvaro Antônio- Ambrósio Pinto- Antônio 
Carlos Pereira - António Fuzatto - AntOnio Genaro - AntOnio 
Júlio- Antônio Pinheiro -Arnaldo Canarinho- Baldonedo 
Napoleão - Bernardo Rubinger - Bonifácio Mourão- Clêuber 
Carneiro - Cóssimo Freitas - Dílzon Melo- Eduardo Brás -
Edward Abreu - Ermano Batista - Francisco Ramalho- Geraldo 
da Costa Pereira - Geraldo Rezende -Geraldo Santanna 
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquinio 
Ibrah1m Jacob - João Batista - João Marques - Jorge Eduardo 
- Jorge Hannas - José Braga - José Laviola - José Leandro -
José Renato- Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Marcos Helênio 
-Maria Elvira- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Mauri 
Torres - Miguel Barbosa - Péricles Ferreira - Raul Messias -
Reinaldo Lima - Roberto Luiz Soares Romeu Queiroz 
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão Pedro Toledo 
- Tarcisio Henriques- Wanderley Ávila- Wilson Pires . 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

O Sr. Presidente- Não havendo correspondência a ser lida. 
a Presidência 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 4.498/93. do Deputado Marcelo Cecé, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
MM. Juiz de Direito Éber Carvalho de Mello pela sua nomeação 
como Vice-Diretor do Departamento de Assistência ao 
Magistrado, da Associação dos Magistrados de Minas Gerais. 

NQ 4.499/93, do Deputado Marcelo Cecé. solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Desembargador Sebastião Rosemburgo pela sua nomeação como 
Diretor do Departamento de Assistência ao Magistrado, da 
Associação dos Magistrados de Minas Gerais. (- Distribuídos 
à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 4.500/93, da Deputada Maria Elvira. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à 
1 iberação de verba para a recuperação das instalações do 
campo de futebol da Praça de Esportes Municipal, em Ijaci. 
(-À Comissão de Educação.) 

NQ 4.501/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário do Trabalho com vistas à 
1 iberação de verba para a compra de 200 cobertores para o 
Município de Ijaci. (- À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.502/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à 
1 iberação de recursos pata a aquisição de materiais 
escolares e de carteiras e para a recuperação das escolas do 
Município de Ijaci. (-À Comissão de Educação.) 

NQ 4.503/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas ao asfaltamento do trecho que liga o 
parque de exposições do Município de Madre de Deus de Minas 
à rodovia que serve à região. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 4.504/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à 
liberação de verba para a aquisição de um gabinete dentário 
e de um aparelho de raio X para o Município de Madre de Deus 
de Minas. (-À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.505/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas a que sejam colocados meios-fios nas 
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ruas asfaltadas pelo DER-MG no Município de Madre de Deus de 
Minas. (-À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 4.506/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas à 
construção de uma praça de esportes no Município de Madre de 
Deus de Minas. (- À Comissão de Educação.) 

NQ 4.507/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Esportes e Obras Públicas 
com vistas á liberação de verba para o asfaltamento da 
estrada da Brasilinha, no Município de Madre de Deus de 
Minas. 

NQ 4.508/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à liberação de manilhas usadas. de 60cm, 
do DER-MG para o Municipio de Madre de Deus de Minas. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Jaime Martins (3). Márcio Miranda, Simão Pedro Toledo, 
Geraldo da Costa Pereira, Roberto Luiz Soares e Tarcisio 
Henriques; da Comissão de Fiscalização Financeira e da 
Comissão Especial para tratar com o Presidente do Banco de 
Crédito Real o problema das demissões de inúmeros 
funcionários daquela instituição. 

Oradores Inscritos 
- o Deputado Álvaro Antônio profere discurso, que será 

publicado em outra edição. 
2ª PARTE (ORCEM DO DIA) 

11 Fase 
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2a parte da reun1ao, 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 

229 do Regimento Interno, o processo de prestação de contas 
do Governador do Estado encontra-se sobre a mesa para que 
sejam apresentados requerimentos de informações ao Poder 
Executivo e ao Tribunal de Contas, pelo prazo de dez dias, a 
contar de hoje até o dia lQ/7/93, quinta-feira da próxima 
semana. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados 
Jaime Martins (3) - falecimento da Sra. Conceição Pinto do 
Amaral e do Sr. José Pinto do Amaral. ocorrido em Nova 
Serrana, e do Sr. Áureo da Silva Medeiros, ocorrido em 
Divinópolis; Márcio Miranda falecimento de Catarina 
Fonseca Nunes, ocorrido em Divinópolis; Simão Pedro Toledo-
falecimento da Sra. Benvinda Fonseca da Silva, ocorrido em 
Alfenas; Geraldo da Costa Pereira falecimento do Sr. 
Sebastião Martins Lopes. ocorrido em Divinópol is; Roberto 
Luiz Soares - falecimento do Sr. José Eugênio Pereira Alvim, 
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ocorrido em Lajinha (Ciente. Oficie-se.); e Tarcisio 
Henriques - informando que, a partir desta data, deixa de 
ser membro efetivo da Comissão de Administração Pública 
(Ciente. Publique-se.); pela Comissão de Fiscalização 
Financeira informando que, na sua 74ª Reunião 
Extraordinária. realizada em 15/6/93, foi aprovada a 
alteração dos valores dos Anexos 80, 81, 82 e 83 da 
Deliberação ng 1/93, desta comissão. de 50% para 75% 
(Ciente. Cópia às Lideranças.); e pela Comissão Especial 
para tratar com o Presidente do CREDIREAL o pro~lema das 
demissões de inúmeros funcionârios daquela instituição 
informando que concluiu seus trabalhos e encaminhando o 
relatório flnal das atividades desenvolvidas pela comissão 
(Ciente. Publique-se.). 
- O relatório final é o seguinte: 

RELAT0RIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA TRATAR COM O 
PRESIDENTE DO BANCO DE CREDITO REAL SOBRE O PROBLEMA DAS 

DEMISSÕES DE INÚMEROS FUNCIONARIOS DAQUELA INSTITUIÇÃO 
I - Introdução 
1 - Constituição e objetivos 
A presente comissão especial da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais foi constituída com o objetivo de 
discutir com o Presidente do Banco de Crédito Real o 
problema das demissões naquela instituição bancária, 
ocorridas em fevereiro e março do corrente ano, e de 
desenvolver gestões com vistas a possibilitar a reversão 
desse processo, em razão das suas graves conseqüências para 
a sociedade e para a própria instituição. 

Diante da impossibilidade de se concluírem os trabalhos no 
período de 60 dias, fixados pela Resolução nQ 650/91, houve 
prorrogação do prazo por mais 30 dias. 

2 - Composição 
Para compor a comissão especial. foram indicados, como 

membros efetivos. os Deputados Tarcisio Henriques, José 
Maria Pinto, Wellington de Castro, António Carlos Pereira e 
Wanderley Ávila e, como suplentes. os Deputados Bernardo 
Rubinger. Antônio Genaro, Elisa Alves e Gilmar Machado. 
Instalada a comissão em 25/3/93, foram eleitos os Deputados 
Wanderley Ávila, Wellington de Castro e Antônio Carlos 
Pereira para os cargos de Presidente, Vice-Presidente e 
Relator. respectivamente. Ficou decidido, ainda, que as suas 
reuniões ordinárias se realizariam sempre às quintas-feiras. 
às 9h30min. 

3 - Plano de trabalho 
A comissão programou ouvir inicialmente o Presidente e os 

Diretores do Banco diretamente envolvidos no processo de 
demissão, em visita que faria à sede da instituição. 
Todavia, como a Diretoria do Banco recusou-se a recebê-la, 
foi deliberado que os Diretores seriam convidados a 
comparecer a esta Casa para prestar informações. Além de 
ouvir ex-funcionários e membros do Sindicato dos Empregados 
em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região. a 
comissão decidiu recolher documentos que pudessem conduzir 
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os seus trabalhos ao objetivo proposto: esclarecer as razões 
das inesperadas demissões. 

II - Audiências 
Em reunião extraordinária, foram ouvidos, inicialmente, os 

Drs. João Heraldo Lima, Francisco Horta e José Lopes Agulh6, 
respectivamente. Presidente, Vice-Presidente e 
Superintendente de Recursos Humanos do Banco ·de Crédito 
Real. e. posteriormente, a Sra. Mar i lia Campos, Presidente 
do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de 
Belo Horizonte e Região. 

Foi convidado a prestar esclarecimentos perante a comissão. 
também, o Sr. Sandoval Azevedo Filho, Presidente da 
instituição bancária à época em que se iniciou o processo de 
demissões. não tendo ele atendido ao convite nem tampouco 
justificado a contento o seu não-comparecimento. 

Por deliberação da comissão, a audiência do dia 27/5/93, à 
qual deveria comparecer o ex-Presidente. foi transformada em 
audiência pública, em que tiveram a oportunidade de depor as 
Sras. Maria Goretti Gomide Pinheiro e Valéria Fernandes 
Grossi Brito e o Sr. Raymond Hergot Júnior, ex-funcionários 
do Banco, e, ainda, as Sras. Marília Aparecida Campos e 
Fádua Pinheiro de Barcelos, também funcionárias, porém 
licenciadas por estarem exercendo, respectivamente. os 
cargos de Presidente e de Diretor do Sindicato dos Empre-
gados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e 
Região. Também nessa audiência pública, prestou depoimento a 
Sra. Vânia Wilma Fortini. funcionária aposentada do Banco. 

Finalmente, na reunião do dia lQ/6/93. foi ouvido o Dr. 
Sandoval Azevedo Filho, ex-Presidente da instituição 
bancária. 
III - Documentos 
Além das notas taquigráficas, a comissão incorporou ao 

processo outros documentos que apontam diversas 
irregularidades no Banco de Crédito Real. cabendo destacar 
as seguintes: 

1 -auto de fiscalização do INSS constatando a exigência de 
jornada excessiva de trabalho (fl. 44); 

2 - quadro genérico de funcionários demitidos (fls. de 49 a 
51) : 

3 - ofício-resposta do Banco Central informando não ter 
havido interferência daquele órgão no processo de demissões; 

4 - vasta documentação enviada pelo sindicato, incluindo 
pedidos de informações acerca de procedimentos licitatórios. 
dirigidos ao Governo do Estado e a diversas autoridades. 
entre elas as integrantes da direção do Banco; 

5 - contrato de gerenciamento e administração de obras 
firmado entre o Banco e a empresa Construplan, com indícios 
de irregularidades; 

6 - petição inicial de ação popular contra o Banco e 
representação dirigida à Promotoria de Defesa do Patrimônio 
Público, contendo pedido de abertura de inquérito civil 
público e de ação pública correspondente; 

7 - documentos apontando fortes indícios de irregularidades 
em contrato firmado entre o Banco e a GNPP Seguradora S. A.; 
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8 - decisão proferida pelo MM. Ju1z da 30a Vara Cível da 
Capital em medida cautelar proposta pelo Banco. pedindo a 
suspensão do inquérito civil público. 

Vale ressaltar que a comissão solicitou à direção do Banco 
de Crédito Real a remessa a esta Casa de uma relação nominal 
dos funcionários demitidos, com informações minuciosas 
acerca de posteriores admissões, readmissões, cargos, 
salários e funções do pessoal envolvido nesse processo. Tal 
documento. de valor inestimável para que a comissão pudesse 
avaliar o reflexo das demissões no contexto da política de 
saneamento financeiro do Banco e concluir seus trabalhos. 
não foi encaminhado a esta Assembléia até a presente data. 

IV - Desdobramento dos fatos 
A presente comissão especial foi constituída em decorrência 

do grande impacto causado pela despedida em massa de 
funcionários do Banco de Crédito Real, ocorrida nos meses de 
fevereiro e março do corrente ano. 

Além de se terem verificado de forma abrupta essas 
demissões, foi grande o contingente de demitidos, entre os 
quais, servidores de elevado nível profissional, muitos 
deles condecorados pela alta direção por bons serviços 
prestados à instituição, muitos deles com muitos anos de 
Casa e alguns, até mesmo, às vésperas de se aposentar. 

Pela sua gravidade. o fato desencadeou um grande clamor 
popular e uma instabilidade geral no quadro de servidores do 
Banco. não apenas pela insegurança que o processo de 
demissão desencadeou entre eles mas também pelas 
dificuldades advindas da retração económica que o País 
enfrenta. 

O objetivo da comissão era o de tratar do problema 
diretamente com o Presidente da referida instituição 
bancária, para se conhecerem as razões que levaram a 
diretoria do Banco a deflagrar o inesperado processo de 
demissões e os critérios nele observados. exatamente num 
momento em que o nível de empregos nos estabelecimentos 
bancários se tem mantido estável. podendo, até mesmo, 
detectar-se uma ligeira expansão na oferta de empregos nessa 
área. 

Almejava, ainda. a comissão obter da diretoria do Banco uma 
revisão de todas as demissões efetuadas, uma vez que esse 
contingente de funcionários despedidos se compunha, em sua 
grande maioria, de antigos servidores, muitos dos quais com 
mais de dez anos de serviço e com uma excelente folha de 
Dons serviços prestados. 

Evidenciados tais fatos, alguns Deputados, 
instituída a comissão, na condição de membros 
Defesa Social. procuraram a diretoria do 
objetivo de melhor se inteirarem dos fatos 
nas demissões e de desenvolverem gestões 
invertê-las. 

mesmo antes de 
da Comissão de 
Banco. com o 
que culminaram 

que pudessem 

Entretanto, esses parlamentares não lograram êxito na sua 
iniciativa, por não terem sido recebidos pela diretoria do 
Banco. A exemplo do que também ocorrera na administração 
anterior. quando foram avistar-se com a diretoria, viram-se 
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obrigados a esperar longamente nas ante-salas de seus 
Gabinetes, sem que fossem recebidos. 

Com o desenvolvimento dos trabalhos da comissão especial. 
os depoimentos e a documentação anexados ao processo 
revelaram que, malgrado o fato de ter saído aquela 
instituição bancária de uma recente intervenção do Banco 
Central. problemas de ordem funcional, administrativa e 
operacional continuam a solapar os seus alicerces. exigindo 
uma rápida e efic·iente mudança de sua política interna e 
externa, de forma a permitir a preservação desse importante 
patrimônio público dos mineiros. 

Não obstante os membros da atual diretoria e da anterior 
terem afirmado. em uníssono, que o processo de demissões, 
como em qualquer empresa. faz parte da política de 
recuperação financeira do Banco, que, segundo eles, passa 
por período de grandes dificuldades em razão da recessão 
econômica, tal providência não encontra paralelo em outras 
áreas da própria instituição bancária, as quais atuam em 
descompasso e totalmente divorciadas dessa orientação, sem 
nenhuma medida que objetive seu saneamento financeiro. 
Verifica-se. todavia, que a necessidade de a instituição 

bancária se ajustar às condições de eficiência e de 
competitividade que norteiam a iniciativa privada é um 
argumento totalmente contraditório. comparado a var1as 
irregularidades apontadas durante os trabalhos da comissão, 
as quais negam, de forma peremptória, a existência de 
austeridade administrativa e financeira. 

Muitas dessas irregularidades já vinham sendo objeto de 
denúncia por parte do Sindicato dos Bancários, e outras já 
haviam dado ensejo à instauração de inquérito civil público. 
ação civil pública e. até mesmo, ação popular. 

V - Irregularidades 
a) Funcionais 
1) inexistência de uma política de pessoal que tenha por 

objetivo a motivação e a promoção individual do funcionário, 
bem como o estimulo à produção; 

2) falta de perspectiva. não havendo sequer condições de 
ascensão horizontal. prevalecendo o critério político ou o 
da bajulação ou da submissão dos candidatos aos desígnios 
de suas respectivas chefias (fl. 3); 

3) inexistência de concursos ou, pelo menos. de critérios 
justos para o processo de admissão. predominando, também, o 
critério meramente político; 

4) exigência de carga de trabalho excessiva, sem pagamento 
de hora extra, sob a ameaça velada de demissão a quem se 
insurgir contra essa ordem; 
5) não-observância, no recente episódio das demissões, de 

nenhum critério, despedindo-se, de roldão, servidores nas 
mais variadas condições funcionais: constatou-se a 
existência, no contingente de demitidos. de uma grande 
maioria de funcionários comprovadamente eficientes, com mais 
de dez anos de casa. estando vários deles já na iminência de 
se aposentar; 
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6) pagamento privilegiado de horas extras apenas a um 
pequeno número de funcionários; 

7) ·política de desestímulo aplicada a funcionários que 
sobressaiam em suas respectivas áreas de trabalho, com o 
rebaixamento do cargo e. conseqüentemente. do próprio 
salário (fls. 294 e 299); 
8) readmissão de funcionários recém-demitidos. utilizando-

se tão-somente o critério político. 
b) Administrativas e operacionais 
1) Contrato para reforma de agências firmado com a 

CONSTRUPLAN - Construções. Planejamento e Comércio Ltda. 
configurando total desrespeito às regras de concorrência 
pública estabelecidas pelo Decreto-Lei nQ 2.300, de 1986, e 
pela Lei Estadual nQ 9.444, de 1987, e aos princípios da 
legalidade. da moralidade e da publicidade, que devem 
nortear a administração pública, com sinais evidentes de 
lesão ao patrimônio pUblico, diante da excessiva onerosidade 
do contrato; esse foi suspenso por medida liminar concedida 
pelo Juízo da 30a vara Cível de Belo Horizonte. em ação 
civil pública impetrada pela Promotoria de Justiça 
Especializada de Defesa do Património Público; tal 
irregularidade deu ensejo, também, a uma ação popular; 
2) contrato com a Segurança GNPP - Sociedade de Previdência 

Privada para cobertura do plano de complementação de 
aposentadoria denominado Credirenda, criado exclusivamente 
para clientes do Banco, e para cobertura do seguro sobre 
cheque especial, embora a empresa contratada não 
apresentasse idoneidade financeira; 
3) operações irregulares envolvendo créditos da TELEMIG, 

com objetivo de não se recolher o imposto compulsório e de 
se beneficiar o próprio Banco, em detrimento do Banco 
Central; 

4) operações 
IT AMI NAS, que 
aquela data; 

de câmbio realizadas em 
não estaria pagando os 

1991 em favor da 
juros devidos desde 

5) empréstimo concedido à Rede Manchete, exatamente quando 
a referida empresa vinha sendo executada judicialmente pelo 
Banco do Brasil por inadimplência quanto ao pagamento de 
empréstimos contraídos no citado estabelecimento de crédito; 

6) abertura ou reforma de agências deficitárias com 
instalações de alto luxo; 
7) pagamento de significativas comissões à CONSTRUPLAN não 

apenas pela reforma e construção de agências mas também pela 
intermediação na aquisição de mobiliário. 

VI - Conclusão 
Diante da gravidade dos fatos trazidos ao conhecimento 

desta comissão, os quais revelam sérias irregularidades não 
só nas gestões anteriores da administração do Banco de 
Crédito Real mas também indicam a existência de inúmeras 
outras, concluímos pela necessidade de se instaurar uma 
comissão parlamentar de inquérito para uma rigorosa apuração 
dos fatos e identificação dos responsáveis, a fim de que 
esses sejam punidos na forma da lei e de que sejam 
reparados os danos por eles causados ao património público . ,L_ ______________________________________________________ _j 
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A proposta de constituição de uma- CPI ganha ainda mais 
importancia devido a dois lamentáveis fatos ocorridos nos 
últimos dias. Embora não se queira discutir o mérito de tais 
fatos, sabe-se. com certeza. que irão repercutir na apuração 
das irregularidades apontadas e, ainda, que vinham sendo 
objeto de apuração por parte do Ministério Público. Um deles 
diz respeito ã suspensão, por sentença judicial, do 
inquérito civil público que a Promotoria Especial de Defesa 
do Patrimônio Público vinha realizando sobre o caso. O outro 
refere-se à dissolução dessas Promotorias Especializadas de 
Defesa do Patrimônio Público e de Combate à Sonegação 
Fiscal, que tão valiosos serviços vinham prestando à 
sociedade, em defesa do vilipendiado património público. 

Julgamos por bem recomendar o envio de cópia do presente 
relatório, acompanhada de todos os documentos constantes no 
processo, aos Exmos. Srs. Governador do Estado, Secretários 
de Estado do Planejamento e Coordenaç~~ Geral e da Fazenda e 
à Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais 
bem como à nova diretoria do Banco de Crédito Real. 

No que diz respeito ao procedimento administrativo da 
1 i citação, que foi objeto de questionamento no desenrolar 
das reuniões. torna-se imprescindível estudo realizado pelo 
Departamento de Consultoria e Pesquisa desta Casa. a fim de 
se enquadrar o Banco de Crédito Real, por meio de norma 
legal, em tooos os procedimento5 a oue. segundo prevêem as 
tonst1tu1ções Federal e Estadual, devem submeter-se todas as 
ent1oaoes da administração pública direta e 1nd1reta. 
Sala das Comissões, 17 de junho de 1993. 
Wanderley Ávila, Presidente- Tarcísio Henriques, Relator -

Antônio Carlos Pereira. 
-Publicar. Inclua-se o relatório em ordem do dia. 

Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento nQ 4.205/93, da Comissão de 

Defesa do Consumidor, solicitando à diretoria da Caixa 
Beneficente dos Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito do 
Estado de Minas Gerais as informações que menciona, 
referentes à administração do referido órgão. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento, na forma do 
Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o substi-
tutivo. Os Deputados que o aprovam queiram permanecer como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

Requerimento nQ 4.355/93, da Deputada Elisa Alves, em que 
solicita a transcrição nos anais da Casa de carta aberta 
dirigida ao povo de Araxá pelo or. Ayres Dumont de Paiva 
Borges. publicada em jornal daquela cidade sob o título "Ao 
Povo de Araxá- O Caos da Saúde". A Mesa da Assembléia opina 
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam queiram permanecer como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 

fase, a Presidência passa à 2ª fase da Ordem da Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
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A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta 
da presente reun1ao o Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 
11.863 e os Projetos de Lei nQs 966/92 e 1.278/93, em 
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária 
realizada hoje pela manhã. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de 

Lei no 1.150/93. do Governador do Estado. que autoriza a 
reversão de imóvel que menciona a Luiz Pereira Lima. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto. 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.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 808/92, do 
Deputado Paulo Pettersen, que torna obrigatória a vacinação 
anti-rubéola em meninas de até 10 anos de idade residentes 
no Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto, com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela 
aprovação do projeto, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Justiça, e com as Emendas ngs 2 e 3, que apresenta. A 
Comlssão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto, com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiça; as 
Emendas nQs 2 e 3. da Comissão de Saúde e Ação Social, e a 
Emenda nQ 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 queiram 
permanecer como se encontram. (- Pausa. ) Aprovado. Em 
votação, as Emendas do nQ 1 a 4. Os Deputados que as aprovam 
queiram permanecer como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Está, portanto, aprovado, no 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 
808/92, com as Emendas do nQ 1 ao 4. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 
Discussão, no 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 826/92, do 

Deputado Tarcísio Henriques, que estabelece prazo para 
inscrição em concurso público. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto. na forma do vencido 
no 1Q turno. Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a 
palavra, o Deputado Clêuber Carneiro. 

- O Deputado Clêuber Carneiro profere discurso, que será 
publicado em outra edição. 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 
está encerrada a discussão. Em votação. o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, no 2Q turno. o 
Projeto de Lei nQ 826/92, na forma do Vencido no 1Q Turno. À 
Comissão de Redação. 

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

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
extraordinária de logo mais, às 20h30min, nos termos do 
edital de convocação, para a ordinària de amanhã, dia 23, às 
14 horas. com a seguinte ordem do dia: (Nota do redator: A 
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ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na 
edição anterior.). e para a extraordinária de amanhã, às 
20h30min, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO OE PROPOSIÇÕES 

RELAT0RIO SOBRE A REPRESENTAÇÃO POPULAR NQ 1/93 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
Da Câmara Municipal de Uberlândia recebeu esta Casa a 

representação em epígrafe, que publicada em 6/5/93, foi 
encaminhada à Comissão de Educação. Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer a fim de receber parecer. nos termos do art. 
155, c/c o art. 115, do Regimento Interno. 
A matéria em exame insere-se no que dispõe o art. 73 da 

Constituição do Estado. em seu f 1Q, III. ''in verbis'': 
"Art. 73 -A sociedade tem direito a governo honesto. 

obediente à lei e eficaz. 
§ 1Q - Os atos das unidades administrativas dos Poderes do 

Estado e de entidade da administração indireta se sujeitarão ., 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
III controle direto. pelo cidadão e associações 

representat~vas da comunidade. mediante amplo e irrestrito 
exercício do direito de petição e representação perante 
órgão de qualquer Poder e entidade da administração 
indireta." 
Por sua vez, o Regimento Interno desta Casa, ao 

regulamentar a apreciação de tais matérias. dispõe: 
"Art. 155 - A petição, reclamação ou representação de 

pessoa física ou jurídica contra ato ou omissão das 
autoridades e entidades públicas, ou imputados a membros da 
Assembléia Legislativa, será examinada pelas comissões ou 
pela Mesa. desde que: 

I - encaminhada por escrito e assinada; 
II seja a matéria de competência da Assembléia 

Legislativa. 
Parágrafo único O relator da comissão a que for 

distribuída a matéria apresentará relatório de conformidade 
com o art. 115, do qual se dará ciência aos interessados." 

Constatamos que o documento encaminhado pela Câmara 
Municipal de Uberlândia enquadra-se no disposto acima, 
devendo a matéria receber o tratamento definido pelo artigo 
supracitado . 

Preocupam-se os edis do Município de Uberlândia - e com 
toda a razão. acrescentariamos com a grave crise 
vivenciada pelos servidores estaduais da área de educação, 
os quais percebem salários incompatíveis com suas 
responsabilidades de educadores, com a falta de condições 
adequadas para o exercício do magistério e, sobretudo, com a 
ausência de incentivos para seu desenvolvimento funcional e 
profissional . 
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Invocam os dispositivos constitucionais que afirmam ser a 
educação ~direito de todos, dever do Estado e da família'' e 
que "será promovi da e incentiva da com a co 1 aboração da 
sociedade, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa. 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho" (art. 195). 
Diríamos mais: reportando-nos aos incisos VI, IX e X do 

art. 196 do Diploma Constitucional, verificamos que "a 
valorização dos profissionais do ensino, com a garantia, na 
forma da lei, de plano de carreira para o magistério 
público, com piso de vencimento profissional e com ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e 
titulas .... ", "a garantia do principio do mérito. 
objetivamente apurado, na carrefra do magistério" e a 
"garantia do padrão de qual idade mediante condições para 
reciclagem periódica pelos profissionais de ensino", 
constituem condições indispensáveis à consecução dos obje-
tivos da educação, não só em nosso Estado como em todo o 
País. 

Contudo, queremos dissentir da afirmação contida na 
representação em ex~me, consoante a qual é necessar1o 
estabelecer "uma política educacional". Ora, essa politica 
existe e é comandada expressamente pela Constituição 
Estadual. É realizada, de forma transparente, pela 
Secretaria da Educação. Foi exposta, de forma brilhante. no 
recente semfnário promovido por esta Casa. intitulado: 
Educação: a hora da chamada. Seus princípios básicos estão 
enunciados no documento produzido por aquela Secretaria sob 
o título "A Realidade da Educação em Minas Gerais", do qual 
nos permitimos transcrever uma parte. exatamente aquela que 
diz respeito mais de perto às preocupações exaradas pelos 
ilustres Vereadores de Uberlândia: 

"Temos, também, que pensar nos comprom1ssos com os 
professores, os agentes do aprendizado. É preciso dar-lhes 
condições adequadas de trabalho e, muito mais do que isso, 
dar-lhes uma motivação para o trabalho. Esses compromissos 
significam a convergência na escola de vários fatores como 
condições físicas adequadas de trabalho, salário digno, 
plano de carreira e incentivos para crescimento intelectual. 
( .... ) 
O maior compromisso que assumimos com o professor é o de 

lhe propiciar uma carreira, para que possa se desenvolver 
profissionalmente e ter motivação para o trabalho. Esse 
compromisso, repito, será cumprido, embora o Estado não 
saiba ainda como fazê-lo porque nunca o fez nos últimos 
trinta anos. O que existe hoje é uma pseudocarreira. O 
professor progride apenas por estar trabalhando, por estar 
v i v o, sem precisar desenvo 1 ver qua 1 quer esforço 
intelectual." 
São palavras do titular daquela Pasta. E não poderiam ser 

mais claras. Nem mais lúcidas. Não há como resolver, num 
curto espaço de tempo, problemas que, por mais de três 
décadas, foram ignorados. Os profissionais da área da 
educação reclamam, e com razão, de suas condições de 
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trabalho. Mas é necessário que tenham um pouco mais de 
pac1encia, pois que as autoridades estão sensíveis a essas 
questões e têm procurado, na medida do possível, e dentro 
das condições objetivas do Estado, dar-lhes as soluções mais 
justas e adequadas. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos de opinião que esta comissão encaminhe 

ofício aos ilustres Vereadores de Uberlândia, transmitindo-
lhes o nosso caloroso agradecimento por terem manifestado â 
Assembléia suas legítimas preocupações, fazendo deste Poder 
o porta-voz das reivindicações sociais, e dando-lhes ciência 
de que, em breve, a Secretaria de Estado da Educação 
encaminhará a esta Casa o Plano de Carreira do Pessoal do 
Magistério. 

Nos termos de nossa competência fiscalizadora, sugerimos 
que se encaminhe cópia deste relatório bem corno da 
representação em apreço ao Governador do Estado e aos 
Secretários da Educação e da Fazenda. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
Ambrósio Pinto, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 866/92 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista, o Projeto 
866/92 objetiva declarar de utilidade pública o 
Central de Ituiutaba da Sociedade de São Vicente 
com sede no Município de Ituiutaba. 

de Lei nQ 
Conselho 

de Paulo, 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e lhe apresentou a Emenda 
nQ 1, vem o projeto a esta comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O Conselho Central de Ituiutaba da Sociedade de São Vicente 

de Paulo é uma sociedade sem fins lucrativos, que tem, entre 
seus objetivos. o de amparar pessoas carentes e manter 
hospitais, creches e abrigos para idosos. 

Está amplamente justificada, pois, a concessão 
declaração de utilidade pública a essa entidade. 

Conclusão 

da 

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 866/92, com a Emenda nQ 1, proposta pela Comissão de 
Constituição e Justiça . 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993 . 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.236/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Do Deputado Paulo Pettersen, o Projeto de 
visa a declarar de utilidade pública o 
Trabalhadores em Transportes Rodoviários 
Valadares. 

Lei nQ 1.236/93 
Sindicato dos 
de Governador 
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A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar 
preliminarmente a matéria, não encontrou impedimentos â sua 
tramitação e apresentou-lhe a Emenda nQ 1. 

Nos termos regimentais, o projeto vem agora a esta comissão 
para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em apreço visa a promover o bem-estar de seus 

associados. cuidando dos interesses gerais de sua categoria 
prof i ss iona 1. 

Dessa forma, quanto ao mérito, esta comissão não vê 
inconvenientes a que a entidade seja declarada de utilidade 
pública. 

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

Lei nQ 1.236/93. no lQ turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões. 23 de junho de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 324/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei 
em epígrafe dispõe sobre a 1 imitação dos valores de multas 
aos devedores do Estado. 

Publicada em 8/4/93. foi a propos1çao distribuída a esta 
comissão para ser submetida a exame preliminar, sob os 
aspectos de constitucionalidade, juridicldade e legalidade. 
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

O projeto de lei em 
cobrança de multas em 
as quais não poderão 
débito principal. 

Fundamentação 
tela impõe ao Estado um limite na 
débitos relativos a impostos e taxas, 
exceder a 20% (vinte por cento) do 

A matéria insere-se no âmbito da competência do Estado 
membro, já que tem como objeto a sanção decorrente do não-
pagamento de um tributo ou do seu pagamento com atraso, o 
que é inerente ao poder de tributar constitucionalmente 
conferido aos entes federados. 

Por outro lado, a matéria não é de iniciativa privativa de 
nenhum dos Poderes do Estado, podendo qualquer um dos 
parlamentares desta Casa deflagrar o processo legislativo. 

Não há, desse modo, quaisquer óbices de natureza jurídica 
ou constitucional que impeçam a tramitação do projeto em 
questão. 

Conclusão 
Ante o exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela 

legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
1. 324/93-
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente - Célio de 01 iveira, Relator -

Reinaldo Lima- Maria José Haueisen- Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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De autoria do Governador do Estado, foi encaminhado para 
apreciação desta Casa, por meio da Mensagem nQ 338/93, o 
projeto de lei que dispõe sobre o ensino do 2Q grau da 
Escola Estadual Dr. Lindolfo Bernardes, do Município de 
Conquista. 

Publicada no ''Diário do Legislativo'' do dia 17/4/93. a 
proposição foi distribuída a esta comissão, para que seja 
examinada quanto aos aspectos constitucionais. legais e 
jurídicos. nos termos do art. 103, V, "a", c/c o art. 195. 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Trata-se de uma escola estadual do 2Q grau, mantida pelo 

Município de Conquista, por força da Lei nQ 4.707. de 
4/10/68, cujo ~ 2Q prevê que aquele estabelecimento deve 
funcionar mediante convênio com a Prefeitura. sem ónus para 
o Estado. 

A medida ora proposta tem por objetivo transferir ao Estado 
os encargos financeiros da escola, uma vez que 
próprio da Secretaria da Educação constatou que o 
não dispõe de recursos para custear as despesas 
foram cometidas. 

o órgão 
município 

que lhe 

A Constituição da República, em seu art. 205. declara aue a 
educação é um direito de todos e um dever do Estado. 
Portanto. o poder público deve proporcionar o ensino 
obrigatório e gratuito, estendendo essa obrigatoriedade e 
gratuidade, progressivamente, ao ens1no médio. (art. 208, 
"caput" e incisos I e II, da Constituição da República). O 
art. 211, "caput", da Carta Federal, dispõe, ainda, que a 
União. os Estados. o Distrito Federal e os municípios 
organiZarão seus sistemas de ensino. em regime de 
colaboração. 

Os municípios darão prioridade ao ensino fundamental e pré-
escolar, segundo os ditames do~ 2Q do art. 211 da Carta 
Magna. 

Cabe ao poder público manter a rede de estabelecimentos 
oficiais de ensino, dotando-os de infra-estrutura física e 
equipamentos adequados. como dispõe o art. 198, inciso VII, 
da Constituição Estadual. 

Pelo que se infere dos dispositivos aludidos, o Estado deve 
garantir o ensino do 2Q grau naquele município, carente como 
é de recursos . 
Inexiste, portanto, óbice de natureza constitucional que 

impeça a normal tramitação do projeto nesta Casa. 
Conclusão 

À vista do exposto, concluímos pela constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nQ 1.346/93. 
Sala das Comissões. 22 de junho de 1993 . 
António Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, Relator 

Célio de 01 iveira -Reinaldo Lima- Maria José Haueisen. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.357/93 



z o . 
u 

1! 
~ 
• u 

~ • 
~ g 
a 
o • o 

~ 
" o 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

468 

De iniciativa do Deputado Cóssimo Freitas. o Projeto de Lei 
nQ 1.357/93 visa a declarar de utilidade pUblica a 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Mato Dentro. 
com sede no Munlcíplo de Jacu i. 

Nos termos do art. 195, c/c o art. 104, I, "a", do 
Regimento Interno, a proposição foi inicialmente distribuída 
à Comissão de Constituição e Justiça, que, examinando-a, não 
encontrou vício de natureza jurídica e legal que impedisse 
sua normal tramitação. 

Vem, agora, o projeto a esta comissão, para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
O atendimento ao objetivo do projeto de lei afigura-se-nos 

oportuno, haja vista que a Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de Mato Dentro é uma entidade sem fins 
lucrativos. políticos ou religiosos, que contribui para o 
fomento e a racionalização das atividades agropecuárias bem 
como para a melhoria das condições de vida de seus 
associados. 

Conclusão 
Em vista do aduzido. opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 1.357/93, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
Arnaldo Canarinho, Relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO 00 PROJETO DE LEI 
NQ 1. 362/93 

Comissão de SaUde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe. do Deputado Anderson Adauto, 
visa a declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitâria Maria Rosa. com sede no Município de Sacramento. 

A Comissão de Constituição e Justiça, ao examinar 
preliminarmente a matéria, não encontrou impedimento à sua 
normal tramitação. 

Nos termos regimentais, o projeto vem, agora. a esta 
comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A associação em apreço tem por objetivo coordenar obras e 

movimentos sociais, buscando encontrar soluções para os 
problemas relativos à saUde, à economia, à cultura e à 
educação enfrentados por aquela comunidade. 

Dessa maneira, é justo e oportuno que seja a entidade 
declarada de utilidade pUblica . 

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

1.362/93, no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.367/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado João Batista, a proposição em 
epigrafe visa a autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Municipio de Canápolis. 

Publicado em 6/5/93, foi o 
comissão para, nos termos do 
"a", do Regimento Interno, ser 
no que tange aos aspectos 
juridicidade e legalidade. 

projeto distribuído a esta 
art. 195. c/c o art. 103. V. 
submetido a exame preliminar, 
de sua constitucionalidade, 

Fundamentação 
Visa o projeto à doação de imóvel com cláusula de reversão, 

para o caso de descumprimento da finalidade prevista no 
parágrafo único do art. lQ. 
Esclareça-se que esse tipo de alienação depende de lei 

autorizadora que estabeleça as condições para a sua 
efetivação. 

O art. 2Q do projeto já prevê que o imóvel reverterá ao 
património do Estado se não for utilizado para os fins 
previstos na proposilção. 
Dessa forma, o projeto atende à norma estabelecida no art. 

61, XV, da Constituição do Estado. 
Conclusão 

Pelas razões expendidas. concluímos pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade do 
Projeto de Lei nQ 1.367/93. 
Sala das Comissões. 22 de junho de 1993. 
AntOnio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, Relator 

Reinaldo Lima- Maria José Haueisen- Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 379/93 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
Pettersen, 
Associação 

com sede no 

0 Projeto de Lei no 1.379/93, do Deputado Paulo 
objetiva declarar de utilidade pública a 
Comunitária dos Bairros Alvorada e Planalto, 
Município de Sete Lagoas. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda 
no 1, vem o projeto a esta comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fun(jamentação 
A entidade a ser beneficiada visa ao desenvolvimento das 

comunidades a que serve. Para tanto, realiza atividades 
beneficentes, culturais e esportivas e presta assistência 
médica a seus filiados. 

Dessa forma, a entidade em apreço reúne todos os atributos 
necessários para que seja declarada de utilidade pública. 

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

Projeto de Lei nQ 1.379/93, com a Emenda no 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça . 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993 . 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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o Projeto de Lei nQ 1.107/92, do Deputado Glycon Terra 
Pinto. objetiva declarar de utilidade pública a Obra Social 
e Beneficente da Igreja Missionária Cristo Voltará. com sede 
no Município de Contagem. 

Aprovada no 1Q turno, retorna a 
para o 2Q turno de deliberação 
regimentais. 

matéria a esta comissão 
conclusiva, nos termos 

Fundamentação 
A Obra Social e Beneficente da Igreja Missionária Cristo 

Voltará tem por final idade prestar assistência material e 
espiritual a pessoas carentes. Nada mais oportuno. portanto, 
que declará-la de utilidade pública. 

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

Lei nQ 1.107/92, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
José Leandro, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.216/93 

Comissão de Agropecuária e Politica Rural 
Relatório 

De autoria do Deputado Raul Messias, o Projeto de Lei no 
1.216/93 tem por objetivo declarar de utilidade pública o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sobrália. com sede no 
Município de Sobrália. 

Aprovada no 1Q turno, 
fim de receber parecer 
conclusiva. 

vem a proposição a esta comissão, a 
para o 2Q turno de deliberação 

Fundamentação 
Reafirmando o nosso entendimento sobre a matéria, 

reconhecemos a conveniência de se declarar de utilidade 
pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sobrália. 

De fato, a entidade vem prestando serviços aos associados, 
visando à proteção e à defesa dos seus direitos. 

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

Lei no 1.216/93, no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993 . 
Arnaldo Canarinho. Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1 .225/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Elmo Braz, visa a 
declarar de utilidade pública a Sociedade Pestalozzi de 
Pequeri, com sede no Município de Pequeri. 

Aprovada no lQ turno com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, retorna a matéria a esta comissão 
para o 2Q turno de deliberação conclusiva. Anexa, 
apresentamos a redação do vencido, que é parte integrante 
deste parecer. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Fundamentação 
De natureza educacional e assistencial, os objetivos da 

Sociedade Pestalozzi de Pequeri são louváveis e meritôrios, 
tornando a entidade merecedora da declaração de sua 
utilidade pública. 
Ratificamos, portanto, o parecer favorável emitido ~o 1Q 

turno. 
Conclusão 

Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
1.225/93, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões. 23 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.225/93 

Declara de utilidade pública a Sociedade Pestalozzi de 
Pequeri, com sede no Município de Pequeri. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

Pestalozzi de Pequeri, com sede no Município de Pequeri. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.232/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.232/93, do Deputado José Mil i tão, 
objetiva declarar de utilidade pública o Conselho Municipal 
de Entorpecentes - COMEN -, com sede em Uberlãndia. 

Aprovado no iQ turno, com a Emenda no 1. vem, agora, o 
projeto a esta comissão para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva. 

Apresentamos anexa a redação do vencido. que é parte 
integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A entidade em exame desenvolve um importante trabalho na 

área social, visando à adoção de medidas preventivas contra 
o uso de entorpecentes, bem como ao tratamento e à 
recuperação de usuários de drogas. 

Dessa forma, quanto ao mérito, ratificamos o posiciona-
mento desta comissão no 1Q turno. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 1.232/93, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão. Relator. 

Declara de 
Entorpecentes 
Uberlândia. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 1.232/93 

utilidade pública -o Conselho 
COMEN com sede no 

Municipal 
Município 

de 
de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica declarado 
Municipal de Entorpecentes 

de utilidade pública o Conselho 
- COMEN -. com sede no Município 

de Uberlândia. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as 

PARECER PARA O 
disposições em contrário. 
2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 235/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

de sua 

O Projeto de Lei nQ 1.235/93, do Deputado Amilcar Padovani. 
visa a declarar de utilidade pública o RENASCER- Projeto de 
Apoio e Promoção ao Menor, com sede no Município de Bom 
Jardim de Minas. 

Aprovada no 1Q turno, na forma proposta, a proposição vem, 
agora. a esta comissão para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
á 

de 
A associação em apreço presta um grande serviço 

comunidade. uma vez que se dedica a atividades 
assistência a menores carentes. Pelo cunho social de seu 
trabalho, faz jus à declaração de sua utilidade pública. 

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

1.235/93, no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 299/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Roberto Amaral, o Projeto de Lei 
nQ 1.299/93 visa a declarar de utilidade pública a 
Associação Comunitária Cândido Gonçalves da Cruz, com sede 
no Distrito de São Pedro do Jequitinhonha, Município de 
Jequitinhonha. 

Aprovada a proposição no lQ turno, com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, vem agora a esta 
comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Apresentamos anexa a redação do vencido no lQ turno, que é 
parte integrante deste parecer . 

Fundamentação 
A finalidade da Associação Comunitária Cândido Gonçalves da 

Cruz é proporcionar aos seus associados atividades culturais 
e desportivas . 

Dessa forma, ao.propiciar o desenvolvimento da comunidade, 
faz-se a entidade a ser beneficiada merecedora da 
declaração de sua utilidade pública. 

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

1.299/93, na forma do vencido no lQ turno. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
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PROJETO DE LEI No 1.299/93 
Declara de utilidade pública -a Associação Comunitária 

Cândido Gonçalves Cruz. com sede no Distrito de São Pedro do 
Jequitinhonha, Município de Jequitinhonha. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Cândido Gonçalves da Cruz, com sede no Distrito 
de São Pedro do Jequitinhonha, Município de Jequitinhonha. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.331/93 

O Projeto de 
por objetivo 
Allan Kardec, 
Minas. 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

Lei ng 1.331/93, da Deputada Maria Olívia, tem 
declarar de utilidade pública o Lar da Criança 

com sede no Município de Monte Santo de 

Aprovado no 1Q turno, em sua forma original, vem o projeto 
a esta comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em apreço presta significativos serviços à 

comunidade, uma vez que promove atividades de assistência a 
menores órfãos ou abandonados. 
Ratificamos, pois, nosso parecer anterior, acreditando ser 

oportuna a declaração de utilidade pública do Lar da Criança 
Allan Kardec. 

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

1.331/93, no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
Wilson Pires, Relator. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 384/91 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 384/91, de autoria do Deputado Adelmo 

Carneiro Leão, que declara de utilidade pública a Academia 
Uberabense de Jovens Escritores, com sede no Município de 
Uberaba, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 384/91 
Declara de utilidade pública a Academia Uberabense de 

Jovens Escritores, com sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Academia 

Uberabense de Jovens Escritores, com sede no Município de 
Uberaba. 
Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
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Roberto Amaral. Presidente - António Júlio, Relator - José 
Maria Pinto. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 940/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 940/92, de autoria do Deputado Am lcar 

Padovani, que declara de utilidade pública o Inst tuto 
Educacional Al lan Kardec, com sede no Município de Ju z de 
Fora. foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 

seguinte. que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 940/92 
Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Al lan 

Kardec, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de-

creta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Insti-tuto 

Educacional Allan Kardec, com sede no Município de Juiz de 
Fora. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto. Relator -

António Júlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 971/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 971/92, de autoria do Deputado Ailton 
Vilela, que dá a denominação de Francisco Antônio Pereira 
Filho ao trecho da rodovia que liga o Municipio de Três 
Corações ao de São Bento Abade, foi aprovado nos turnos 
regimentais. sem emenda. 

Isso posto. opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado. a fim de que. 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 971/92 
Dá a denominação de Francisco Antônio Pereira Filho ao 

trecho da rodovia que 1 iga o Município de Três Corações ao 
de São Bento Abade . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de-
creta: 
Art. 1Q- Fica denominado Francisco Antônio Pereira Filho o 

trecho da rodovia que liga o Município de Três Corações ao 
de São Bento Abade. 
Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente - José Maria Pinto. Relator -

Antônio Júlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 140/92 

·~------------------------------------------------------------~ 



z 
6 

. • Q 

~ • Q 

475 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 1.140/92, de autoria do Deputado 

Reinaldo Lima. que declara de utilidade pUblica o Centro 
Eclético da Fluente Luz Universal Manoel Corrente- CEFLUMAC 
-, com sede no Município de Santa Luzia, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte. que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.140/92 
Declara de utilidade pública o Centro Eclético da Fluente 

Luz Universal Manoel Corrente - CEFLUMAC -, com sede no 
Município de Santa Luzia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de-
creta: 

Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro 
Eclético da Fluente Luz Universal Manoel Corrente- CEFLUMAC 
-. com sede no Município de Santa Luzia. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- Antônio Júlio, Relator -José 

Maria Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.141/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.141/92, de autoria do Deputado José 
Mil i tão, que declara de utilidade pública a Associação 
Recreativa dos Servidores Fazendários da SRF/São 
Francisco - ASSERF -. com sede no Município de Pirapora, foi 
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.141/92 
Declara de utilidade pública _a Associação Recreativa dos 

Servidores Fazendários da SRF/São Francisco- ASSERF -, com 
sede no Município de Pirapora. 

A Assembléia Legislat1va do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Asso-ciação 

Recreativa dos Servidores Fazendários da SRF/São Francisco-
ASSERF -, com sede no Município de Pirapora. 
Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

António Júlio. 
PARECER DE 

O Projeto de Lei 
Reinaldo Lima, que 

REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.155/92 

Comissão de Redação 
nQ 1.155/92, de autoria do 
declara de utilidade pública o 

Deputado 
Operário 

~L-______________________________________________________ _J 
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Futebol Clube, com sede no Município de Bom Despacho, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte. que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI No 1.155/92 
Declara de utilidade pública o Õperário Futebol Clube, com 

sede no Município de Bom Despacho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarado de utilidade pública o Operário 

Futebol Clube, com sede no Municipio de Bom Despacho. 
Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Antônio Júlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 160/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.160/92, de autoria do Deputado 
Agostinho Patrus, que dá a denominação de Escola Estadual 
Paulo Luciano Viana à Escola Estadual Morro Escuro, do 
Município de Santa Maria de Itabira, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 

seguinte, que está de acordo com o aprovado. a fim de que, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.160/92 
Dá a denominação de Escola Estadual Paulo Luciano Viana à 

Escola Estadual Morro Escuro, do Município de Santa Maria de 
Itabira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art. 1Q -Fica denominada Escola Estadual Paulo 

Viana a Escola Estadual Morro Escuro, do Município 
Maria de Itabira. 

decreta: 
Luciano 

de Santa 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Antônio Júlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI 

NQ 1. 164/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.164/92, de autoria do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, que declara de utilidade pública a 
Associação de Pais, Mestres e Amigos da Escola Estadual 
Pandiá Calógeras, com sede no Município de Belo Horizonte, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.164/92 

É L-------------------------------------------------------~ 



.;: 
:;; 
E 

~ 
• • i1 

" ;;; 
• ~ . • 
·~ 
• .. • o 
~ • • 

477 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres 
e Amigos da Escola Estadual Pandiá Calógeras, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de uti 1 idade pública a Associação 

de Pais. Mestres e Amigos da Escola Estadual Pandiá 
Calógeras. com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto. Relator -

Antônio Júl ío. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 183/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.183/92, de autoria da Deputada Maria 
Olivia, que declara de utilidade pública o Clube Operário 
Treze de Maio, com sede no Município de Santana do Jacaré, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto. opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nessa forma. seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.183/92 
Declara de utilidade pública o Clube Operário Treze de 

Maio, com sede no Município de Santana do Jacaré. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gérais 

decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Clube 

Operário Treze de maio, com sede no Município de Santana do 
Jacaré. 
Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 

de sua 

Roberto Amaral, Presidente- AntOnio Júlio, Relator -José 
Maria Pinto. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DD PROJETO DE LEI 
NO 1.194/92 

ComisSão de Redação 
O Projeto de Lei ng 1.194/92, de autoria do Deputado 

Reinaldo Lima. que declara de utilidade pública a Associação 
Desportiva Oriente, com sede no Município de Belo Horizonte, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda . 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.194/92 
Declara de utilidade pública a Associação Desportiva 

Oriente, com sede no Município de Belo Horizonte . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de-

creta: 
Art. 1Q - Fica declarada de ut i 1 idade pública a Associação 

Desportiva Oriente, com sede no Município de Belo Horizonte. 
ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- Antônio Júlio, Relator -José 

Maria Pinto. 

TRANSCRIÇÃO 

*"Ao Povo de Araxá 
O CAOS DA SAÚDE 

Venho, através deste jornal, colocar a população a par do 
que está acontecendo com a "saúde" em nossa cidade. 

A nível ambulatorial já não se consegue fazer medicina mais 
de quinze dias no mês, pois os exames são insuficientes para 
a população carente. Não existem exames de sangue. urina. 
fezes e RX para atender aos necessitados. mais do que 10 
dias durante o mês. 

Se não bastasse 1sso, ainda vejo na pele o sofrimento dos 
pacientes crónicos, que há 4 meses não conseguem os 
medicamentos nos postos de Saüde. Não existem insulina, 
antihipertensivos, cardiotónicos, antibióticos e outros mais 
de primeira necessidade. Será que o "Poder Público" está 
ciente e sabe o que significa um paciente sem insulina, sem 
antihipertensivos? 

Os danos são desastrosos. as complicações cr6nicas são 
irreversíveis, os acidentes vasculares cerebrais 
("derrames") e os comas diabéticos vêm aumentando a cada 
dia. e os hospitais vão ficando abarrotados de pacientes que 
se internam por falta de condição de comprar medicamentos. 

Com isso, vão aumentando as internações e os hospitais não 
têm mais A.I.H. (Guias de Internações) para atender à 
demanda crescente de pacientes. que chegam aos hospitais 
vindas de vanas regiões (Ibiá, Campos Altos. Tapira, 
Perdizes. Pratinha, etc.). 

Araxá cresceu, virou pelo de referência, tem hoje quase 
todas as especialidades, mas devido a não ter uma política 
de saúde eficiente e não ter despertado nos nossos políticos 
a vontade de lutar por uma ''causau, que é árdua, difícil, 
desgastante e onerosa para os cofres públicos. mas que é 
essencial para a sobrevivência de nossa cidade e de nosso 
povo. Saúde e educação são o futuro. 

Não se constroem obras com pessoas doentes. Não conseguimos 
uma boa educação com pessoas desnutridas. 

Os atendimentos de urgência, "pronto socorro", estão 
virando calamidade pública. Ao terminar a primeira quinzena 
do mês. o plantonista é pressionado a fazer somente 
consultas simples no pronto socorro. 

Não se pode fazer um raio X, pedir um exame, fazer uma 
medicação, ou semi-internação, pois, estão extrapoladas e os 
hospitais acabam tendo que arcar com os prejuízos, o que em 
pouco tempo levarão os hospitais da cidade à falência. 
Concomitantemente a tudo isso, está o "médico". tolhido de 

exercer a medicina nos moldes que estabelece o seu código, 
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não existindo as m1n1mas condições de trabalho. Além disso, 
o médico é explorado e assaltado pela remuneração indigna 
por que passa hoje um profissional de saúde. recebendo do 
INAMPS uma consulta médica ao preço de Cr$30.000,00, pagos 
com prazo de 60 dias. 

Também na Previdência Municipal os funcionários têm tido 
dificuldades para ter acesso a algumas especialidades, ora 
impedindo a 1 ivre escolha do médico pelo paciente, ora 
forçando o paciente a internações indesejáveis. 
A extinção do INAMPS é fato que já vem tarde. Resta saber 

agora se o Poder Municipal vai abraçar esta "causa" e dar à 
"Saúde" o devido respeito para atender a população." 
(*- Texto transcrito a requerimento da Deputada Elisa 

Alves.) 

~L-------------------------------------------------------------__J 
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Belo Horizonte, sexta-feira, 25 de junho de 1993 

ATA 

ATA DA 400ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 23 DE JUNHO DE 1993 
Presidência do Deputado Bené Guedes 

480 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: Oficios diversos, telegrama e cartão 
Apresentação de Proposições: Projeto de Resolução nQ 
1.482/93- Projetos de Lei do nQ 1.483 ao 1.486/93 
Requerimentos do nQ 4.509 ao 4.518/93 - Requerimentos dos 
Deputados José Bonifácio. Tarcísio Henriques, Antônio 
Fuzatto e João Batista Comunicações: Comunicações da 
Comissão de Educação e do Deputado Amilcar Padovani 
Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos- 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Leitura de 
comunicações apresentadas - Requerimentos: Requerimentos dos 
Deputados José Bonifácio e Tarcísio Henriques; deferimento -
Requerimentos dos Deputados Antônio Fuzatto e João Batista; 
aprovação - Requerimento nQ 4.269/93; aprovação - 2ª Fase: 
Discussão e votação de proposições: Discussão, no 2Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 642/91; inclusão em ordem do dia para 
os f1ns do art. 288 do Regimento Interno- Requerimento do 
Deputado Bernardo Rubinger; deferimento, de conformidade com 
o inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Elmo Braz - Bené Guedes- Sebastião Helvécio Amilcar 

Padovani -Agostinho Patrus- Ailton Vilela- Ambrósio Pinto 
- Antônio Carlos Pereira Antônio. Pinheiro Arnaldo 
Canarinho- Baldonedo Napoleão- Célio de Oliveira- Clêuber 
Carneiro - Dílzon Melo - Eduardo Brás - Edward Abreu 
Francisco Ramalho - Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob - Ivo José -
João Marques - Jorge Hannas - José Braga - José Laviola -
José Leandro - Marcelo Cecé Márcio Miranda Marcos 
Helênio- Maria Elvira -Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Barbosa - Péricles Ferreira - Raul Messias - Roberto 
Luiz Soares- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Simão 
Pedro Toledo- Wanderley Ávila. 

o Sr. Presidente (Deputado Bené Guedes) A lista de 
comparecimento registra a existência de nUmero 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. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

É~------------------------------------------------------------__J 
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- O Deputado Ronaldo Vasconcellos, 2Q-Secretário "ad hoc", 
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada 
sem restrições. 

Correspondência 
-A Deputada Maria Olivta, 2o-Secretário "ad hoc". lê a 

seguinte correspondência: 
OFiCIOS 

Da Sra. Marilu Guimarães, Presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito Destinada a Apurar 
Responsabilidades pela Exploração e Prostituição Infanto-
Juvenil, da Câmara dos Deputados, comunicando que foi eleita 
Presidente da referida comissão, criada pela Resolução nQ 
41/93 e instalada na Câmara dos Deputados em 27/5/93. (- A 
Comissão de Saúde e Ação Social.) 

Do Sr. Edinho Ferramenta, Deputado Federal. solicitando 
seja encaminhada aos Líderes dos partidos com assento nesta 
Casa a sugestão de que se instale uma CPI para apurar 
denúncias de repasse, sem licitação pública. de verba para a 
implantação de 1 inhas telefónicas no Estado de Minas Gerais 
e enumerando providências a serem tomadas por essa CPI. 

Do Sr. Mílton Wanderley, Coordenador da Agência Regional da 
Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Assuntos 
Estratégicos da Presidência da República, informando que o 
Presidente da República, por meio do Decreto no 782, de 
25/3/93, estabeleceu nova estrutura regimental para a 
Secretaria de Assuntos Estratégicos e apresentando as 
modificações estabelecidas. 

Do Sr. Bernardo Rubinger, Deputado Estadual, agradecendo a 
presença do Presidente desta Casa na Audiência Pública do 
Alto São Francisco, realizada em Patos de Minas. 

Do Sr. Marcos Rolim, Presidente da Comissão de Cidadania e 
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio Grande do 
Sul. solicitando o encaminhamento de questionário que 
apresenta, elaborado com vistas ao levantamento. em nível 
nacional, das comissões parlamentares que tratam dos 
direitos humanos e de questões 1 igadas à cidadania. 

Do Sr. Jarbas Cambraia, Prefeito Municipal de Patos de 
Minas, agradecendo a visita do Presidente e de Deputados 
desta Casa e parabenizando-os pelo sucesso da audiência 
pública realizada naquela cidade, no dia 4 próximo passado. 

Do Sr. Paulo Sérgio Maciel de 01 iveira, Presidente da 
Câmara Municipal de Sete Lagoas, encaminhando cópia de 
requerimento do Vereador Fábio Álvares Cabral, em que 
protesta contra medidas aplicadas a taxistas daquela cidade, 
quando em trânsito por esta Capital . 

Do Sr. Hugo Rivetti Pereira, Presidente da Câmara Municipal 
de Oliveira, encaminhando cópia da Indicação nQ 151/93, do 
Vereador Marcelo Bastos, em que solicita seja aquela cidade 
contemplada na 2a etapa de implantação do projeto 
"Assembléia on 1 ine" . 

Do Sr. Luiz Fernando Borges. Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Perdizes, agradecendo as informações prestadas 
por esta Casa a respeito das audiências públicas regionais. 
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Do Sr. Airson Bezerra Lócio, Presidente da CODEVASF, 
encaminhando extrato do orçamento daquela empresa, relativo 
a 1993. contendo os recursos previstos para projetos a serem 
desenvolvidos no Estado de Minas Gerais. 

Do Desembargador Paulo Medina, Presidente da AMAGIS, comu-
nicando que a administração daquela associação pretende 
acompanhar a tramitação dos projetos de interesse da 
magistratura do nosso Estado e que foi formada, para esse 
fim. a Comissão de Legislação. cujo Diretor é o Juiz do 
Tribunal de Alçada José Tarcísio de Almeida Melo. 

Do Sr. José Duarte Carvalho, Presidente da SETRANSP, 
encaminhando cópia do último levantamento de dados feito 
sobre a realidade daquele setor. 

TELEGRAMA 
Do Sr_. Zaire Rezende, Deputado Federal, comunicando o 

recebimento do cronograma das audiências públicas regionais 
que serão realizadas por este Legislativo. 

CARTÃO 
Do Sr. João Gualberto, Vereador à Câmara Municipal de Belo 

Horizonte, acusando o recebimento do convite para participar 
de audiência pública regional deste Legislativo. 

O Sr. Presidente- Não havendo correspondência a ser lida, 
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra 
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 1.482/93 

Dispõe sobre a política remuneratória do pessoal da 
Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q- A pol itica remuneratória do pessoal da Secretaria 

da Assembléia Legislativa tem por princípios: 
I - a observância do escalonamento vertical previsto no 

art. 1Q da Resolução nQ 5.090, de 17 de dezembro de 1990, 
modificado pelo art. 5Q da Resolução nQ 5. 111, de 19 de 
dezembro de 1991; 
II - a observância da isonomia de vencimentos. prevista no 

art. 32 da Constituição do Estado, e do disposto no 1 4Q do 
art. 36 da mesma Constituição; 
III - a limitação de vantagens concedidas a titulo de 

gratificação, sem prejuízo da remuneração percebida; 
IV - o sistema de carreira previsto na Resolução nQ 5.086, 

de 31 de agosto de 1990. com as alterações poster1ores; 
V- a compatibilização da remuneração do servidor da 

Secretaria da Assembléia com os padrões médios de 
retribuição salarial da iniciativa privada; 

VI - a observância da variação da receita estadual. 
Art. 2Q A partir de 1Q de setembro de 1993, os 

vencimentos e proventos dos servidores da Secretaria da 
Assembléia serão reajustados quadrimestralmente. com 
antecipações bimestrais, com base na variação nominal da 
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receita liquida do Estado, observados os índices, datas de 
vigência e critérios fixados nesta resolução. 
Art. 3Q -Entende-se como receita líquida do Estado, para 

os fins desta resolução, as seguintes parcelas: 
I - cota-parte estadual do ICMS, excluídos os valores· 

recebidos a título de dívida ativa; 
II - cota-parte estadual do Fundo de Exportação: 
III - cota estadual do Fundo de Participação dos Estados -

FPE -. 
Art. 4Q -Os reajustes quadrimestrais ocorrerão no dia 1Q 

dos meses de janeiro. maio e setembro de cada ano, com base 
em 100% (cem por cento) da variação nominal da receita 
líquida apurada nos quatro meses anteriores, a saber: 

I - variação dos meses de setembro a dezembro, para o 
reajuste de janeiro; 
II - variação dos meses de janeiro a abril, para o reajuste 

de maio; 
111 - variação dos meses de maio a agosto, para o reajuste 

de setembro. 
Art. 5Q -As antecipações bimestrais ocorrerão no dia 1Q 

dos meses de março, julho e novembro de cada ano, com base 
em 60% (sessenta por cento) da variação nominal da receita 
líquida apurada nos dois meses anteriores, a saber: 

I - variação dos meses de janeiro e fevereiro, para a 
antecipação de março; 

II - variação dos meses de maio e junho, para a antecipação 
de julho; 

III - variação dos meses de setembro e outubro. para a 
antecipação de novembro. 

Art. 6Q -Os índices concedidos como antecipação bimestral 
serão deduzidos dos reajustes quadrimestrais previstos no 
art. 4Q. 

Parâgrafo único - No reajuste quadrimestral 
1Q de setembro de 1993, nos termos do art. 2Q, 
o índice de reajuste geral concedido no mês 
1993. 

previsto para 
serâ deduzido 

de julho de 

Art. 7Q -Fica a Mesa da Assembléia autorizada a promover. 
mediante deliberação, as antecipações bimestrais e a 
aplicação do índice percentual geral do reajuste 
quadrimestral. nos termos desta resolução. 

Art. 8Q - Aplicar-se-ão, quando for o caso. as normas da 
política remuneratória do Poder Executivo na execução desta 
resolução. 
Art. 9Q -Esta resolução entra em vigor na data de sua 

publicação, observadas as vigências nela indicadas. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrârio. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 23 de junho de 

1993. 
José Ferraz, Presidente- Elmiro Nascimento- José Mil i tão 

- Rêmolo Aloise - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Sebastião 
Helvécio- Amilcar Padovani. 
Justificação: No uso de sua competência privativa, prevista 

no art. 66. I, "d". da Constituição do Estado, a Mesa da 
Assembléia submete à apreciação da Casa o presente projeto 
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de resolução. que institui política remuneratória para os 
servidores da Secretaria da Assembléia, seguindo os 
principias da política de reajustamento dos símbolos e 
níveis de vencimentos e dos proventos do pessoal civil e 
militar do Executivo Estadual. consubstanciados na Lei nQ 
11.115, de 16/6/93. 

Os mencionados prlnClPlOS são, em linhas gerais, os que 
norteiam a proposta de política remuneratória dos servidores 
da União e a política já adotada pela Prefeitura Municipal 
de Belo Horizonte. 
Trata-se da adoção de reajustes automáticos quadrirnestrais 

e antecipações bimestrais, com base na variação nominal da 
receita líquida do Estado. como forma de neutralizar, na 
medida do crescimento dessa receita. os efeitos da espiral 
inflacionária que corrói o poder aquisitivo do servidor 
público. 
-Publicado. vai o projeto à Mesa da Assembléia, para 

parecer. 
PROJETO DE LEI NQ 1.483/93 

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Sindicato Rural de São 
Tiago imóvel que menciona. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Sindicato Rural de São Tiago imóvel de propriedade do 
Estado. situado no Município de São Tiago, constituído de 
parte do terreno em que se acha construido o Hospital São 
Vicente de Paulo. de forma retangular, medindo 40m (quarenta 
metros) pela frente; 60m (sessenta metros) pelos fundos, 
dando testada para a Av. Governador Magalhães Pinto; um dos 
lados para a Rua Pe. José Duque de Siqueira e o outro lado, 
assim como os fundos. para o próprio hospital. perfazendo 
área total de 2.400m2 (dois mil e quatrocentos metros 
quadrados), conforme Certidão; de Registro do Cartório 
Imobiliário da Comarca de Bom Sucesso, a fls. 221 do livro 
3-A-C de Transcrição das Transmissões. 
Parágrafo único -Destina-se o imóvel de que trata este 

artigo à edificação de prédio para sede do Sindicato Rural 
de São Tiago. 
Art. 2Q -O imóvel objeto da presente lei reverterá ao 

património do Estado, se, no prazo máximo de três anos a 
contar da data da publicação desta lei não lhe for dada a 
destinação proposta. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões. 23 de junho de 1993. 
Jaime Martins 
Justificação: O Sindicato Rural de São Tiago, filiado á 

FAEMG. situado na Rua São José, no 25. possui autorização do 
Ministério do Trabalho, conforme documento datado de 
8/11/78, que aprovou os seus estatutos sociais, 
reconhecendo-o como órgão representativo das categorias 
econômicas integrantes dos grupos do Plano da Confederação 
Nacional da Agricultura . 
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• . 
E 
~ 
.;; 
• ~ . • 
·~ 
• o 
Q 

~ • e 
Q 

E 

485 

Trata-se de entidade sem fins lucrativos. que presta 
relevantes serviços à comunidade de São Tiago. Todavia, por 
se achar precariamente instalada no endereço acima 
mencionado, necessita de parte do terreno ora pertencente ao 
Estado, para melhor funcionamento de sua sede. 
A área de terreno pleiteada refere-se à 

disponibilidade do terreno onde está edificado 
São Vicente de Paulo. 

parte em 
o Hospital 

A consecução desse objetivo só trará benefícios aos 
usuários. além de melhor aproveitar a parte ociosa do 
terreno. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.484/93 
Declara de utilidade pUblica o Centro Comunitário Infantil 

Caminhando com Jesus do Bairro Camargos, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Centro 

Comunitário Infantil Caminhando com Jesus do Bairro 
Camargos, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993. 
Romeu Queiroz 
Justificação: A entidade em exame é uma sociedade civil, 

sem fins lucrativos, com sede e foro nesta Capital, e tem 
como objetivo a assistência social ao menor carente. Seus 
estatutos estão regularmente registrados no Cartório Jero 
01 iva- Registro Civil das Pessoas Jurídicas. desta Capital. 

Nada mais justo que a ap~Qvação deste projeto, tendo em 
vista o caráter de utilidade pública da entidade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.485/93 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais APAE com sede no Município de 
Candeias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de ut i 1 idade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -. com sede no 
Município de Candeias. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 ; cação . 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993 . 
Célio de Oliveira 
Justificação: A Associação de 

Excepcionais - APAE -. com sede no 
uma sociedade c i vi 1 de caráter 

Pa s e Amigos dos 
Mun cípio de Candeias, é 
ass stencial, sem fins 
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1 ucrat i vos, que tem por objetivo a educação, o 
desenvolvimento e o ajus.tamento social do excepcional, ou 
seja. da pessoa portadora de uma ou várias deficiências 
físicas, mentais ou sensoriais. 

Como atesta o MM. Juiz da Comarca, a entldade funciona há 
mais de dois anos, e seus dirigentes são pessoas idóneas, 
que não percebem qualquer remuneração pelo exercício de seus 
cargos. 
Pelas razões expostas, contamos com o indeclinável apoio 

dos colegas para a aprovação do projeto ora proposto. 
-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.-

PROJETO DE LEI NQ 1.486/93 
Declara de utilidade pública o Pena de Ouro Esporte Clube, 

com sede no Município de Ibirité. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Pena de 

Ouro Esporte Clube. com sede no Município de Ibirité. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 23 de junho de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O Pena de Ouro Esporte Clube é uma sociedade 

civil que tem por finalidade difundir o civismo e a cultura 
física, particularmente o futebol, bem como desenvolver a 
prática de outras modalidades esportivas. 

A entidade, ao longo de seus oito anos de funcionamento. 
cumprindo o que estabelece seu estatuto, vem desenvolvendo 
atividades reconhecidamente relevantes e de interesse da 
comunidade no campo social, cul~ral e desportivo. 

É por isso que somos motivados a propor a declaração de sua 
ut i 1 i da de públ i c a, reconhecendo os méritos de seu 
desempenho, comprometido com os interesses da comunidade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 4.509/93. do Deputado Roberto Carvalho, solicitando seja 

formulado apelo ao Secretârio de Transportes e Obras 
Públicas com vistas à sol i citação de esclarecimentos 
relativos a denúncias formuladas pelo Sr. Geraldo Eustáquio 
Bica lho. conforme cópia anexada. (- À Mesa da Assembléia.) 

NQ 4.510/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à 
implantação de um gabinete dentário no Município de Campos 
Gerais. (- À Comissão de Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.511/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com 
vistas a que seja doado um carro para a Policia Civil do 
Município de Campos Gerais. (- À Comissão de Defesa Social.) 
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NQ 4.512/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao· Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas ao asfaltamento do acesso à BR-262, no 
Município de São Gonçalo do Pará. 

NQ 4.513/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à 
instalação de um posto de serviço telefónico no povoado de 
Barro Branco. no Município de Desterro de Entre-Rios. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 4.514/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COMIG com vistas à 
perfuração de três poços artesianos no Município de Madre de 
Deus de Mlnas. 

NQ 4.515/93, da Deputada Maria Elvira. solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas ao 
aprimoramento do abastecimento de água no Município de 
São Gonçalo do Pará. (-Distribuídos à Comissão de Saúde e· 
Ação Social.) 
NQ 4.516/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando sej~ 
formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a 
obtenção de material escolar para o Município de Bom Jardim 
de Minas. (-À Comissão de Educação.) 

NQ 4.517/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas com vistas á construção de um poço artesiano para a 
comunidade de Cruz Carapeno e as comunidades 
circunvizinhas, no Município de Carbonita. (- À Comissão de 
Saúde e Ação Social.) 

NQ 4.518/93, da Deputada Maria Elvira, solicitando sej~ 
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas a 
implantação do sistema DDD nos povoados de Santana e Abadia, 
no Município de Carbonita. (- À Comissão de Administração 
Pública. I 

Do Deputado José Bonlfácio, solicitando seja encaminhado à 
Comissão de Saúde e Ação Social o Projeto de Lei ·nQ 
1.384/93, de sua autoria, uma vez que a Comissão de Justiça 
perdeu o prazo para emitir parecer sobre a matéria. 

Oo Deputado Tarcísio Henriques, solicitando seja o Projeto 
de Lei nQ 1.237/93 encaminhado à Comissão de Administração 
Pública, tendo em vista que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para examinar a matéria. 

Do Deputado Antônio Fuzatto, no qual solicita seja o 
Projeto de Lei nQ 1.256/93 apreciado em regime de urgência. 

Do Deputado João Batista, pedindo seja formulado apelo ao 
Ministro dos Transportes a fim de que se intensifiquem os 
estudos para a duplicação da BR-050, atê a divisa com o 
Estado de Goiás. (-Oficie-se.) 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Educação e do Deputado Amilcar Padovani. 
Oradores Inscritos 

-O Deputado Ronaldo Vasconcellos profere discurso, que 
será publicado em outra edição. 

2i PARTE (ORDEM DO OIA) 
ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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19 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. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Educação- aprovação dos Projetos de Lei ngs 1.169/92, do 
Deputado Agostinho Patrus, e 1.177/92. do Deputado Jorge 
Hannas, no 2Q turno; dos Requerimentos nQs 4.377/93, do 
Deputa do Erma no Batista; 4. 418/93, do Deputa do José 
Bonifácio, e 4.380/93. da Deputada Maria Elvira; e da 
Representação Popular nQ 1/93. da Câmara Municipal de 
Uberlândia (Ciente. Publique-se.) e pelo Deputado Amilcar 
Padovani -falecimento do Sr. Filippe Coury Jabour, ocorrido 
em Juiz de Fora (Ciente. Oficie-se). 

Requerimentos 
O Sr. Prestdentê - Requerimento do Deputado José Bonifácio, 

em que solicita seja encaminhado à Comissão de Saúde e Ação 
Social o Projeto de Lei nQ 1.384/93. de sua autoria, o qual 
se encontra na Comissão de Justiça, que perdeu o prazo para 
emitir parecer sobre a matéria. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244, 
c/c o art. 140, do Regimento Interno. 

Requerimento do Deputado Tarcísio Henriques, em que 
solicita. tendo em vista que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir parecer sobre o Projeto de Lei nQ 
1.237/93, que lá se encontra desde o dia 4/3/93. seja o 
referido projeto remetido à Comissão de Administração 
Pública. A Presidência defere o requerimento, de confor-
midade com o inciso VII do art. 244. c/c o art. 140, do 
Regimento Interno. 

-.A seguir, submetidos a votação, nos termos regimentais, 
são aprovados. cada um por sua vez, os requerimentos 
apresentados pelos Deputados Antônio Fuzatto - tramitação 
em regime de urgência do Projeto de Lei nQ 1.256/93, de sua 
autoria; e João Batista - formulação de apelo ao Exmo. Sr. 
Ministro dos Transportes para que seja estudada proposta de 
duplicação da BR-050 até a divisa com o Estado de Goiás, ou 
seja, até a ponte Esterlita Campos. 

O Sr. Presidente - Requerimento nQ 4.269/93, do Deputado 
José Bonifácio. em que solicita a transcrição, nos anais da 
Casa, da matéria que menciona, publicada no jornal "Tribuna 
da Imprensa'', do Rio de Janeiro, com o título ''Carta Aberta 
do General Serpa ao Presidente Itamar". A Mesa da Assembléia 
opina pela aprovação do requerimento. 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 . 

ÉL_ ______________________________________________________ _j 
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Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, no 2Q turno, do Projeto de 

Lei nQ 642/91, do Deputado Bernardo Rubinger, que modifica a 
Lei nQ 7.399, de IQ/12/78, que contém o Regimento de Custas 
e Emolumentos do Estado de Minas Gerais. Incluído em ordem 
do dia, para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Sobre 
a mesa. requerimento do Deputado Bernardo Rubinger, em que 
solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 
642/91, de sua autoria. A Presidência defere o requerimento. 
de conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento 
Interno. 

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 
reuniões extraordinárias de logo mais, às 20h30min, e de 
amanhã, dia 24, às 9h30min e às 20h30min, nos termos dos 
editais de convocação, bem como para a reun1ao ordinária 
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: 
(-Nota do redator:· A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
- NQ 26/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de 
lei complementar em epígrafe dispõe sobre a aplicação da Lei 
Complementar no 27, de 18/1/93, na Assembléia Legislativa e 
dá outras providências. 

Publicada em 10/6/93. foi a propos1çao distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça para, nos termos do art. 
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
Entre as matérias de competência estadual sobressai, por 

sua importância, a que visa à organização das finanças 
públicas. A elaboração de normas técnicas adequadas 
representa, nessa matéria, um pressuposto indispensável à 
atuação do poder público. 

A Constituição mineira, no art. 159, II, estabelece a 
necessidade de 1 egi s 1 ação específica, de natureza 
complementar. quando se trata de "condições para instituição 
e funcionamento de fundos". 

A Lei Complementar nQ 27/93 fixou normas para a instituição 
e o funcionamento de fundos no Estado. A matéria, no 
entanto. por se direcionar para os fundos mantidos pelo 
Poder Executivo. necessita de complementação para que sejam 
contempladas as características específicas de fundos 
mantidos pelo Estado fora do âmbito de atribuições daquele 
Poder. 
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A proposição em exame, adequada às condições dos fundos 
mantidos pela Assembléia Legislativa, insere-se no contexto 
da competência legislativa estadual e da possibilidade de 
iniciativa parlamentar, uma vez que não se trata de matéria 
de iniciativa privativa de outros órgãos ou Poderes, 
conforme o art. 66 da Carta mineira. 
Entretanto, em face da necessidade de adequação técnica da 

matéria apresentada e de sua compatibilização com as demais 
normas legais já existentes. apresentamos o substitutivo 
abaixo transcrito, o qual mantendo o espírito e preservando 
o conteúdo original do projeto, melhor atende aos requisitos 
legais e constitucionais. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, 

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 
Complementar nQ 26/93, na forma do Substitutivo nQ 1 abaixo 
transcrito. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 26/93 
Faz a adequação de dispositivos da Lei Complementar nQ 27, 

de 18 de janeiro de 1993, para efeito de fundos de 
administração da Assembléia Legislativa. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Aplicam-se aos fundos da administração da 

Assembléia Legislativa as normas gerais da Lei Complementar 
nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, ressalvadas as disposições 
desta lei. 

Art. 2Q -Competirá à Mesa da Assembléia Legislativa a 
gestão dos fundos instituídos no âmbito do Poder 
Legislativo, com auxilio de órgãos co-gestores indicados na 
lei de que trata o artigo seguinte. 
Art. 3Q- A lei de criação de fundo deverá estabelecer: 
I -os seus objetivos e a especificação dos beneficiários; 
II - a origem dos recursos que o compõem; 
III - as normas e condições gerais de funcionamento; 
IV - o prazo de duração; 
V - a remuneração máxima por serviços prestados por agente 

financeiro; 
VI - a especificação das contrapartidas a serem exigidas 

·dos beneficiários; 
VII - as condições de concessão dos financiamentos ou 

benefícios; 
VIII -o agente financeiro; 
IX - o grupo coordenador. 
Parágrafo único - O grupo coordenador de cada fundo será 

presidido por um membro da Mesa da Assembléia Legislativa, 
por esta anualmente designado, vedada a recondução, e 
integrado, no mínimo, pelo Diretor do órgão de planejamento 
da Assembléia Legislativa e por um representante da 
diretoria do fundo . 

Art. 4Q A lei que criar o fundo instituirá norma 
específica para sua fiscalização por órgão da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais . 
Art. 5Q -A Mesa da Assembléia Legislativa proporá, no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da 
~L_ ______________________________________________________ _J 



• . 
i1 
~ 

" o 
~ . 
o 
·~ 
• • o 
o 
~ • o 

491 

data da publicação desta lei, projeto de lei adaptando os 
fundos existentes às normas desta lei e da Lei Complementar 
nQ 27. de 18 de janeiro de 1993. 
Parágrafo único - Até a promulgação da lei a que se refere 

o "caput" deste artigo, os fundos existentes no âmbito do 
Poder Legislativo serão regidos pelos respect.ivos 
regulamentos. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira, Relator 

Reinaldo Lima - Maria José Haueisen - Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 203/92 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 303/92, o Governador do Estado 

encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei nQ 
1.203/92, que autoriza o Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais- IPSM- a 
adquirir os imóveis que menciona. 

Nos termos do art. 195 do Regimento Interno, o referido 
projeto foi distribuído a esta comissão, para exame 
preliminar. no tocante aos seus aspectos jurídic·o-
constitucionais. · 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo autorizar o Instituto de 

Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais - IPSM - a adquirir os imóveis a que se refere o seu 
art. 1Q. 

O IPSM é uma autarquia estadual criada pela Lei nQ 10.366, 
de 29/12/90, vinculada à Polícia Militar, órgão subordinado 
ao Governador do Estado. 

A aquisição de bem imóvel, a titulo oneroso, depende de 
avaliação prévia e de autorização legislativa, nos termos do 
art. 18, "caput", da Constituição Estadual, "in verbis": 

"Art. 18 - A aguisicão de bem imóvel a título oneroso, 
deoende de avaliacão prévia e de autorizacao legislativa, 
exigida ainda, para a alienação, a licitação, salvo nos 
casos de permuta e doação, observada a 1 e i . " (Grifo nosso. ) 

À luz do pressuposto constitucional citado, verificamos que 
a matéria atende à regra nele inscrita, uma vez que 
acompanha o projeto laudo de avaliação emitido por comissão 
competente, no âmbito da respectiva autarquia . 

A referida comissão emitiu parecer favorável a aqu1s1çao 
dos imóveis citados no projeto, sugerindo, entretanto, uma 
contraproposta no valor da avaliação, por considerá-la justa 
e condizente com o mercado imobiliário desta Capital. 

Diante do exposto. conclui-se que inexiste conflito entre a 
matéria e o dispositivo da Carta Magna mineira, 
relativamente à iniciativa legislativa e às atribuições da 
Assembléia Legislativa. 

Conclusão 

~L--------------------------------------------------------" 



z o 

• ~ 
o 
õ • E • t 
o • o 
o 
õ o 
g 
~ 
~ 

492 

A vista do exposto, concluímos pela constitucionalidade, 
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
1.203/92, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente - Célio de 01 iveira, Relator -

Maria José Haueisen- Reinaldo Lima- Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.301/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei 

em epígrafe pretende criar linha intermunicipal de 
transporte rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, 
1 igando este município ao de Laranjal. 
Publicada em 1g/4/93, a proposição foi distribuída a esta 

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

Fundamentação 
A criação de l1nhas 

faz-se mediante ato 
Governador do Estado. 

de transporte coletivo intermunicipal 
administrativo. de competência do 

É o que dispõe o art. 90, XVI, da Constituição Estadual: 
"Art _ 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XIV- dispor, na forma da lei, sobre a organização e a 

atividade do Poder Executivo.". 
A matéria insere-se, portanto, no rol de atribuições do 

Chefe do Executivo, o qual deve decidir sobre a conveniência 
e a oportunidade de implantar tal serviço. Para tanto, a 
administração pública procede a estudos técnicos, que vão 
determinar a necessidade de se criarem novas 1 inhas de 
transporte coletivo. 
Sendo assim, a proposição em tela representa uma clara 

interferência na competência assegurada ao Poder Executivo, 
violando o princípio constitucional da separação de Poderes. 
previsto no "caput" do art. 6Q da Carta Magna mineira e em 
seu parágrafo único, "in verbis": 

"Art. 6Q São Poderes do Estado, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo. o Executivo e o 
Judiciário. 
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição, é vedado a qualauer dos Poderes delegar 
atribuicão e. a quem for investido na funcão de um deles. 
exercer a de outro. " ( Gr i f os nossos_ ) 

Isso posto, a pretensao do parlamentar encontra óbice de 
natureza constitucional. razão pela qual não deve ser 
acolhida por esta Casa. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos 

inconstitucionalidade, pela ilegalidade 
injuridicidade do Projeto de Lei nQ 1.301/93. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
António Júlio, Presidente- Célio de Oliveira 

Lima- Maria José Haueisen- Clêuber Carneiro. 

pela 
e pela 

- Reinaldo 
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PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 304/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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O projeto de lei epigrafado, de autoria do Deputado 
Tarcisio Henriques, tem por escopo criar linha de transporte 
coletivo rodoviário interligando as cidades de Cataguases e 
Passos. 

Publicado no dia 1Q/4/93. foi o projeto distribuído a esta 
comissão, para exame preliminar, em conformidade com o 
disposto no art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Obediente à célebre doutrina de Montesquieu. a Constituição 

da República consagra. em seu art. 2Q, o princípio da 
tripartição dos Poderes. que devem, segundo esse princípio, 
atuar de forma independente, porém harmônica. 

Seguindo esse mesmo principio acolhido pelo nosso Estatuto 
Constitucional. a Carta Política mineira. em seu art. 6Q. 
dispõe expressamente: 

"Art. 6o São 
harmônicoS entre 
Judiciário. 

Poderes do Estado, 
si, o Legislativo. o 

independentes 
Executivo e 

e 
o 

Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar 
atribuicões e. a auem for investido na funcão de um deles. 
exercer a de outro.". (Grifo nosso). 

E bem de ver que, pela sua própria natureza, a criação de 
linha de transporte coletivo intermunicipal insere-se no rol 
de atividades administrativas e, como tal, é de competência 
do Poder Executivo. 
Decisão nesse sentido carece de estudo técnico apropriado, 

não apenas para se apurar a demanda de passageiros, mas 
também para se constatarem as peculiaridades específicas da 
reg1ao a ser beneficiada. o que nos conduz também à 
irrefragável conclusão de que somente o Poder Executivo tem 
condições de decidir pela necessidade ou pela viabilidade 
desse serviço. 

O art. 90 da Constituição mineira, em seu inciso XIV, não 
deixa nenhuma dúvida ao dispor expressamente: 

"Art. 90- Compete privativamente ao Governador do Estado: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XIV- dispor, na forma da lei, sobre a organização e a 

atlvidade do Poder Executivo;" . 
No tocante à matéria sob comento, a Assembléia Legislativa 

esgota a sua competência com a edição da norma geral que diz 
respeito às concessões e às permissões, na forma da Lei nQ 
10.453, de 22/1/91, aprovada por este Legislativo . 
Não vislumbramos, pois, possibilidade de criação de linha 

de transporte coletivo intermunicipal mediante lei, já que o 
assunto foge à competência deste Poder. 

Conclusão 
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Pelas razões aduzidas, 
dade, pela ilegalidade e 
Lei nQ 1.304/93. 

opinamos pela inconstitucional;-
pela injuridicidade do Projeto de 

Sala das Comissões. 22 de junho de 1993. 
António Júlio, Presidente - Célio de 01 iveira, Relator -

Reinaldo Lima - Maria José Haueisen - Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 306/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Tarcisio Henriques, a proposição em 

apreço pretende cr1ar linha de transporte coletivo 
rodoviãrio intermunicipal, ligando d Municipio de Cataguases 
a Muriaé. 

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia lQ/4/93, o 
projeto foi distribuído a esta comissão, para que seja 
examinado quanto aos aspectos constitucionais, legais e 
juridicos, nos termos do art. 103, V. "a", c/c o art. 195, 
do Regimento Interno desta Casa. 

Fundamentação 
A criação de linhas de transporte coletivo intermunicipal é 

ato de natureza executiva. com caráter administrativo. 
Insere-se. portanto. no rol de atribuições do Poder 
Executivo, ao qual compete exercer a prestação de serviços 
públicos. Nesse sentido, a Constituição Estadual, em seu 
art. 90, XIV. dispõe, 

"Art. 90- Compete privativamente ao Governador do Estado: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a 

atividade do Poder Executivo. 
A matéria em questão não demanda lei no 

tem como características a abstração 
Relaciona-se com procedimentos técnicos 
os critérios operacionais de tal serviço. 

senti do forma 1 , que 
e a general idade. 

que vão determinar 

A implantação das linhas de transporte é realizada 
exclusivamente pela administração pUblica. que tem condições 
de examinar a conveniência e a oportunidade da efetivação 
da medida. 

Isso posto. a atuação legislativa em matéria dessa natureza 
configura uma clara interferência na órbita da competência 
constitucionalmente assegurada ao Chefe do Executivo, 
violando o princípio da separação de Poderes, previsto no 
art. 6Q da Carta Política mineira. "in verbis'': 

"Art. 6Q São Poderes do Estado. independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo. o Executivo e o 
Judiciário. 
Parágrafo Unico Ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar 
atribuição e, a quem for investido na função de um deles, 
exercer a de outro.". 

Conclusão 
Pe 1 os mot i vos expostos , cone 1 ui mos 

inconstitucionalidade. pela ilegalidade e 
injuridicidade do ProJeto de Lei nQ 1.306/93 . 

pela 
pela 
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Sala das Comissões. 22 de junho de 1993. 
Antônio JUlio, Presidente - Célio de 01 iveira, Relator -

Reinaldo Lima - Maria José Haueisen - Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.311/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado 

Tarcisio Henriques. tem por objetivo criar linha de 
transporte coletivo rodoviário interligando as cidades de 
Cataguases e João Pinheiro. 

Publicado no dia lQ/4/93, foi o projeto distribuído a esta 
comissão para exame preliminar, em conformidade com o 
disposto no art. 195, c/c o art. 103, v. "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A Constituição da RepUblica elevou à condição de princípio 

a célebre doutrina de Montesquieu que estabelece o sistema 
de tripartição entre os três Poderes. um dos principais 
pilares da democracia moderna, consagrando-a em seu art. 2Q. 
Seguindo a mesma orientação. a Carta Constitucional 

mineira, em seu art. 6Q, reza expressamente: 
"Art. 6Q São Poderes do Estado, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário. 
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição. é vedado a qualquer dos Poderes delegar 
atribuicão e. a auem for investido na funcão de um deles, 
exercer a de outro.". (Grifo nosso). 

A implantação de linha de transporte coletivo 
intermunicipal, pela sua própria natureza, é atividade de 
caráter administrativo e, como tal, exige estudo técnico 
apropriado, com vistas a se apurarem a demanda de 
passageiros e as peculiaridades da região a ser atendida. 
Constata-se, com isso, que somente o Poder Executivo tem 

condições de, por meio de estudos e levantamentos 
especificas, concluir pela necessidade ou pela viabilidade 
de sua implementação, não cabendo ao Poder Legislativo 
qualquer ingerência nesse sentido. 

Pela leitura do art. 90 do Estatuto Constitucional mineiro . 
em seu inciso XIV, verificamos que não paira nenhuma dúvida 
quanto a essa assertiva. Reza textualmente o mencionado 
dispositivo: 

"Art. 90- Compete privativamente ao Governador do Estado: 
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

XIV- dispor, na forma da lei, sobre a organização e a 
atividade do Poder Executivo.". 

Há que se concluir, por conseguinte. que a competência da 
Assembléia Legislativa para tratar da matéria em análise se 
esgota com a edição da norma geral que diz respeito às 
concessões e permissões, na forma disciplinada pela Lei nQ 
10.453, de 22/1/91, aprovada por este Legislativo. 
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Foge. pois, à competência 
com vistas à criação de 

deste Poder qualquer iniciativa 
linha de transporte coletivo 

intermunicipal. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas, concluímos 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade 
injuridicidade do Projeto de Lei nQ 1.311/93. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 

e 
pela 
pela 

Antônio JUlio. Presidente- Célio de Oliveira, Relator -
Maria José Haueisen - Reinaldo Lima - Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.325/93 

Comissão de Constitulção e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Mauri 
Torres. regulamenta o f 3Q do art. 222 da Constituição do 
Estado. 

Publicada em 8/4/93, foi a proposição distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça para, nos termos do art. 
195. c/c o art. 103. V, ''a", do Regimento Interno, receber 
parecer. 

Fundamentação 
O dispositivo constitucional que se pretende regulamentar 

estabelece os princípios que orientam, em Minas Gerais, as 
ações do poder pUblico relativamente à proteção à infância e 
à adolescência, em especial no que se refere ao uso de 
entorpecentes e drogas afins. 

A matéria é objeto de concorrência legislativa entre União, 
Estado membro e Distrito Federal, conforme dispõe o art. 24, 
XV, da Constituição da República. cabendo ao poder público 
federal a edição de normas gerais e. ao estadual a 
regulamentação de aspectos específicos, na sua esfera de 
atuação. 

Compete à Assembléia Legislativa, de acordo com o art. 61, 
XVIII, da Carta mineira, d1spor sobre as matérias de que 
trata o art. 24 da Lei Maior. 

Assim, por se tratar de matéria de competência legislativa 
estadual, que não se enquadra nas hipóteses previstas para o 
exercício de iniciativa privativa estabelecidas na 
Constituição mineira, nada obsta a normal tramitação da 
proposição em exame. 

Conclusão 
Em face do exposto. concluímos pela 

constitucionalidade e pela legalidade 
1.325/93. na forma proposta . 

juridicidade, pela 
do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
Ant6nio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira. Relator 

Reinaldo Lima- Maria José Haueisen- Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.337/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

O projeto de lei 
Tarcísio Henriques, 

Relatório 
em epígrafe, de autoria do Deputado 
dispõe sobre a ocupação e o vencimento 

~~------------------------------------------------------------~ 
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relativos aos 
Gerais. 

cargos públicos, no âmbito do Estado de Minas 

Publicado em 16/4/93. foi o projeto 
comissão para exame preliminar, em 
disposto no art. 195, c/c o art. 103. 
Interno. 

distribuído a esta 
conformidade com o 
V. ''a''. do Regimento 

Fundamentação 
A proposta parlamentar visa a disciplinar a ocupação de 

cargos públ ices com vistas a impedir a percepção de dupla 
remuneração pelo servidor público, no âmbito do Estado de 
Minas Gerais. 

Para melhor esclarecer os 
transcrição do disposto no 
Constituição da República: 

fatos, 
art. 

torna-se 
37, XVI 

oportuna 
e XVI I, 

a 
da 

''Art. 37 -A administração pública direta, indi·reta ou 
fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princ1p1os de legalldade. impessoalldade, moral idade, 
publicidade e. também, ao seguinte: 

I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. 

exceto quando houver compatibilidade de horários: 
a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnlco ou 

cientifico; 
c) a de dois cargos privativos de médico; 
d) ................ ······························· 
XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e 

funções e abrange autarquias, empresas públicas. sociedades 
de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público;". 
Observa-se. pelos dispositivos então enumerados, que a 

Constituição da República já esgotou o tema, ao dispor sobre 
a possibilidade de percepção acumulada de remuneração aos 
ocupantes de cargos públicos. 

Por outro lado, a matéria insere-se na 
competência do Governador do Estado, no 
inauguração do processo legislativo, segundo o 
art. 66, III, "c", da Carta Estadual: 

órbita 
tocante 
disposto no 

de 
à 

"Art. 66 -São matéria de iniciativa privativa. além de 
outras previstas nesta Constituição: 

I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
III - do Governador do Estado: 
a) .. ... . ... . ... ... . ........................ . 
c) o regime juridico único dos servidores públicos dos 

órgãos da administração direta, autárquica e fundacional, 
incluído o provimento de cargo, estabi 1 idade e 
aposentadoria, reforma e transferência de militar para a 
inatividade;". 
O texto constitucional não faculta aos membros deste Poder, 

portanto, qualquer iniciativa dessa natureza. 
Os motivos antes enumerados inviabilizam a normal 

tramitação da proposta consubstanciada no projeto de lei ora 
em discussão. 

Conclusão 
~L_ ______________________________________________________ _j 
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Em face do exposto. opinamos pela inconstitucionalidade, 
pela ilegalidade e pela injuridicidade do Projeto de Lei ng 
1 . 337/93. 
Sala das Comissões. 22 de junho de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira, Relator -

Reinaldo Lima - Maria José Haueisen - Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 1.351/93 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Pinheiro, 

epigrafado institui o cadastro estadual dos 
que comercializam tintas em aerossol 
providências. 

o projeto de lei 
estabelecimentos 

e dá outras 

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 29/4/93, a 
proposição em tela foi encaminhada a esta comissão para 
exame preliminar, na forma do que dispõe o art. 195, c/c o 
art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta de instituição do cadastro estadual dos 

estabelecimentos que comercializam tintas em aerossol, 
contido no referido projeto de lei, encontra suporte no art. 
225 da nossa Lei Maior. que reconhece o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado como um direito de todos e 
prescreve que à coletividade e ao poder público cabe 
defendê-lo e preservá-lo. 

A matéria se acha embasada também em outros dispositivos da 
Carta Magna que tratam do assunto, como é o caso do art. 23, 
VI, que atribui à União. aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios a competência comum para proteção do meio 
ambiente e controle da poluição em quaisquer das formas 
pelas quais ela se manifeste. 

Em processo de interação com as normas supramencionadas. o 
art. 24, VI e VIII, da mencionada Carta Política. estabelece 
competência concorrente entre os três entes estatais 
União, Estados e Distrito Federal - para legislar sobre 
proteção do meio ambiente e controle da poluição, e. ainda, 
em caso de responsabilidade por danos que lhe venham a ser 
causados. 

Por tudo isso. verifica-se que a proposição sob comento se 
compatib1liza com os princípios e as normas constitucionais 
relativas à defesa e à proteção ao meio ambiente e também 
com as regras que sobre o mesmo tema emanam da Constituição 
mineira. a qual praticamente repete o que a Constituição da 
República dispõe sobre o assunto. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela constitucionalidade, 

pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
1.351/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 22 de junho de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Maria José Haueisen, Relatora-

Reinaldo Lima - Geraldo Rezende - Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1 .420/93 
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Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Administração PUblica e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do 

Estado, reorganiza o Instituto de Pesos 
Estado de Minas Gerais IPEM MG 
providências. 

Governador do 
e Medidas do 

e dá outras 

Em consonância com o disposto no art. 69 da Consti-tuição 
do Estado, tramita o projeto em regime de urgência, por 
sol i citação do Chefe do Poder Executivo. devendo ser 
apreciado em reunião conjunta, segundo dispõe o art. 222 do 
Regimento Interno. 
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 26/5/93, a 

proposição foi encaminhada a esta comissão, para exame 
preliminar de constitucionalidade, nos termos do art. 103, 
V, ''a''. do referido regimento. 

Fundamentação 
A proposição em tela versa sobre a reestruturação de 

entidade da administração indireta, com a conseqüente 
criação de cargos e estipulação de vencimentos, além de 
outras disposições relativas ao regime jurídico único e à 
estrutura administrativa do Instituto de Pesos e Medidas do 
Estado de Minas Gerais - IPEM-MG. 

Tendo em vista o disposto no art. 61. VIII e IX, da Carta 
mineira, é imperiosa a sua apreciação por este Legislativo. 
Utiliza-se o Governador do Estado da prerrogativa contida 

no art. 66, III, "e", do Diploma Constitucional antes 
citado, que lhe atribui competência privativa para inaugurar 
o processo legislativo em matéria dessa natureza, nos 
seguintes termos. 

''Art. 66 -São matéria de iniciativa privativa, além de 
outras previstas nesta Constituição: 

I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
III - do Governador do Estado: 
a) .. . . .......... . 
e) a criação. estruturação e extinção de 

Estado, órgão autónomo e entidade da 
indireta". 

Secretaria de 
administração 

Apresentamos, contudo, a Emenda nQ 1, transcrita ao final, 
para ajustar plenamente a proposta em tela à ordem jurídica 
e constitucional vigente. notadamente ao disposto nos arts. 
74 e seguintes da Carta mlneira. 

Conclusão 
Em face do exposto. concluímos pela constitucionalidade, 

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nQ 1.420/93. com 
a Emenda nQ 1, abaixo transcrita: 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 7Q a seguinte redação: 
"Art. 7Q A prestação de contas 

submetida à aprovação do Tribunal de 
Minas Gerais.". 

da Autarquia será 
Contas do Estado de 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
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Antônio Júlio, Presidente - Geraldo Rezende, Relator 
Maria José Haueisen- Clêuber Carneiro- Wanderley Ávila. 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
epígrafe reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas do Estado 
de Minas Gerais - IPEM-MG - e dá outras providências. 

Publicada em 26/5/93. foi a proposição distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para, 
em reunião conjunta, nos termos regimentais, receber 
pareceres. 

Em virtude de solicitação do Chefe do Poder Executivo, a 
proposição tramita em regime de urgência, consoante o 
disposto no art. 69 da Constituição do Estado e no art. 220 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A reorganização administrativa da autarquia Instituto de 

Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG - pode 
ser vista como uma das conseqüências das transformações por 
que têm passado as relações entre produtores, comerciantes e 
consumidores, no Brasil. A extensão dos direitos do 
consumidor, prevista na Constituição e na legislação 
infraconstitucional. implica a necessidade da expansão e da 
modernização do poder de polícia de que dispõe o Estado, de 
forma a que se garanta a observância de normas técnicas e de 
padrões de medida e peso, procurando-se inibir a lesão aos 
direitos dos cidadãos. 

A modernização e o aparelhamento material e funcional da 
estrutura do IPEM-MG insere-se no contexto acima mencionado, 
visto ser a autarquia estadual a responsável pela execução, 
mediante delegação de entidade federal. das tarefas 
relativas à atividade metrológica em Minas Gerais e em 
outras unidades da Federação sob sua jurisdição, notadamente 
o Espírito Santo. 

A criação de 145 cargos de provimento efetivo, prevista no 
art. 13 do projeto de lei em exame, a serem providos 
mediante concurso público, obedece às exigências 
constitucionais e aos princípios administrativos e atende às 
necessidades de aparelhamento funcional da autarquia. 

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

Lei ng 1.420/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, aprovada 
pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões. 22 de junho de 1993 . 
António Júlio, Presidente- José Renato, Relator - Dílzon 

Melo - Álvaro António Clêuber Carneiro Maria José 
Haueisen. 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria governamental, o projeto de lei em epigrafe, 
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nQ 356/93, 
reorganiza o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas 
Gerais - IPEM-MG - e dá outras providências . 

~~------------------------------------------------------------~ 
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Cumpridas as formal idades regimentais e sendo atribuído à 
tramitação do projeto regime de urgência, por solicitação do 
Sr. Governador, foi ele distribuído às Comissões de 
Constituição e Justiça. de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária para ser apreciado em 
reunião conjunta. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar, 
pronunciou-se favoravelmente ao projeto, e apresentou-lhe a 
Emenda nQ 1. Por sua vez, a Comissão de Administração 
Pública também emitiu parecer favorável ao projeto. Agora, 
cabe a esta comissão apreciar a matéria sob a ótica da 
fiscalização financeira e orçamentária. o que passamos a 
fazer. 

Fundamentação 
O art. 14 do projeto estabelece que as despesas decorrentes 

da aplicação da lei proposta correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias da autarquia, razão pela qual não 
haverá maiores repercussões no Orçamento do Estado, mesmo 
porque os Anexos I e II que acompanham a proposição mantêm 
os fatores de ajustamento salarial que vigoram atualmente 
para os principais cargos do IPEM-MG. Já o Anexo III 
relaciona os cargos de provimento efetivo que serão criados, 
possibilitando à autarquia realizar concurso pUblico, 
destacando-se que o maior vencimento básico dos 145 cargos a 
serem criados é de Cr$5.652.389,00 (Assistente Técnico III e 
Técnico Nível Superior li). 

Por outro lado, quanto à aposentadoria dos servidores do 
IPEM-MG. devem ser feitas algumas considerações. Por força 
da Lei nQ 10.254, de 20/7/90 e do Decreto nQ 31.930, de 
15/10/90, os funcionários da autarquia passaram a fazer 
parte do regime jurídico único do Estado de Minas Gerais. 
Até então, contribuíam para o INSS, diante da vinculação 
técnica ao INMETRO, órgão federal_ A partir de sua agregação 
ao regime jurídico único do Estado, os servidores do IPEM-MG 
tornaram-se contribuintes compulsórios do IPSEMG. 

No entanto, sabendo-se que o IPSEMG somente contempla o 
servidor com pensões e demais benefícios, ao contrário do 
INSS. que garante a aposentadoria, os servidores do IPEM-MG. 
cuja política de pessoal passou a ser a mesma dos servidores 
públicos em geral do Estado, deverão ter suas aposentadorias 
asseguradas por recursos provenientes do Tesouro Estadual, 
até mesmo em obediência ao princípio constitucional da 
isonomia, razão pela qual estamos apresentando a Emenda nQ 
2, de modo a acrescentar artigo ao projeto, indicando ao 
Poder Executivo a necessidade de se remeter à Assembléia 
Legislativa projeto de lei para regulamentar a aposentadoria 
do pessoal do IPEM-MG. 

Importa salientar que o Convênio ng 004/93, celebrado em 
4/1/93 entre o INMETRO, a Secretaria de Ciência e Tecnologia 
e o IPEM-MG, dispõe, em sua cláusula sétima, o seguinte: "A 
administração do pessoal envolvido nas atividades do 
Convênio se sujeita aos poderes administrativos do Estado. 
isento o INMETRO de responsabilidade a qualquer titulo". O 
próprio art. 9Q do projeto de lei em tela deixa clara tal 
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situação. Dai, entendemos ser oportuna a apresentação da 
emenda. 

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

Projeto de Lei ng 1.420/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 2, 
que apresentamos a seguir. 

EMENDA NQ 2 
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier: 
"Art. - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia 

Legislativa, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data 
de vigência desta lei, projeto de lei dispondo sobre a 
aposentadoria e pensão dos servidores do Instituto de Pesos 
e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG -. respeitada 
a legislação aplicável aos servidores civis do Poder 
Executivo.". 
Sala das Comissões. 22 de junho de 1993. 
António Júlio, Presidente- Wanderley Ávila, Relator 

Dílzon Melo -Álvaro Antônio Geraldo Rezende José 
Renato. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 468/93 

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

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
epígrafe tem por objetivo autorizar a realização de operação 
de crédito mediante emissão de Bônus Externo do Estado de 
Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 4/6/93, veio a 
propos1çao, em regime de urgência, a esta comissão para, no 
que tange aos aspectos de sua constitucionalidade, 
legalidade e juridicidade, ser submetida a exame preliminar, 
nos termos do art. 69 da Constituição do Estado e do art. 
220 e seguintes do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe visa a autorizar a realização 

de operação de crédito até o valor de US$200.000.000,00 
(duzentos milhões de dólares americanos) mediante a emissão 
de Bônus Externo do Estado de Minas Gerais. a fim de se 
captarem recursos externos para a inversão em projetos de 
saneamento, educação, segurança, meio ambiente e infra-
estrutura, previstos no Plano Plurianual de Investimentos do 
Estado. 

O Bônus Externo será emitido com cláusula de conversão ou 
opção de compra em ações da Companhia Energética de Minas 
Gerais - CEMIG. 

A matéria insere-se no âmbito do disposto no art. 90, 
XVIII, da Constituição do Estado, que diz competir 
privativamente ao Chefe do Executivo o contrair empréstimo 
externo e o fazer operação ou acordo externo de qualquer 
natureza, após a autorização da Assembléia Legislativa . 
Corroborando o a c i ma exposto. o art. 161 . X, da Carta 

Estadual veda taxativamente o lançamento de títulos da 

~~------------------------------------------------------------__J 
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A matéria sobre a qual versa o projeto - autorização para 
se realizar operação de crédito externo com emissão de Bônus 
Externo do Estado de Minas Gerais -justifica a anuência do 
Poder Legislativo. que deve ser dada sob a forma de lei, nos 
precisos termos do art. 161, IV, da Constituição do Estado. 

Conclusão 
Ante o exposto. concluímos pela constitucionalidade, pela 

legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei nQ 
1.468/93. no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente- Clêuber Carneiro, Relator -

Antônio Júlio - Mauri Torres- Péricles Ferreira -Maria 
José Haueisen (voto contrário). 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
. Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em 
epigrafe tem por objetivo autorizar a realização de operação 
de crédito mediante emissão de Bônus Externo. do Estado de 
Minas Gerais. 

Após sua publicação. a matéria foi examinada pela Comissão 
de Constituição e Justiça, que opinou por sua aprovação. Em 
obediência ao disposto no art. 195, c/c·o art. 103, V, ''a'', 
do Regimento Interno, vem o projeto a esta comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos econômicos. financeiros 
e orçamentários. 

Fundamentação 
A operação de crédito a que se refere o projeto tem por 

objetivo a captação de recursos externos para 1nversao em 
projetos previstos no Plano Plurianual de Investimentos do 
Estado, aprovado pela Lei nQ 10.578, de 30/9/91. Pretende-
se, assim, serem assegurados recursos para a execução de 
projetos de cunho social, voltados para o desenvolvimento do 
Estado, especificamente nas áreas de saneamento básico, 
educação, segurança e meio ambiente, além de outros projetos 
de infra-estrutura previstos no plano plurianual. 

Os efeitos orçamentários do levantamento do crédito por 
meio da emissão de títulos para colocação no mercado de 
eurobónus corresponderão às condições financeiras 
pretendidas: 1 -valor da emissão: até US$200.000.000,00 
(duzentos milhões de dólares americanos); 2 prazo: no 
máximo, sete anos; 3- juros: no máximo. 12% ao ano (cupom); 
4 - preço de colocação: deságio sobre o valor de face; 5 -
comissões de colocação: no máximo, 4% sobre o valor de 
emissão; 6 periodicidade dos juros: trimestral ou 
semestral_ 

Quanto ao aspecto econômico. é importante ressaltar a forma 
de garantia a ser oferecida, baseada na conversão ou opção 
de compra (''warrant") em ações da Companhia Energética de 
Minas Gerais CEMIG. Em decorrência disso, o Poder 
Executivo fica autorizado a alienar ações preferenciais da 
CEMIG até o limite da operação de crédito prevista nesta 

·L-------------------------------------------------------~ 
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lel, o que poderá representar, no futuro, o inicio do 
processo de privatização daquela companhia. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 1Q turno, do Projeto 

de Lei no 1.468/93, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 23 de junho de 1993. 
Célio de 01 iveira, Presidente - Edwuard Abreu. Relator -

Sebastião Costa - Baldonedo Napoleão- Raul Messias (voto 
contrário). 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.187/92 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos. o projeto de 
lei em tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Sociedade Mineira de Pesquisa do Manejo e Reprodução da 
Fauna Silvestre- SOMMA -. com sede no Município de Sabará. 

Aprovada no 1Q turno,· a proposição retorna agora a esta 
comissão a fim de receber parecer para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Ratificando nosso parecer, exarado quando da apreciação da 

matéria no 1Q turno, reconhecemos a oportunidade de se 
declarar de utilidade pública a Sociedade Mineira de 
Pesquisa do Manejo e Reprodução da Fauna Silvestre- SOMMA, 
entidade que realiza importante trabalho em sua área de 
atuação. desenvolvendo atividades de pesquisa e de 
divulgação de trabalhos científicos relativos ao manejo de 
reprodução, em cativeiro, de espécies da fauna silvestre. 

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

Lei nQ 1.187/92, no 2o turno. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
Ivo José, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.206/92 

Comissão de Agropecuária e Política Rural 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de iniciativa da Deputada 
Maria Olívia, tem por escopo declarar de utilidade pública o 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Luz, com sede no 
Município de Luz. 

Aprovado o projeto no 1Q turno na forma em que foi 
apresentado, cabe a esta comissão emitir parecer sobre 
matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva . 

Fundamentação 
Ratificando nosso parecer exarado na primeira fase de 

discussão, consideramos da maior oportunidade declarar de 
utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Luz. 

Com efeito, a entidade vem promovendo atividades 
para o bem-estar social de seus associados. 

Conclusão 

voltadas 

~L-------------------------------------------------~ 
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
1.206/92, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo. Relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO 00 PROJETO OE LEI 
Ng 1. 219/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei 
Vasconcellos. objetiva 
Creche Criança Feliz do 
Município de Contagem. 

em epígrafe, do Deputado Ronaldo 
declarar de utilidade pública a 
Bairro Industrial, com sede no 

Aprovado o projeto no 1Q turno. vem, agora, 
esta comissão para o 2Q turno de deliberação 
conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 

a matéria a 
conclusiva, 

A Creche Criança Feliz do Bairro Industrial desenvolve um 
importante trabalho junto às comunidades carentes, voltado 
especialmente para o desenvolvimento de atividades 
educativas com o menor carente. 

Assim. julgamos oportuno que 
utilidade pública. 

a entidade seja declarada de 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.219/93, na forma proposta. 
Sala das Comissoes, 23 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo. Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO OE LEI 
NQ 1. 340/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 1.340/93, do Deputado Agostinho Patrus, 
tem por objetivo declarar de utilidade pública o 
Planejamento Familiar Assistência e Combate ao Câncer 
PLANFAC -. com sede no Município de Rio Piracicaba. 

Aprovado no 1Q turno com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça, o projeto deve receber parecer desta 
comissão, para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Apresentamos anexa a redação do vencido, que é parte 
integrante deste parecer . 

Fundamentação 
O objetivo do PLANFAC é prestar assistência aos doentes 

cancerosos, encaminhando-os para o tratamento adequado. bem 
como orientar os pais, visando à formação da paternidade 
consciente e responsável_ 

Dessa maneira, a entidade presta 
comunidade, o que nos faz ratificar o 
emitido no 1Q turno . 

Conclusão 

bons serviços á 
parecer favorável 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 
1.340/93, no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
~L_ ______________________________________________________ _j 
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PROJETO DE LEI NQ 1.340/93 
Declara de utilidade pública o Planejamento Familiar 

Assistência e Combate ao Câncer - PLANFAC - com sede no 
Município de Rio Piracicaba. 

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

Planejamento Familiar Assistência e Combate ao C~ncer 
PLANFAC -, com sede no Município de Rio Piracicaba. 
Art. 2Q 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 
NQ 599/91 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 599/91, de autoria do Deputado José 

Militão. que declara de utilidade pública a entidade Ação 
Social de Santo Antônio de Vargem Alegre - ASSAVA -, com 
sede no Distrito de Santo Antônio da Vargem Alegre, 
Município de Bonfim, foi aprovado no 2Q turno, na forma do 
vencido no lQ turno. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 599/91 
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social de 

Santo Antônio de Vargem Alegre - ASSAVA - com sede no 
Distrito de Santo Antônio da Vargem Alegre, Município de 
Bonfim. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Ação Social de Santo Antônio de Vargem Alegre - ASSAVA -. 
com sede no Distrito de Santo Antônio da Vargem Alegre, 
Município de Bonfim. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- Antônio Júlio, Relator - José 

Maria Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 811/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 811/92, de autoria do Deputado Geraldo 
da Costa Pereira, que declara de utilidade pública a SEAPE-
Sociedade Ester Assumpção Pesquisa e Assistência ao 
Excepcional, com sede no Município de Betim , foi aprovado 
no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno . 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

Declara de 
Assumpção -
no Município 

PROJETO DE LEI No 811/92 
utilidade pública a SEAPE Sociedade Ester 
Pesquisa e Assistência ao Excepcional, com sede 
de Betim. 

~L--------------------------------------------------------" 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a SEAPE-

Sociedade Ester Assumpção Pesquisa e Assistência ao 
Excepcional, com sede no Município de Betim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente- Antônio Júlio. Relator - José 

Maria Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.037/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.037/92. de autoria do Deputado 
Sebastião Costa, que declara de utilidade pública o Grupo da 
Fraternidade Espírita Irmão Palminha, com sede no Município 
de Juiz de Fora, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda nQ 
1, de folhas. 
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 

seguinte, que está de acordo com o aprovado. a fim de que. 
nesta forma, seja encaminhado para sançao. 

o·eclara 
Espírita 
Fora. 

PROJETO DE LEI NQ 1.037/92 
de utilidade pública o Grupo da Fraternidade 

Irmão Palminha, com sede no Município de Juiz de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Grupo da 

Fraternidade Espírita Irmão Palminha, com sede no Município 
de Juiz de Fora. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data _de sua 
pub 1 i cação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- José Maria Pinto, Relator-

Antónío Júlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 110/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.110/92, de autoria da Deputada Maria 
Olívia, que declara de utilidade pública o Núcleo São 
Francisco de Assis, Núcleo dos Hansenianos de Lagoa da 
Prata, com sede no Município de Lagoa da Prata, foi aprovado 
no 2Q turno, _na forma do vencido no 1Q turno. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.110/92 
Declara de utilidade pública o Núcleo São Francisco de 

Assis, Núcleo dos Hansenianos de Lagoa da Prata, com sede no 
Município de Lagoa da Prata . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Núcleo São 

Francisco de Assis, Núcleo dos Hansenianos de Lagoa da 
Prata, com sede no Município de Lagoa da Prata . 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- José Maria Pinto, Relator-

Antônio JUlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.126/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.126/92, de autoria da Deputada Maria 
Olivia, que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária Nossa Senhora da Conceição da Vila São Rafael do 
Bairro Esplanada - ASCOSC -. com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado no 2Q turno, com a Emenda nQ 1, de 
folhas. 

Isso posto. opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI No 1.126/92 
Declara de utilidade pública a ASsociação Comunitária Nossa 

Senhora da Conceição da Vila São Rafael do Bairro Esplanada 
- ASCOSC -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Nossa Senhora da Conceição da Vila São Rafael do 
Bairro Esplanada - ASCOSC -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Júlio, Relator - José 

Maria Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.129/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.129/92, de autoria do Deputado 
Francisco Ramalho. que declara de utilidade pública a 
Associação Comunitária dos Moradores da Zona Sul - ASCOMZOS 
-. com sede no Municipio de Pedro Leopoldo, foi aprovado no 
2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.129/92 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores da Zona Sul - ASCOMZOS -. com sede no Município de 
Pedro Leopoldo. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária dos Moradores da Zona Sul - ASCOMZOS -, com sede 
no Município de Pedro Leopoldo . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 

'~--------------------------------------------------------------J 
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Roberto Amaral, Presidente- Antônio JUlio, Relator -José 
Maria Pinto. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 1.130/92 

ComisSão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 1.130/92, de autoria do Deputado José 

Militão. que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária Padre Laureano- ACOPEL -. com sede no Municipio 
de Piranguçu, foi aprovado no 2Q turno com a Emenda nQ 1, de 
folhas. 

Isso posto. opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.130/92 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Padre 

Laureano - ACOPEL -. com sede no Município de Piranguçu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Padre Laureano- ACOPEL -, com sede no Município 
de Piranguçu. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- António Júlio, Relator -José 

Maria Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.139/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.139/92, de autoria do Deputado Aílton 
Vilela. que declara de utilidade pública a Creche Stefánia 
Falcão Margotti, com sede no Município de Três Corações, foi 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte. que está de acordo com o aprovado, a fim de que. 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.139/92 
Declara de utilidade pública a Creche Stefânia Falcão 

Margotti, com sede no Município de Três Corações. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Creche 

Stefânia Falcão Margotti, com sede no Município de Três 
Corações. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

António Júlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.143/92 
Comissão de Redação 

É~------------------------------------------------------_J 
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O Projeto de Lei nQ 1.143/92, de autoria do Deputado 
António Júlio, que declara de utilidade pUblica a Associação 
Comunitária dos Bairros Granja Paraíso e Pio XII, com sede 
no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos 
regimentais. sem emenda. 

Isso posto. opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte. que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI No 1.143/92 
Declara de utilidade pública a-Associação Comunitária dos 

Bairros Granja Paraíso e Pio XII. com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de-
creta: 
Art. lQ- Fica declarada de utilidade pública a Asso-ciação 

Comunitária dos Bairros Granja Paraíso e Pio XII, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Antônio Júlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.146/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 1.146/92, de autoria 
Hannas, que declara de utilidade pública 
Misericórdia de Belo Horizonte, com sede 
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos 
emenda. 

do Deputado Jorge 
a Santa Casa de 
no Município de 

regimentais. sem 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o ap~ovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sançao. 

PROJETO DE LEI NQ 1.146/92 
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia 

de Belo Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de-

creta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa 

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

blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Antônio Júlio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 

NQ 1.151/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.151/92, de autoria 
Antônio Genaro. que declara de utilidade 
Associação Evangélica e Comunitária Ebenézer, 

LEI 

do Deputado 
pública a 

com sede no 
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Município de Poços de Caldas, foi aprovado nos turnos 
regimentais. sem emenda. 
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 

seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO OE LEI NQ 1.151/92 
Declara de utilidade pública a Associação 

Comunitária Ebenézer, com sede no Município 
Caldas. 

Evangélica 
de Poços 

e 
de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Evangélica e Comunitária Ebenézer, com sede no Município de 
Poços de Caldas. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

Antônio Júlio. 
PARECER DE REOAÇÃO FINAL 00 PROJETO DE LEI 

NQ 1.154/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.154/92. de autoria do Deputado Hely 
Tarquínio. que declara de utilidade pública a Associação 
Beneficente Dr. Paulo Borges, com sede no Município de Patos 
de Minas, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 
lQ turno. 
Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 

seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que. 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.154/92 
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Dr. 

Paulo Borges, com sede no Município de Patos de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Beneficente Dr. Paulo Borges, com sede no Município de Patos 
de Minas. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de 
blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 

sua pu-

Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -
Antônio Júlio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.156/92 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 1.156/92, do Deputado José 

que declara de utilidade pública a Sociedade 
Vida de Lavras, com sede no Município de 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Maria Pinto, 
Esquadrão da 
Lavras. foi 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO OE LEI NQ 1.156/92 

É~--------------------------------------------------------------J 
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Declara de utilidade pública a Sociedade Esquadrão da Vida 
de Lavras, com sede no Município de Lavras. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de-
creta: 
Art. lQ - Fica declarada de ut i 1 idade pública a Socie-dade 

Esquadrão da Vida de Lavras, com sede no Município de 
Lavras. 
Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua pu-

blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Antônio Júlio, Relator - José 

Maria Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.161/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.161/92, do Deputado António Genaro, 
que declara de utilidade pública o Serviço de Ação Social da 
Igreja do Evangelho Quadrangular - SASIEQ -. com sede no 
Município de Contagem, foi aprovado nos turnos regimentais, 
sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.161/92 
Declara de utilidade pública o Serviço de Ação Social da 

Igreja do Evangelho Quadrangular - SASIEQ com sede no 
Município de Contagem. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de-
creta: 

Art. lQ - Fica declarado de uti 1 idade pública o Serviço de 
Ação Social da Igreja do Evangelho Quadrangular - SASIEO -, 
com sede no Município de Contagem. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- Antônio Júlio, Relator- José 

Maria Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 162/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.162/92, da Deputada Maria Olivia, que 
declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora de 
Fátima, com sede no Município de Nova Resende. foi aprovado 
nos turnos regimentais, sem emenda. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado. a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.162/92 
Declara de utilidade pública a Creche Nossa Senhora de 

Fátima. com sede no Município de Nova Resende . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

É L-------------------------------------------------------~ 
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a Creche 
de Nova 

Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de maio de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- Antônio JUlio, Relator- José 

Maria Pinto. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.165/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.165/92. do Deputado 
Vasconcellos, que declara de utilidade pública o 
Clara, com sede no Município de Belo Horizonte, foi 
nos turnos regimentais, sem emenda. 

Ronaldo 
Lar Irmã 
aprovado 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que. 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI No 1.165/92 
Declara de utilidade públ lca o Lar Irmã Clara, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Lar Irmã 

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

blicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - José Maria Pinto, Relator -

António Júl ia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.166/92 
Com1ssão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.166/92. da Deputada Elisa 
declara de utilidade pública a Associação dos 
Moradores do Barreiro, com sede no Município de 
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Alves, que 
Amigos e 

Araxá, foi 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a re-dação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que. 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.166/92 
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos e 

Moradores do Barreiro, com sede no Mun1c1p1o de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Asso-ciação 

dos Amigos e Moradores do Barreiro, com sede no Município de 
Araxá. 

Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 9 de junho de 1993 . 
Roberto Amaral. Presidente - José Maria Pinto, Relator -

António Júlio . 
~L_ ______________________________________________________ _J 



2 
õ . 
u 

e o 
~ 
• u 
o c • 
~ 
~ • a 
o .. 
~ 

g 
~ o 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 170/92 

Comissão de Redação 

514 

O Projeto de Lei nQ 1.170/92, da Deputada Elisa Alves, que 
declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Amigos de Araxá - ACA -. com sede no Municipio de Araxá. 
foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma. seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI Ng 1.170/92 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Amigos de Araxá - ACA -. com sede no Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária dos Amigos de Araxá - ACA com sede no 
Município de Araxá. 

Art. 2Q -Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
Art.3Q- Revogam-se as disposições em contrârio. 
Sala das Comissões. 9 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente- José Maria Pinto , Relator -

Ant6nio Júlio. 

PRONUNCIAMENTOS REALIZADOS EM REUNIÕES ANTERIORES 

394ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 9/6/93 pelo 

Deputado Baldonedo Napoleão 
O Deputado Baldonedo Napoleão Sr. Presidente, Srs. 

Deputados. venho hoje a esta tribuna a fim de chamar a 
atenção, principalmente. das lideranças mun1c1pa1s para a 
necessidade de que se restabeleça o movimento municipalista 
em nosso Pais, sob pena de vermos os municípios perderem 
renda e entrarem em um processo mais acelerado ainda de 
esvaziamento econômico. 

O período do regime militar passou, e é característica do 
regime democrâtico a mobilização e a organização da 
sociedade. Os municípios precisam entender que o movimento 
municipalista é absolutamente necessário, para que não haja 
o risco de que ninguém os defenda. Ultimamente, o que se tem 
evidenciado é, praticamente, a inexistência desse movimento, 
em nível nacional. 

Estou falando aqui. na presença de alguns ex-Prefeitos -
como os Deputados Francisco Ramalho, de Itaúna, e Simão 
Pedro Toledo, de Pouso Alegre - que estão cientes de que. no 
período em que nós também ocupamos o cargo de Prefeito, 
tivemos a oportunidade de levantar o movimento municipalista 
em nosso Estado e no País, depois do regime militar. Àquela 
época, conseguimos grandes avanços para os municípios 
mineiros e brasileiros. 

Hoje, vejo os municipios reclamarem da falta de recursos . 
Isto, porque os atuais Prefeitos não sabem- pois chegaram 
agora e encontraram as Prefeituras com expressivo aumento da 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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receita municipal, decorrente de medidas advindas da nova 
Constituição - qual era o quadro financeiro nos municípios. 
em 1983. no início da dêcada passada, quando assumimos as 
Prefeituras. 

Naquele tempo. mobilizamos os municípios, em Minas Gerais e 
no Brasil, e conseguimos- ainda no Governo Figueiredo- uma 
emenda à Constituição, aprovada por maioria absoluta no 
Congresso Nacional, que aumentava o Fundo de Participação em 
100%: era a chamada Emenda Passos Porto. 
Gostaria de ressaltar que tais conquistas aconteceram não 

porque os municípios precisassem de recursos ou estivessem à 
míngua. mas sim porque mobilizamos as lideranças municipais. 
É preciso reafirmar que, quando há renovação nas C~maras 
Municipais, todo um trabalho tem de ser feito em torno das 
lideranças locais. Somente assim, através dessa mobilização, 
dentro dos princípios democráticos. observando e respeitando 
as características das Câmaras. é que as conquistas são 
alcançadas. 

O movimento municipalista não pode ser tutelado por nenhum 
governante e por partido nenhum. Não pode sofrer 
discriminações de municípios maiores em relação a municípios 
menores. E também não pode permitir discriminação alguma, em 
termos regionais. Sem uma grande presença e uma grande 
mobilização dos representantes locais, não há perspectiva de 
conquistas para os municípios. · 

Quero lembrar que. quando nos preparamos, em Minas Gerais, 
para assistir á realização de mais um Congresso Mineiro de 
Municípios - modéstia à parte, municiado por nós, em nosso 
mandato, quando integrados à AMM - presenciamos o lançamento 
de diversas candidaturas à Presidência da Associação Mineira 
dos Municípios. Constatamos, então, a necessidade de se 
desenvolver todo um trabalho em torno dos municípios. sob 
pena de continuarmos a assistir ao que aconteceu em março 
passado, quando foi aprovada, em Brasília, pelo Congresso 
Nacional, uma proposta de emenda á Constituição que. 
simplesmente, extinguiu o Imposto sobre Vendas a Varejo de 
Combustíveis Líquidos e Gasosos, que era uma conquista 
nossa. incorporada á Constituição de 1988. Foi nossa a luta 
para que os municípios tivessem esse tributo, sob a 
justificação de que eles têm estradas para manter, ruas para 
pavimentar e responsabilidade no escoamento da produção 
econômica e no transporte dos cidadãos. 

Aquela emenda reduz o IVV a 50%, a partir de 1Q/1/95, e 
simplesmente o extingue, a partir de lQ/1/96. Os municípios 
brasileiros, portanto, perdem parcialmente. em 1995. e 
totalmente. em 1996, o IVV, que conseguimos a duríssimas 
penas. 

Naquela época. conseguimos também aprovar o IPVA, que 
antigamente era a Taxa Rodoviária Única, na qual os 
municípios não tinham nenhuma participação. Hoje, as 
Prefeituras têm 50% da arrecadação do IPVA. Não foi uma 
concessão romântica do Governo Federal aos municípios: foi 
batalha. foi luta do movimento municipal ista. Conseguimos 
aumentar expressivamente o Fundo de Participação dos 

~L--------------------------------------------------------" 
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Municípios, que hoje transfere a parte do bolo da 
arrecadação do Imposto de Renda e do IPI: 22.5%. Esta 
transferência é o que mantém, basicamente - e quase que 
totalmente , 80% dos municípios brasileiros e. 
coincidentemente, dos mineiros. 

Se permanecer esse vazio de liderança municipal ista no 
nosso Pais, vamos continuar assistindo ao esvaziamento 
econômico-financeiro dos municípios brasileiros. Assim como. 
no passado, saíram de Minas expressivas manifestações em 
favor da descentralização administrativa, para o 
fortalecimento dos municípios, quero denunciar a omissão das 
1 ideranças locais, no que diz respeito à mobilização do 
movimento municipalista nacional, para que propostas de 
emenda como aquela não continuem a ser aprovadas, em 
Brasil ia, com a omissão e o silêncio das 1 ideranças 
municipais. 

A mobilização municipalista serâ renovada, agora, e ê 
preciso que os Prefeitos e os Vereadores entendam que o 
Movimento Municipal ista é um movimento democrático. e uma 
filosofia política internacional e tem a ver com a seguinte 
situação: quem gasta mais, deve ter mais acesso aos recursos 
públicos. É exatamente o Governo Municipal quem gasta mais. 
porque ê o que convive mais diretamente com as necessidades 
da população. Sem município forte, não há nação forte. Muito 
obrigado. 

3941 REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 9/6/93 pelo 

Deputado Ronaldo Vasconcellos 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos -Sr. Presidente. Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados. assessoria da Mesa. distinta 
galeria e imprensa. o assunto associativismo já está 
previsto na Constituição Federal. ê reforçado na 
Constituição Estadual e tem neste Deputado um ardoroso 
defensor. 

Defendemos o associativismo porque entendemos que as 
pessoas devem reunir-se junto aos orgãos do município, do 
Estado e da União. As pessoas de um mesmo setor, de uma 
mesma atividade, trocando idéias, trocando informações, 
trocando sugestões, caminharão com toda a certeza para uma 
solução melhor dos problemas dessa atividade. 

Por isso, queremos saudar hoje a cidade de Iguatama, porque 
temos a honra de representá~Ta nesta Assembléia Legislativa 
e junto ao Governo do Estado. (-Lê:) 

"Iguatama cria AMPLEG* 
Iguatama dá mais de um passo rumo ao futuro e passa à 

frente de outras cidades da região ao criar a Associação 
Mineira dos Produtores de Leite do Estado de Minas Gerais -
AMPLEG, trabalho do ex-Prefeito Joãozinho em conjunto com o 
Prefeito Manoel Bibiano e que já engloba 3.000 associados na 
reg1ao Para o inicio dos trabalhos, contou com o incentivo 
dos produtores de Lagoa da Prata. Pains, Santo Antônio do 
Monte, Moema e região de Paraopeba. Fundada em janeiro de 
1993, a associação já rendeu bons frutos. devido ao trabalho 
do Presidente João Batista da Costa, "Joãozinho" que obteve 

!L_ ______________________________________________________ _J 
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isenção do pagamento de frete na entrega do produto e 
elevação do preço do litro de leite vendido para 0,23 cents 
de dólares, aumentando o lucro dos produtores para mais 11 
cents. Agora, o objetivo da Associação é conseguir menor 
prazo do pagamento, evitando que o dinheiro do produtor seja 
desva 1 o r i zado. " 
(*-Publicado de acordo com o texto original.) 
A AMPLEG tem sede em Iguatama e pretende obter novas 

filiações para que possa representar melhor e com mais 
abrangência os produtores rurais de leite daquela região do 
Oeste de Minas, capitaneada pela cidade de Iguatama. Todos 
os interessados podem procurar a sede da associação, uma vez 
que a cidade tem no mínimo 50 associados e. trabalhando, por 
enquanto a nível regional. pretende estender-se por todo o 
Estado, para que todos os produtores de leite tenham 
melhores condições de negociação com os compradores, sejam 
eles indústrias, cooperativas ou qualquer coisa nesse 
sentido. 
Gostaríamos, assim, Sr. Presidente, de saudar a cidade de 

Iguatama. por intermédio de seu ex-Prefeito, João Batista da 
Costa, que hoje preside a Associação Mineira de Produtores 
de Leite do Estado de Minas Gerais, e também o seu atual 
Prefeito, Manoel Bibiano. que tem contribuído, com seu 
esforço, para o fortalecimento dessa associação e, por via 
de conseqüência, para o fortalecimento dos produtores de 
leite do nosso Estado. Muito obrigado. 

396a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 15/6/93 pelo 

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

representantes da imprensa, distinto e seleto público que 
nos vê e ouve. o fumo mata, pelo menos, 3 milhões de pessoas 
por ano, em todo o mundo. Hâ casos de países nos quais 90% 
da incidência de câncer do pulmão são atribuídos ao vício do 
tabagismo. Bronquite crônica e enfisema pulmonar, em 80% dos 
casos, têm a mesma origem. E a ação perniciosa do fumo se 
agrava pelo fato de que esse mal atinge também as pessoas 
que não são viciadas, mas que freqüentam ambientes onde se 
fuma: são os chamados fumantes passivos. Pode-se dizer que 
cada uma dessas pessoas "fuma" o equivalente a três cigarros 
sem filtro por dia. Todos esses dados foram fornecidos pela 
Organização Mundial da Saúde - OMS -. órgão da ONU. 

A OMS tem desenvolvido uma campanha em nível mundial, 
visando a chamar a atenção do público e das autoridades para 
o problema que afeta os não-fumantes expostos aos malefícios 
do cigarro alheio. É que a emissão secundâria contém cerca 
de cinco vezes mais dióxido de carbono, três vezes mais 
alcatrão e nicotina, além de mais amoníaco. Pior ainda é a 
concentração de nitrosaminas, componente altamente 
cancerígeno. Disso resulta que os fumantes passivos são 
vítimas dos mesmos males verificados nos fumantes ativos: 
doenças respiratórias, tosse crônica, diminuição da 
capacidade pu 1 mona r, i r r it ação nos o 1 h os. na r; z e garganta, 
asma, rinite. câncer do pulmão e outros mais. 
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A saúde deve ser um bem mais importante que o prazer. A 
vida das pessoas deve ser mais respeitada do que interesses 
comerciais. 

Por isso, as autoridades mundiais de saúde se preocupam com 
o tabagismo. Há que se intensificar a campanha contra o 
vício em todos os níveis e por todos os quadrantes. Nos 
países europeus e nos Estados Unidos. muitas empresas estão 
engajadas na campanha antifumo de forma intensa e 
desassombrada. A restrição oficial ou privada avança dia a 
dia. Nos Estados Unidos. depois de atingir coletivos, 
restaurantes e aviões, a campanha invade empresas. No 
Brasil, atualmente, cerca de 300 empresas adotam programas 
educativos contra o cigarro e impõem medidas restritivas aos 
fumantes. Até mesmo a Câmara dos Deputados, em Brasília, já 
sancionou lei, proibindo os parlamentares de fumar no 
Plenário do Congresso, durante as votações. 

Apesar de as medidas serem polêmicas e de gerarem reações 
contrárias. a campanha cresce e se fortalece. Alega-se que 
as proibições são atentatórias ao direito individual, porém, 
é fora de dúvida que o direito individual sofre limitação 
natural quando esbarra no direito da coletividade. É senso 
comum, nos tempos modernos, que o direto individual deve 
estar sujeito ao interesse coletivo. Nos últimos anos. a OMS 
tem apontado o cigarro como o causador principal da morte 
previsível. 

As atividades esportivas e educacionais são os principais 
recursos articulados pelas campanhas da OMS para o combate 
ao tabagismo. Nas atividades aeróbicas há clara constatação 
da melhoria da capacidade pulmonar quando o indivíduo 
abandona o hábito de fumar. 

A OMS estabeleceu o dia 31 de maio como o Dia Mundial sem 
Tabaco. Por isso, devemos concentrar especial atenção e 
esforços redobrados na campanha, nesse di a. Como 
representantes do povo nesta Assembléia Legislativa, 
encaramos como ato de honestidade e civismo lembrar essa 
data e seu significado. Aliás, devemos lembrar que o Brasil 
pode comemorar com otimismo o Dia Mundial sem Tabaco. 
Felizmente, segundo pesquisas realizadas pelo IBGE, ficou 
demonstrada a queda do vício no País. Assim, em 1985, o 
número de fumantes aqui era da ordem de 33 milhões de 
pessoas. Hoje, caiu para menos de 30 milhões. E mais, a 
pesquisa revela também que a grande maioria dos adultos não 
fuma. 

Era o que tínhamos a dizer. 
396ª REUNIÃO ORDINÁRIA 

Discurso Proferido em 15/6/93 pelo 
Deputado Ibrantm Jacob 

o Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente. Srs. Deputados. 
há fatos da vida nacional cuja natureza e extensão fazem por 
merecer registro nos anais desta Casa. 

Não me cansarei nunca de dizer que a infelicidade maior de 
nosso País não é a carência de meios, mas a forma apática 
com que perdemos ou deixamos esvaírem-se as nossas maiores 
conquistas sociais . 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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A essência do trabalhismo instituído por Getúlio Vargas 
permitiu que viesse existir entre nós uma das mais avançadas 
e objetivas estruturas de previdência social, ultrapassando, 
mesmo, as experiências ou os ensaios ocorridos em outras 
nações de história mais dilatada e de grande tecnologia. 

E, no entanto. apesar de termos atingido um estágio em que 
era possível exportar, com sucesso, experiência na área da 
previdência social. os detratores da Pátria insistem em 
destruir o que de melhor conseguimos. 
Senhores. que pretendem dizer-se técnicos, mas usando 

formas e critérios ilógicos e pouco inteligentes. sob a 
égide de um falso e ilusório modernismo, querem, à falta do 
entendimento e da criatividade, acabar com uma de nossas 
maiores instituições. que é o INAMPS. E, para isso, usam de 
argumentos que jamais chegariam a impressionar o mais 
simplório dos cidadãos. 

Os alegados motivos de ordem econômica não convencem, não 
podem convencer, porque vazios de idéias melhores que, pelo 
menos em tese. poderiam preencher a lacuna com vantagem. E 
isso, na realidade. não existe. 
A investida sobre o INAMPS é, com efeito, o epílogo de uma 

trama inconfessa nos altos escalões da administração pública 
que lembra, muito mais, a intenção de queima de arquivo 
sugerida pelo desespero de alguns colarinhos brancos em 
virtude de inquéritos que estão em marcha. 

Ora, o primeiro e grande efeito da extinção do INAMPS será, 
por certo. o beneficiamento de inúmeros infratores que 
lesaram a instituição e que, a partir daí, ficariam 
irreversivelmente na impunidade, enquanto a Nação arcaria 
com os danos dessa criminosa burrice. 

As declarações dos próceres de que as sindicâncias e os 
inquéritos continuariam não passam de meras alegações em que 
há sofisma, engodo, particularmente em se considerando a 
prática corrente entre nós. no caso de extinção de órgãos. 

É lamentável, mais do que isso. é melancólico que essa 
magnífica conquista da sociedade brasileira acabe esvaindo-
se em virtude da incompetência e do dolo de chefias 
despreparadas para gerir as entidades de interesse coletivo 
e que. por isso. agem sem o menor escrúpulo na liquidação de 
ideais . 
Nada justifica a extinção do INAMPS. Sem ele, milhões de 

pessoas carentes, esmagadas pelo alto custo de vida. ficarão 
à mercê do próprio destino, porque sem a mínima condição de 
receberem ass1stênc1a médica adequada de outras fontes . 

As formas alternativas sugeridas e sustentadas pelo Governo 
da República são, na prática, inviáveis porque sujeitam o 
mecanismo de assistência a injunções complexas de nível 
menor, em que a politicalha se agiganta e se transforma num 
tipo de agente dilapidador da mecância séria e de valores 
positivos . 

A saúde pública é uma responsabilidade do Governo da União. 
Transferir essa responsabilidade constitucional para os 
escalões menores, sem infra-estrutura adequada para 
administrar o sistema. é, na verdade, vergonhosa capitulação 
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da competência. do patriotismo e da sensibilidade p~Ta 
dignidade do público necessariamente dependente. 

A história registrará esse retrocesso como mais uma das 
vergonhas nacionais, entre tantas nas quais sobressai a 
inexistência do caráter do verdadeiro homem público. 

396~ REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 15/6/93 pelo 

Deputado Antônlo Carlos Pereira 
O Deputado Antônio Carlos Pereira - Sr. Presidente, Sras. e 

Srs. Deputados e demais pessoas presentes nas galerias. Eu 
pretendia, hoje, fazer um pronunciamento acerca do 8Q 
Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores. realizado no 
último f1nal de semana, em Brasil la. Mas, diante do anúncio 
das novas medidas económicas, feito ontem pelo Ministro 
Fernando Henrique Cardoso, terei que adiar a avaliação de 
nosso encontro. 

Só faço questão de destacar que. mais uma vez, felizmente 
para nós e infelizmente para eles. os arautos do racha do PT 
"deram com os burros n'agua". Pode ser que um dia isso 
aconteça, mas ainda não foi dessa vez. 

O Ministro Fernando Henrique Cardoso fez, ontem. um longo 
pronunciamento, mostrando um conjunto de medidas que devem 
ser tomadas. em curto e médio prazo, para enfrentar o 
processo inflacionário, pensando, em conjunto. a economia 
brasileira. Não tenho a pretensão de fazer uma análise 
exaustiva, mesmo porque, dada a exiguidade de tempo, não foi 
possível uma leitura mais pormenorizada das medidas 
anunciadas. Também não foi possivel uma análise detalhada, 
uma vez que tais medidas ainda estão por vir. 

De um modo geral, o pronunciamento do Senador e Ministro 
Fernando Henrique Cardoso foi positivo no que diz respeito 
ao diagnóstico apresentado. Já tivemos a oportunidade de 
dizer, desta tribuna, que. talvez, um grande consenso 
existente no Brasil se refira a diagnósticos. É impossível 
enfrentar o problema inflacionário e a distorção na 
distribuição da renda sem que o Estado brasileiro seja 
pensado e repensado. Sob o ponto de vista financeiro. 
US$6.000.000.000,00 no Orçamento da União não representam 
algo monumental. mas. sob· o ponto de vista simbólico, foi 
importante a sinalização apresentada pelo Ministro, no 
sentido de que sejam realizados cortes . 

Aparece. porém, um prime i r o prob 1 ema. Trata-se da 
contraposição entre o que foi anunciado pelo Ministro e o 
que tem sido, infelizmente. o comportamento do Congresso 
Nacional, sempre fazendo prevalecer uma série de emendas 
orçamentárias. Então, nós ficamos diante de duas 
alternativas: ou as emendas têm um caráter meramente 
propagandista - é o registro do parlamentar preocupado com 
suas bases - o que seria inócuo, ou, realmente, se pretende 
a realização dos gastos previstos nessas emendas, o que 
também é inócuo. dado que o Governo não tem recursos para 
viabi 1 izá-los . 

Não serão secundárias as dificuldades para a efetivação 
desses cortes. a se manter a postura da maioria dos homens 

~L-------------------------------------------------------~ 
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interessados em defender seus 
os interesses maiores do povo e 

Quanto ao combate à sonegação, é bom lembrar que este 
Governo já possuia dispositivos, desde que assumiu 
abstraindo-se aqui a análise do Governo Collor -, para. uma 
ação mais ofensiva para enfrentar e combater a sonegação. 
Assim, se é positivo o desejo político manifestado pelo 
Ministro Fernando Henrique Cardoso, voltado a um combate 
mais contundente à sonegação fiscal, não ê demais lembrar 
que os mecanismos para tanto já existiam desde que o Governo 
foi iniciado, mas, até então, nenhuma medida fora tomada. 

Nesse particular, devemos lembrar que o processo de 
desmontagem do Estado brasileiro passou pela desmontagem da 
fiscalização. Cada vez mais o Estado brasileiro se tornou 
incapaz de fiscalizar. Para cada Cr$1,00 recolhido aos 
cofres pUblicas, hoje, Cr$2,00 são sonegados. Havia também 
uma vontade política por detrás disso. Dessa forma, dentro 
da disposição do Ministro de combater a sonegação, temos a 
destacar dois aspectos. O primeiro é que a Receita Federal 
deve ser reaparelhada. para que isso seja viabilizado. O 
segundo. é que, ao levar às últimas consequências essa 
disposição - e acreditamos que deva ser 1 evada isso 
significa enfrentar interesses poderosíssimos. Resta saber 
da disposição, não do Ministro, pois o seu passado garante 
respaldo para isso, mas do conjunto do Governo para fazer 
esse enfrentamento. 

Queremos lembrar, agora. a questão do relacionamento entre 
Estados, municípios e Governo Federal. 
Esse é mais um espaço que se cristalizou na área econômica 

da política brasileira. A lógica de que "ninguém paga 
ninguém" e a de que "estamos todos certos". Ou seja, a União 
deve aos Estados. os Estados devem aos municípios e, em 
contrapartida, o cidadão deve ao Estado, e assim por diante. 
Isso se tornou algo insustentável. Sabemos que os Estados e 
os municípios enfrentam dificuldades, mas, se nesse parti-
cular houver a velha saída do "jeitinho", estaremos 
fundamentalmente comprometidos com o que o plano, em 
primeiro momento, nos oferece de oportunidades de melhora. 

A outra questão, relativa aos Bancos oficiais, afeta Minas 
Gerais, porque, desde a liquidação da MinasCaixa, a nossa 
Bancada tem levantado esse debate nesta Assembléia 
Legislativa, algumas vezes com êxito, outras, nem tanto, no 
sentido de que a lógica do sistema mineiro é irracional, ou 
seja, é uma lógica ilógica. É impossível continuarmos 
trabalhando com três Bancos e a situação de um deles, o 
CREDI REAL, extremamente di f í c i 1 . 

Nós, juntamente com o Deputado Francisco Ramalho e outros 
Deputados, participamos de reuniões que nos têm deixado 
aterrorizados diante da situação daquele Banco. Para uma 
situação utópica. existe uma lógica no sistema bancário do 
Estado, mas, esta lógica ainda tem que demonstrar a sua 
necessidade. Sei que isso vai ferir interesses corporativos. 
Mas é difícil aceitarmos a continuação do CREDIREAL e do 
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BEMGE corno estão. Gostaríamos de voltar ao debate para que o 
Estado aja em conjunto com o sistema financeiro e não. de 
forma estatizada. 

Por fim, o plano fala da questão das privatizações. A 
experiência, até agora. demonstrou que esse processo não 
conseguiu trazer recursos, dada a arrecadação de moedas 
podres. Por a na 1 og i a. é como se tivéssemos que vender a 
louça da casa para pagar a conta do supermercado no fim do 
mês. A continuar como está, devemos enfatizar que a forma de 
fazê-lo e a maneira de a sociedade controlar esse processo 
devem ser outras. O Ministro, hoje. acena com a possibil i-
dade de que. privatizando-se algumas estatais, os recursos 
devem ser carreados para fundos públicos como FGTS, PIS-
PASEP, etc. Essa é uma matéria defendida por economistas 
mineiros. inclusive do PT, há muito tempo. Parece-me, no 
entanto, que não é assim que se desenha o processo de 
privatização. O risco que se corre com a anunciada 
aceleração é o de que tenhamos, mais uma vez, o património 
pUblico dilapidado. 

Acho que esses são os pontos centrais do programa. Mas 
quero chamar a atenção para algo mais fundo, porque vamos 
ter que responder a uma pergunta. Fala-se muito sobre o 
significado que, para nós - legisladores, sociedade c i vi 1, 
cidadãos brasileiros - tem o enxugamento do Estado. Isso 
significa a política do Estado limpo. A política do Estado 
que recolhe e paga com saúde e educação. Isso significa, 
objetivamente, a lógica do Estado neoliberal. Esse debate 
tem de ser feito, mas será que precisamos reaparelhar o 
Estado brasileiro e viabilizar condições para que ele 
cumpra, inclusive, o papel de acumulador de capital, de 
indutor de crescimento econômico? Esse debate tem de ser 
feito urgentemente. Se é para valer, os Bancos mineiros 
devem executar os caloteiros. Se é para enxugar, de fato. o 
Banco do Brasll terá que executar os usineiros do Nordeste, 
que devem bilhões e bilhões de cruzeiros, utilizados em 
proveito próprio à custa do erário público, que todos nós 
pagamos. 

É exatamente na seguinte perspectiva que devemos trabalhar: 
que Estado nós queremos? em que lógica, controlado por quem 
e a serviço de quem ele deve funcionar? 

Se pensarmos assim, poderemos criar condições para que 
esse plano saía, mais uma vez, da situação das intenções, 
para, num curto prazo, resgatar a esperança neste Pais. 
Muito obrigado. 

396i REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 15/6/93 pelo 

Deputado Roberto Carvalho 
O Deputado Roberto carvalho - Sr. Presidente, colegas da 

Mesa, colegas do Plenário, colegas das galerias. eu gostaria 
de continuar- tentando não repetir o que o Deputado Antônio 
Carlos Pereira acaba de dizer - transformando em proposta 
algumas colocações feitas por ele. 

Na realidade, temos tido, no Pais. muitas declarações de 
intenções. Fala-se em combater isso, combater aquilo, mas, 
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na realidade, na hora de colocar o dedo na ferida, na hora 
de combater e enfrentar os grandes oligopólios, os grandes 
banqueiros que sobrevivem da especulação financeira, ninguém 
se mexe. Contra os grandes oligopólios, que determinam a 
inflação e a remarcação dos preços, também ninguém se mexe. 
Os jornais de hoje noticiam que. ontem, foi unânime a 

posição do Governo do Estado em dizer que apoiava 
irrestritamente o plano anunciado. A Casa também, os 
Deputados do Bloco de Apoio Parlamentar disseram todos que a 
Assembléia apoiaria. E nós gostaríamos de fazer uma proposta 
para que possamos fazer com que o Governo efetivamente 
participe do plano. Partindo disso, queremos dar a nossa 
contribuição para que o Governo participe. 

Estamos aqui propondo que venham a este Plenário, para que 
nós possamos interrogá-los, os Presidentes do BEMGE, do 
CREDIREAL e do BDMG. Queremos saber, da Secretaria. da 
Fazenda, todos os grandes devedores de ICMS do Estado e 
quais as medidas e as ações tomadas pelo Governo do Estado 
para receber todas as dívidas de ICMS. Queremos que o 
Secretário da Fazenda traga o nome dos devedores e a posição 
dos processos, e queremos saber se a Secretaria acionou 
judicialmente os devedores de ICMS e em que pé se encontra 
cada processo. 

É isso o que queremos do Secretário da Fazenda. Dos 
Presidentes dos Bancos, queremos notícias sobre a dívida da 
Siderúrgica Mendes Júnior para com o BEMGE e o CREDIREAL. 
Essa divida, em junho do ano passado, montava 
US$70.000.000,00. Mais de dez anos, e o BEMGE e o CREDIREAL 
nunca acionaram jÚdicialmente a Siderúrgica Mendes Júnior. 
Então, queremos saber em que pé se encontra essa divida e 
quais as medidas tomadas pelos Bancos para que o Estado 
recolhesse o valor dessa dívida monstruosa, não só da Mendes 
Júnior. mas todas as dívidas dos grandes devedores dos 
Bancos estaduais. 
Minas passou, recentemente, por um vexame público 

nacional, por ocasião do edital de concorrência para 
duplicação da Fernão Dias. O Governo Federal, através do 
Ministro dos Transportes. já que a União também participa 
com verba para essa duplicação, determinou o cancelamento da 
concorrência, tendo em vista que o Governo de Minas, através 
da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, elaborou uma 
concorrência para tentar fugir das novas regras 
estabelecidas na lei que já foi aprovada pela Câmara dos 
Deputados. E, concomitante com isso, vimos o Governo do 
Estado fazendo uma verdadeira desova de concorrências . 

Se tomarmos o "Minas Gerais" dos últimos 30 dias, veremos 
que estamos tendo um número absurdo de concorrências. 
incluindo a referente ao "minhocão", da Av. António Carlos . 
São concorrências feitas sem a devida comunicação à 
Prefeitura e sem o seu indispensável "de acordo", quando se 
sabe que nenhuma obra pode ser feita sem essas formalidades 
legais . 
Então. para que essas 

um ritmo tão acelerado? 
concorrências estão sendo feitas em 

Exatamente para que o Governo do 
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Estado possa sair dos rigores da nova lei que está sendo 
aprovada e que será sancionada pelo Presidente da República. 

Estamos propondo que o Governador do Estado cancele todas 
as concorrências realizadas nos últimos 30 dias e determine 
a imediata adequação de todas essas concorrências à lei que 
já foi aprovada pela Câmara, nos mesmos termos que o 
Ministro dos Transportes determinou que se fizesse com 
relação à Fernão Dias. 
Cabe ao Legislativo, neste momento. cumprir sua função de 

fiscalizador. Se cumprirmos a função de fiscalizar o 
Executivo. estaremos dando a 1 guma contribuição. Caso 
contrário, os planos e as palavras serao apenas mais uma 
declaração de intenções, que, como sempre. não levam a lugar 
algum. Essas são algumas sugestões que estamos apresentando. 

396ª REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 15/6/93 pelo 

Deputado Dilzon Melo 
O Deputado Dilzon Melo -Sr. Presidente, na qualidade de 

Líder da Bancada do PTB nesta Casa, venho manifestar o 
profundo pesar de minha agremiação pelo falecimento de nosso 
Presidente Nacional, Luiz Gonzaga Paiva Muniz, ocorrido na 
madrugada de ontem, aos 67 anos. 

Paiva Muniz formou-se em economia pela Universidade do 
Brasil, aos 21 anos de idade. Madrugou na vida pública e, 
aos 28 anos. em 1954. elegeu-se Deputado Estadual pelo 
Estado do Rio de Janeiro. 

Precocemente, tendo como vocação a causa pública, revelou-
se sensível conciliador e, não obstante a pouca idade, foi 
consagrado pelos seus pares como Líder da Bancada 
trabalhista na Assembléia Legislativa de seu Estado. Quatro 
anos depois, por expressiva maioria. assumiu uma cadeira de 
Deputado Federal, cargo para o qual foi reeleito 
sucessivamente mais duas vezes. 

Presidiu a importante Comissão Permanente de Fiscalização. 
na Câmara dos Deputados. Ao lado da atividade político-
partidária, desenvolveu intensa atividade social em 
benefício dos trabalhadores e da causa trabalhista. 

Em 1946, assumiu uma das diretorias do SENAC. prestando 
valiosa colaboração ao órgão até 1986. Presidiu ainda o 
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 
Estado. Foi presidente do Serviço de Alimentação da 
Previdência Social e ocupou a Secretaria Estadual de 
Comunicação e Transportes do Rio de Janeiro, no período de 
1960 a 1961. 
Quando, no Brasil. a força do arbítrio nos fez mergulhar na 

noite autoritária, roubando-nos as liberdades democráticas, 
Paiva Muniz foi uma das primeiras vítimas do regime 
autocrático. Pagou, com a cassação e o exil io, a defesa 
intransigente dos interesses da classe trabalhadora. 
Cassado, em 1964, pelo odioso Ato Institucional no 1, exi-
lou-se na Itália, de onde só voltou em 1979, beneficiado com 
a lei da anistia . 

Uma vez no Brasil. foi um dos responsáveis maiores pela 
reorganização do PTB. 
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Em 1981, defensor apaixonado do trabalhismo e das classes 
operárias, ousou propor a fusão de todos os partidos de 
cunho trabalhista, de forma a fortalecer a defesa das 
classes obreiras. 

Desde 1985, o ex-parlamentar conduzia a DATANEC com 
eficiência e seriedade. Por toda uma vida dedicada à causa 
dos trabalhadores brasileiros. em nome de nossos colegas de 
Bancada, prestamos, -desta tribuna, nossa homenagem à memória 
do grande brasileiro que exercia com sabedoria e competência 
a presidência de nossa agremiação partidária. 

396a REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 15/6/93 pelo 

Deputado Baldonedo Napoleão 
O Deputado Baldonedo Napoleão Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, sinto-me um pouco constrangido em usar esta 
tribuna para falar sobre uma questão meramente local e 
política, mas, em respeito ao sentimento do povo que 
represento, em respeito à minha cidade - Barroso- gostaria 
de registrar que, pela primeira vez. nos 40 anos de sua 
emancipação política. vimos o nome de Barroso na imprensa de 
Minas Gerais, com referência a uma dúvida sobre a lisura das 
eleições passadas, das quais nós participamos como 
candidato. 

Quero dizer que Barroso, uma das muitas pequenas cidades 
de Minas Gerais, é terra de gente simples, trabalhadora. 
humilde, pacata e que nada tem a ver com fraudes eleitorais. 
com manipulação de resultado de eleições ou coisas desse 
gênero. 

Assim sendo, graças a uma infeliz iniciativa de adversários 
derrotados nas eleições passadas, foi aberto um processo 
pedindo a recontagem dos votos de 22 das 43 seções 
eleitorais de Barroso, sob a alegação vaga de que teria 
havido um número maior de votos do que o numero de 
eleitores. O Juiz Eleitoral da 24g Zona Eleitoral da Comarca 
de Barbacena negou, de pronto, esse: pedido de recontagem, 
pois via de perto, como responsàvel pela administração do 
processo eleitoral, que nada justificava aquela recontagem. 
Não satisfeitos, apelaram também para o TRE, em Belo 
Horizonte, que, em sua decisão, seguiu a mesma linha da 
Comarca de Barbacena, negando o pedido de recontagem dos 
votos. No entanto. o TSE. distante de nós, ·mandou a 24ª Zona 
Eleitoral da Comarca de Barbacena recontar os votos, o que 
causou intranqüilidade e um mal-estar muito grande na 
população de Barroso . 
Gostaria de dizer que pedir recontagem de votos é um 

direito líquido e certo, mas deve ser um pedido muito bem 
fundamentado, em virtude das conseqüências geradas por tais 
processos. Isso porque quem pede recontagem de votos está, 
no mínimo, duvidando da lisura do processo e da honestidade 
de seus participantes, como, por exemplo, dos dirigentes da 
24a Zona Eleitoral de Barbacena, principalmente do Juiz, o 
grande responsável pelo processo eleitoral, dos cidadãos 
que integram as seções eleitorais no dia da eleição e dos 
cidadãos que integram as juntas apuradoras, além de atingir 
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diretamente a dignidade dos demais candidatos que 
concorreram ãs eleições. 

O resultado da recontagem mostrou a lisura do processo, a 
correção e a honestidade dos participantes e, portanto, a 
absoluta tranqüilidade das eleições de 3 de outubro, no 
Município de Barroso, além de uma pequena diferença de dois 
votos, que deu mais ênfase â nossa vitória sobre os 
adversários. Fica. de saldo, apenas o seguinte: a Justiça 
Eleitoral praticada na Comarca de Barbacena está imune às 
pressões políticas. Ela é competente, administrou o processo 
com correção e fez valer a soberania da vontade do povo de 
Barroso, humilde e pacato. mas honrado. Quem ganhou as 
eleições foi, de fato, a maioria, o que foi possível 
ratificar, graças à competência dos dirigentes da 24g Zona 
Eleitoral de Barbacena e à dedicação voluntária dos honrados 
cidadãos que compuseram as seções eleitorais e as juntas 
apuradoras. 

O lamentável fica. apenas. por conta do sofrimento, da 
angUstia e da intranqüil idade que esse ato infeliz e 
irresponsável proporcionou à nossa população, além das 
despesas que esse processo, sem o menor fundamento, gerou 
para a Justiça Eleitoral em Barbacena, no TRE e no TSE. Era 
o que queria registrar. 

397a REUNIÃO OROINARIA 
Discurso Proferido em 16/6/93 pelo 

Deputado Ronaldo Vasconcellos 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos• -Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, assessoria, pessoas presentes nas 
galerias. imprensa: a Comissão de Defesa do Meio Ambiente, 
que tenho a honra de presidir, realizou. ontem, uma reunião 
ordinária. como sempre faz às terças-feiras, só que, dessa 
vez, em pleno Parque Estadual do Rio Doce, com toda a infra-
estrutura que esta Casa Legislativa nos fornece. 

Pudemos constatar, "in 1 oco", a exuberância daque 1 e parque 
bem como as obras de engenharia, como a construção, já 
bastante adiantada, de alguns edifícios e as primeiras 
trilhas, que começaram a ser definidas e serão utilizadas 
pelos visitantes que se dedicarem ao ecoturismo ou turismo 
ecológico. Está pronta, também, a área onde as pessoas 
poderão concentrar-se. dormir ou entregar-se ao lazer. 
Sentimos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. que o Governo do 

Estado, por meio do Instituto Estadual de Florestas - IEF -
e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
realiza uma obra de monumental importância. Posso garantir a 
todos os senhores e senhoras, conhecedor que sou de alguns 
parques nacionais e mesmo internacionais, que o Parque 
Estadual do Rio Doce, a partir de sua reinauguração ou 
reabertura à visitação pública. serà, na verdade. um modelo 
para todos os demais parques de nosso País. Primeiramente, 
pela exuberância de sua mata, remanescente ainda da Mata 
Atlântica, bem como pela reserva de flora e fauna que 
possui. Além disso. pelas edificações feitas, que. além de 
não agredirem o ambiente. embelezam-no. Acrescente-se que 
quase 40 lagoas ou lagos dão tranqüilidade, vida e beleza 
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à que 1 e 1 ugar. Preocupou-se D. H e 1 véc i o, Arcebispo de 
Mariana, pelos idos de 1930, com a preservaçao daquele 
lugar, que recebe, agora, do Governo do Estado não uma obra 
monumental ou faraônica, mas uma obra que é monumental no 
que concerne ao desenvolvimento de uma região, à educação 
ambiental, à prâtica do lazer e do turismo ecológico. 

A Comissão de Defesa do Meio Ambiente ouviu o Dr. Alysson 
Paulinelli, Secretârio de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Diretores do IEF, Prefeitos e diversas 
entidades ambientalistas daquela região. Trata-se de uma 
grande região. porque dela fazem parte, por exemplo, o Vale 
do Aço e parte do Vale do Rio Doce e da Zona da Mata 
mineira. Diversas entidades tiveram oportunidade de 
apresentar suas sugestões e preocupações à nossa comissão. 
Acompanhada de consultores. assessores e funcionários da 
Casa, posso garantir a todos que a nossa comissão promoveu 
uma reunião que eu não diria histórica, mas, pelo menos. 
participativa e. no mínimo. criativa. e, acima de tudo, 
realizou aquilo que esta Casa tem tentado fazer nos últimos 
anos: ir ao encontro das populações do nosso Estado e não 
apenas fazer reuniões no prédio da Assembléia. 

Uma ótima noticia: o Parque Estadual do Rio Doce será 
reinaugurado no dia 21 de setembro por S. Exa. o Governador 
Hélio Garcia e por S.Exa. o Presidente da República. Dr. 
Itamar Franco. que faz questão de comparecer para mostrar a 
sua presença como autoridade maior do nosso País. 
Contaremos, também, com a presença do Vice-Presidente do 
Banco Mundial, que financia o Pró-Floresta e a recuperação 
do referido parque. 

Foi feliz a decisão, tomada por nossa comissão. de fazer 
essa reun1ao em pleno Parque Estadual do Rio Doce. Tenho a 
certeza de que todos os funcionários da Consultoria, das 
Comissões, da infra-estrutura e da Comunicação Social desta 
Assembléia sentiram-se felizes em participar de uma reunião 
como aquela. 
Sr. Presidente, aproveitamos para, publicamente, agradecer 

à direção do IEF, como também aos técnicos e funcionários 
daquele instituto. pelo convite formulado à nossa comissão e 
parabenizá-los pelo brilhante trabalho que estão realizando 
no Parque Estadual do Rio Doce. que, como já disse, será 
reinaugurado em 21/9/93. Serão colocados à disposição dos 
visitantes um centro de pesquisas, um viveiro, um centro de 
di fusão, área de "camping", prainha, um centro ad-
ministrativo e acomodações para a Polícia Florestal. Esse 
parque é importante não só pelo seu tamanho - 36.000ha -
mas, acima de tudo, pelo que ele representa em termos de 
preservação do pouco que ainda nos resta da Mata Atlântica. 
Publicamente, apresento, mais uma vez, os nossos 
agradecimentos e parabéns à direção do IEF não só pelo 
convite, mas, principalmente, pelas obras que estão 
realizando naquele parque. Muito obrigado. 
(*-Sem revisão do orador.) 

397i REUNIÃO ORDINARIA 
Discurso Proferido em 16/6/93 pelo 
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Deputado Marcos Helênio 
O Deputado Marcos Helênto Sr. Presidente. Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, público presente nas galerias, 
vimos a esta tribuna, hoje, expor alguns pontos de vista em 
relação a alguns assuntos que chegaram ao nosso 
conhecimento. Se houver tempo suficiente, abordarei cada um 
deles. 

Em primeiro lugar, quero tratar do assunto relacionado à 
greve dos servidores do Municípuio de Vespasiano. Realmente, 
alguns pontos chamam a atenção nesse caso. Sabemos todos que 
a greve é um direito regulamentado pela Constituição 
Federal. Entretanto, a cidade de Vespasiano, por intermédio 
de seu Prefeito. que é do PMOB, insiste em ignorar esse 
preceito legal e, baseado em uma portaria de 1970, que 
proibia a greve, está demitindo grevistas. Os funcionários 
do magistério dessa cidade estão em greve desde o último dia 
7, reivindicando melhoria de salários e de condições de 
trabalho, e o Sr. Prefeito foi convidado, pelo Delegado 
Regional do Trabalho. para uma audiência de conciliação, mas 
a ela não compareceu. alegando que ele está acima da lei. 
Também arbitrariamente suspendeu de suas atividades a 
diretora do sindicato Valdete Passos Garcia, por 60 dias. 
com base no Estatuto do Servidor, que é de 1970. O Prefeito 
baseou-se também na Portaria nQ 12/89, que proíbe 
manifestações. Será que a cidade de Vespasiano não está no 
Brasil? Sim. Vespas i ano está no Brasil, e é uma cidade 
próxima a Belo Horizonte. Mas, lamentavelmente. o seu 
Prefeito não quer respeitar a Constituição Federal. O 
sindicato procurou a Secretaria da Educação, que está 
verificando as possibilidades de reverter essa situação. 
Noventa por cento dos professores estão parados, e existe. 
ainda, um detalhe interessante: a funcionária Norma Fonseca, 
da Secretaria da Educação, está indo a todas as escolas. 
ameaçando de demissão quem está participando do movimento e 
anotando os nomes de quem não vai trabalhar. Ela afirma já 
ter seis ou sete nomes na lista de demissões. Houve, também, 
uma repressão policial na última segunda-feira. dia 15/6/93. 
Entretanto. as providências já estão sendo tomadas. Os 
companheiros Deputados Federais Agostinho Valente e Chico 
Vigilante sol i citaram às Comissões de Trabalho e de 
Administração e Serviços Públicos da Câmara que convoquem o 
Sr_ Prefeito Joel Leonel, do PMDB, para prestar depoimento 
sobre a suspensão da Profa. Valdete Garcia, ato que fere o 
direito de livre manifestação e pensamento, consagrado na 
Constituição Federal. Também está marcada para hoje, dia 16, 
uma assembléia no Sindicato dos Metalúrgicos de Vespasiano, 
na Rua Ari Teixeira, 452, para entendimentos e elaboração 
de uma proposta de encaminhamento da questão. 

As coisas estranhas que temos observado são várias, e não 
há tempo para explicá-las. Mas uma notícia chamou minha 
atenção hoje nos jornais. Além de haver uma cidade em Minas 
Gerais onde o Sr. Prefeito não cumpre a Constituição 
Federal. nós temos também um Prefeito que tem o maior 
salário do Brasil . 

~L-------------------------~----------------------------_J 
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Temos uma cidade como Vespasiano em que o Prefeito não 
cumpre a Constituição Federal, pois lá existe uma portaria 
que se sobrepõe à Constituição Federal. em relação a greves, 
e temos, também, um Prefeito que recebe o maior salário do 
Brasil, um Prefeito do PL. nosso ex-colega Guálter Monteiro, 
que recebe em torno de Cr$400.000.000,00, na cidade de 
Congonhas. 

Já presenciamos o escândalo do Tribunal Regional do 
Trabalho, sobre o qual me manifestarei num momento oportuno, 
mas, agora, comentarei. rapidamente. a demissão do Ministro 
da Agricultura, que já era esperada, por tratar-se de uma 
pessoa que está sendo acusada por crime de homicídio, de 
sonegação de impostos, de favorecimento a parentes em 
licitação e de manutenção de litígio com o próprio INCRA. 
Esse foi o elemento indicado pelo PMDB para ser Ministro da 
Agricultura, que, felizmente, já foi demitido. 
Gostaria, também, de falar sobre a questão da ocupação 

agrária em Tumiritinga, no Vale do Rio Doce. Alguns 
comentários feitos pelo Presidente da FAEMG manifestavam ao 
Presidente Itamar Franco sua preocupação com relação à 
invasão de propriedade rural, ocorrida naquela localidade. 
Ele disse que essas violências estão gerando intranqüilidade 
no meio rural e pediu solução para essas crises . Também 
pediu proteção para os produtores rurais que sempre 
contribuíram com vital idade para a economia brasileira e 
não aceitarão ações v1olentas que venham contrariar suas 
expectativas. 

O Presidente da FAEMG afirma que existe ameaça de conflito 
armado no campo , caso as invasões de propriedades rurais 
não sejam contidas, mas esqueceu-se de dizer que a UDR 
realizou, em Araçatuba, um leilão em que 250 bovinos foram 
vendidos e que foi anunciada a realização de mais vinte 
desses eventos, com o objetivo de arrecadar Cr$ 
100.000.000.000,00 para pressionar os Deputados que 
participarão da revisão constitucional. 

A UOR já está se mobíl izando nesse sentido para que os 
pequenos avanços que obtivemos na Constituição sofram um 
retrocesso e, para isso, vão financiar e comprar Deputados, 
como sempre fizeram. 
Gostaria de dizer que as palavras do Presidente da FAEMG 

não se encontram em consonância com a Constituição federal, 
que em seu art.SQ , § 23 , diz que a propriedade atenderá á 
sua função social e no seu art. 184, "caput" , diz que 
"compete à União desapropriar, para fins de reforma agrária, 
o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social." 
O art. 185 prevê que "não poderão ser desapropria das. para 
fins de reforma agrária, as propriedades produtivas". e o 
art. 186 dispõe sobre critérios para se definir função 
social, quais sejam , aproveitamento-racional e adequado da 
terra, respeito ao meio ambiente, observância da lei 
trabalhista, exploração da terra de forma que se favoreçam 
proprietários e trabalhadores. 

A nova lei da reforma agrária também caminha nesse sentido 
e é, inclusive, mais incisiva. ,L_ ______________________________________________________ __ 
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Podemos . portanto, concluir que a ilegalidade 
enquadra nesse tipo de ocupação , mesmo porque essa 
já foi desapropria da desde 1986. I 1 ega 1 i da de é 
latifúndios improdutivos. 
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não se 
fazenda 

manter 

Concluindo, quero dizer que os trabalhadores sem terra 
jamais ocuparam propriedades produtivas. O que existe é a 
ocupação de latifúndios improdutivos. 

Essa é que é a situação. É necessário que os latifundiários 
deixem sua hipocrisia de lado e auxiliem, pelo menos um 
pouquinho, o País, dentro dessa proposta do Ministro 
Fernando Henrique Cardoso. Vamos voltar nossos olhos para 
essa realidade da miséria e da concentração de rendas. É 
necessário que essa elite deixe o País caminhar, pois, caso 
contrário, sempre teremos pessoas sem terra, latifúndios que 
aumentam cada vez mais,arrocho salarial que fica cada vez 
maior e oligopólios que também vão aumentando suas 
dimensões. 

Fica, aqui, portanto, nosso apoio ao Movimento dos Sem-
Terra e aos grevistas de Vespasiano. Lamentamos muito, 
também, que o Presidente Itamar Franco não observe a vida 
pregressa daqueles que ele vai escolher para Ministros. Não 
é possível colocar nos ministérios pessoas condenadas pela 
Justiça. Já chega o Sr. Fernando Collor. 

397ê REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 16/6/93 pelo 

Deputado Álvaro Antônio 
O Deputado Álvaro Antônio - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

senhoras e senhores presentes. o que me traz à tribuna. 
hoje, é um editorial do dia 13 do corrente, do "Estado de 
Minas", em que seu autor. com muita profundidade, com muito 
conheci menta, fez uma aná 1 i se do prob 1 ema do trem 
metropolitano, em nossa Capital. Naquele editorial. ele 
apontou como uma das falhas principais desse sistema 
inacabado a não-inclusão da região do Barreiro. com seus 
mais de 600 mil habitantes, e a falta dos carros que se 
deveriam locomover sobre os trilhos desse trem 
metropolitano. 

No início desta legislatura. tivemos a oportunidade de 
fazer uma análise da necessidade da implantação desse trem 
metropolitano. Na ocasião, nós ressaltávamos que, jà em 
1982, a região do Barreiro, com mais 11 estações entre o 
Calafate e a ponta sul de Belo Horizonte, concorria com 
nada menos do que 11% da demanda total do sistema. Naquela 
oportunidade. procuramos encaminhar ao Governo Federal, ao 
Governo Estadual e ao ex-Prefeito Eduardo Azeredo uma série 
de levantamentos. feitos pelo GEIPOT, sobre o problema do 
trem metropolitano, em Belo Horizonte . 

Como todos sabem, o Barreiro é uma região progressista da 
nossa Capital. Mas a maioria dos ônibus que servem àquela 
região tem de passar por outro município, que é o Município 
de Contagem, atravancando, cada vez mais, o trânsito na 
Avenida Amazonas. que é uma das poucas ligações que temos 
entre o centro da cidade e a região oeste da nossa Capital. 
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Portanto. nós aplaudimos esse editorial do "Estado de 
Minas" e vamos passar a cobrar, mais de perto, das nossas 
autoridades, a implantação do trem metropolitano para a 
região do Barreiro. 

Venda Nova é, também, uma reg1ao bem carente, quanto ao 
transporte coletivo, mas já está na iminência de receber os 
veículos leves sobre trilhos os quais, sem dúvida alguma. 
irão diminuir o sofrimento da população com relação ao 
transporte que serve àquela região. Vamos bater na tecla da 
necessidade da conclusão do trajeto do trem metropolitano 
para a região do Barreiro. Nunca poderemos culpar o sistema 
deste trem, sem que as autoridades procurem fazer a inte-
gração do transporte convencional de ônibus interligado com 
o de trem. O que verificamos, hoje, é o trem rodando sem um 
quadro de horários definido, sem um número suficiente de 
carros para receber a população e sem essa interligação já 
mencionada. 

Quero deixar registrada nos anais desta Casa a necessidade 
da conclusão do trajeto do trem metropolitano para a região 
do Barreiro, Salgado Filho e outros bairros que, sem dúvida 
alguma, carecem desse transporte. Muito obrigado. 

397ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 16/6/93 pelo 

Deputado Pau1o Pettersen 
O Deputado Paulo Pettersen Senhor Presidente, nobres 

companhe1ros. levo ao conhecimento desta Casa que estou 
encaminhando requerimento pelo qual. na forma regimental, 
solicito a retirada da tramitação do Projeto de Emenda à 
Constituição nQ 22/92, visto que, ao pretender modificar o 
art. 34 da Constituição do Estado, visei, em primeiro lugar, 
fixar o número de servidores que poderiam ser liberados para 
as diretorias das entidades sindicais, evitando-se, assim, 
abusivas liberações. Além disso, para que houvesse uma 
equivalência de tratamento, inseri na proposta o mesmo 
direito para as associações que, legitimamente. representam 
as diversas categorias de funcionários e às quais sempre se 
concedeu o benefício. No entanto, o substitutivo aprovado 
pela comissão especial, no meu entender, desvirtuou, 
completamente, o objetivo que pretendia alcançar, não só por 
ter mantido o beneficio somente para os sindicatos como 
também exigindo que estes tenham, para ter direito às 
1 iberações, 10.000 fi 1 iados. Tornou-se, dessa forma, um ato 
arbitrário e que, se aprovado, viria prejudicar. de forma 
irreparável, os sindicatos e as associações que desejassem 
sindicalizar-se. 
Pelas razões expostas solicito aos nobres companheiros que 

aprovem a retirada de tramitação da Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 22/92. permitindo, assim, que, futuramente. 
outra proposta seja apresentada, objetivando resguardar os 
interesses do Estado e dos servidores. 

397ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
Discurso Proferido em 16/6/93 pelo 

Deputado Gtlmar Machado 

~L--------------------------------------------------------" 
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O Deputado Gtlmar Machado- Sr. Presidente. Srs. Deputados. 
sou também favorável ao requerimento que ora está em 
discussão. Eu gostaria de dizer que estou de pleno acordo 
com a atitude do Deputado Paulo Pettersen. Quero até 
parabenizá-lo, porque entendo que ele, ao fazer a discussão 
da questão da liberação dos membros do Sindicato do 
Funcionalismo Público. desejaria debater essa questão de 
fato. de uma forma séria. 

Lamentavelmente. através de um substitutivo apresentado 
pelo Deputado Ermano Batista. recusou-se o debate como uma 
forma apenas de tentar demarcar a questão com o 
funcionalismo público, não querendo, com isso, fazer o 
debate sério que esse assunto realmente requer. 

Por isso. queremos elogiar a atitude do Deputado Paulo 
Pettersen e travar um debate para que, de fato, haja uma 
regulamentação nas liberações dos dirigentes sindicais, mas 
que ela ocorra de forma séria. através de um debate franco, 
aberto e que se ouçam as entidades do funcionalismo. A 
partir dai poderemos regulamentar a liberação dos dirigentes 
sindicais. Este deve ser o objetivo desta Casa. ou seja, 
tratar com seriedade os assuntos ora debatidos. Muito 
obrigado. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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ATAS 

ATA DA 401ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 24 DE JUNHO DE 1993 

Presidência dos Deputados José Ferraz e 
Elmiro Nascimento 
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SUMÁRIOo ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)o Ata -
Correspondência: Oficios Diversos - Apresentação de Propo-
stçõeso Projetos de Lei do nQ 1.487 ao 1.494/93 
Requerimentos do nQ 4.519 ao 4.527/93 - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Roberto Amaral, Antônio Pinheiro. 
Ibrahim Jacob, Maria José Haueisen. Antônio Fuzatto e João 
Batista - Suspensão e reabertura da reun1ao 2i PARTE 
(ORDEM DO DIA): li Fase: Suspensão e prorrogação da reunião 
- 2ê Fase: Reabertura da reunião - Discussão e votação de 
proposições: Votação, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
1.468/93: discursos dos Deputados Roberto Carvalho, Adelmo 
Carneiro Leão e Antônio Fuzatto; aprovação, com as Emendas 
nos 1 e 3, na forma de subemendas que receberam o no 1, e 
com as Emendas ngs se 13; declaração de voto- Discussão, 
em turno único, do Projeto de Lei no 1.371/93; suspensão e 
reabertura dos trabalhos; discursos dos Deputados Tarcísio 
Henriques, José Militão, Edward Abreu. Gilmar Machado, José 
Leandro, Roberto Carvalho, Geraldo Rezende, Bonifãcio 
Mourão, João Batista, Amilcar Padovani e Adelmo Carneiro 
Leão; encerramento da discussão; aprovação; declaração de 
voto - Questão de ordem - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 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 - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Álvaro AntOnio - Anderson Adauto- Antônio Fuzatto- Antônio 
Genaro Antônio Júlio Antônio Pinheiro Arnaldo 
Canarinho Baldonedo Napoleão Bernardo Rubinger 
Bonifâcio Mourão -Célio de Oliveira - Clêuber Carneiro-
Cóssimo Freitas -Eduardo Brâs- Edward Abreu- Elisa Alves 
- Francisco Ramalho - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarquinio - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
João Batista - João Marques - Jorge Eduardo - Jorge Hannas -
José Bonifácio - José Braga - José Laviola - José Leandro-
Marcelo Cecé - Márcio Miranda - Maria Elvira - Maria José 
Haueisen- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Mílton Salles -Paulo Pettersen- Péricles Ferreira- Raul 
Messias - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão 
Pedro Toledo- Tarcísio Henriques- Wanderley Ávila. 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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O Sr. Presidente (Deputado Elmlro Nascimento) -A lista de 
comparecimento registra a eKistência de nUmero regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. Na sua ausência, a Presidência convoca 
o Deputado Bené Guedes para fazer a leitura. 

li PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

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

Correspondência 
-O Deputado Roberto Amaral, 1Q-Secretário ''ad hoc'', lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Luiz Bandeira da Rocha Fi lho, Subchefe para 
Acompanhamento da Ação Governamental da Casa Civil, 
encaminhando cópia de ofício do Ministério das Comunicações 
referente a assunto tratado em correspondência expedida pela 
Casa. datada de 26/2/93. 

Do Sr. Paulo Paiva (2), Secretário do Planejamento, 
informando, em atenção a requerimento do Deputado Marcos 
Helênio, que a aprovação da lei da nova regionalização do 
Estado de Minas Gerais terá como conseqüência imediata a 
realização de Fóruns Regionais de Desenvolvimento, em razão 
do que solicita à Casa a indicação de representantes para 
integrar grupo de trabalho que definirá a metodologia a ser 
utilizada no primeiro fórum, a ser instalado no vale do rio 
Doce. e, em atenção a requerimento do Deputado Bonifácio 
Mourão. que foi criado grupo de trabalho para propor medidas 
visando à reestruturação do Parque Frigorífico de Minas 
Gerais. 

Do Sr. Alaor Ferreira Pacheco. Chefe do 6Q DRF, informando, 
em atenção a requerimento do Deputado Amílcar Padovani 
(execução de obras no acostamento do trecho da BR-040 
compreendido entre os Municípios de Ressaquinha e Santos 
Dumont). que já foi realizada 1 icitação com vistas à 
restauração desse trecho, sendo aguardado apenas o prazo 
legal para assinatura do contrato. 

Do Sr. Célio Luquine. Prefeito Municipal de Bom Despacho, 
solicitando da Casa que interceda junto ao Governador do 
Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas a fim 
de que autorizem a execução das obras do contorno 
rodoviário, interligando a BR-262 à MG-164, prevista no 
orçamento do OER-MG para 1993. 

Do Sr. Maurides Paulo Outra, Presidente da Companhia de 
Distritos Industriais de Minas Gerais, informando, 
relativamente a requerimento do Deputado Álvaro Antônio, que 
o Município de Itumirim foi inserido pela entidade na 
programação de visita técnica aos municípios, para fins de 
pesquisa e catalogação de áreas propícias à implantação de 
distrito industrial. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 1.487/93 

Dá a denominação de Escola Estadual Jacir Lopes Duarte à 
escola estadual existente no povoado de Vargem Grande, 
Município de Papagaios. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica denominada Escola Estadual Jacir Lopes 

Duarte a atual Escola Estadual de Vargem Grande, localizada 
no povoado de mesmo nome, no Município de Papagaios. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 24 de junho de 1993. 
Antônio Júlio 
Justificação: Jacir Lopes Duarte nasceu em 14/8/30 e 

faleceu em 3/11/92. Foi uma personalidade marcante na vida 
do Município de Papagaios e um grande líder. respeitado e 
admirado por todos os seus conterrâneos. mesmo seus 
adversários políticos. Exerceu o cargo de Vice-Prefeito e. 
profissionalmente, foi, por longos anos, dentista de quase 
toda a população papagaiense. Cidadão e pai de família exem-
plar. deixou entre os seus saudades e exemplos a seguir. 
Pelos motivos expostos, empenhamo-nos em prestar a Jacir 

Lopes Duarte esta justa homenagem, razão por que solicito o 
apoio de meus nobres pares para a aprovação deste projeto de 
lei. 
-Publicado, vai o 

exame pre l i mina r, e 
termosdo art. 195, 
Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, para 
de Educação, para deliberação. nos 
c/c o art. 104, inciso I, do Regimento 

PROJETO DE LEI NQ 1.488/93 
Declara de utilidade pública o Lar Fraternidade Maria de 

Nazaré - LAFRAMN-. com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ Fica declarado de utilidade pública o Lar 

Fraternidade Maria de Nazaré LAFRAMN com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pu o 1 i caçao. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 24 de junho de 1993. 
Amilcar Padovani 
Justificação: Criado em 1990, o LAFRAMN tem como finalidade 

prestar gratuitamente assistência social e espírita a 
pessoas abandonadas e carentes que sejam portadoras de 
paralisia cerebral de diversas etiologias. Tal assistência, 
em todas as suas formas de expressão, dar-se-á dentro das 
possibilidades e dos recursos materiais e espirituais 

iL_ ______________________________________________________ _J 
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disponiveis no Lar e não discriminará seus assistidos quanto 
a sexo, crença, cor. posição social ou nacionalidade. 

Devidamente registrada em cartório competente. a atual 
diretoria da entidade compõe-se de pessoas de bem e de 
caráter. que tudo fazem em benefício do Lar Fraternidade 
Maria de Nazaré e dos que dele se beneficiam. 

Daí a apresentação deste projeto de lei, para o qual 
contamos com o estudo apurado e profundo dos Srs. Deputados. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

NQ 1. 489/93 
Declara de 

Club Alfenas 
Alfenas. 

PROJETO OE LEI 
utilidade pública 
Centro e Norte, 

a Casa da Amizade do Rotary 
com sede no Município de 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Casa da 

Amizade do Rotary Club Alfenas. Centro e Norte, com sede no 
Município de Alfenas. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de junho de 1993. 
Miguel Barbosa 
Justificação: A Casa da Amizade do 

Centro e Norte é uma entidade de 
filantrópica que presta grandes 
necessitados do Município de Alfenas. 

Rotary Club Alfenas 
assistência social e 
serviços aos mais 

Fundada em lQ/7/76, essa entidade vem funcionando 
regularmente, não tem finalidade lucrativa, suas Diretoras 
são pessoas idóneas e não recebem qualquer remuneração, 
conforme atesta o Juiz de Direito daquela comarca. 

Como a entidade satisfaz os requisitos para ser declarada 
de utilidade pública, espero que este projeto de lei seja 
aprovado pelos nobres pares. 
-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. 

PROJETO OE LEI NQ 1.490/93 
Declara de utilidade pública a Fundação Municipal do Bem 

Estar do Menor de João Monlevade. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a Fundação 

Municipal do Bem Estar do Menor de João Monlevade. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de junho de 1993. 
Mauri Torres 
Justificação: A Fundação Municipal do Bem Estar do Menor de 

João Monlevade é uma entidade de direito privado, sem 
finalidade lucrativa, que tem como objetivo formular e 
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implantar, no município, uma politica adequada ao bem-estar 
do menor, mediante estudo do problema, planejamento das 
so 1 uções. orientação, coordenação e f i se a 1 i zação das 
entidades que executam essa política. 

Pela relevância do trabalho desenvolvido pela fundação, 
esperamos contar com o apoio dos nobres pares nesta Casa 
para o reconhecimento de utilidade pública dessa entidade. 
-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. 

PROJETO DE LEI NQ 1.491/93 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Passa-Tempo, com sede no Município de Passa-Tempo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Passa-Tempo. com sede no 
Município de Passa-Tempo. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 24 de junho de 1993. 
José Bonifácio 
Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Passa-Tempo dedica-se à assistência aos trabalhadores rurais 
daquele município, desempenhando um papel imprescindível ao 
desenvolvimento da comunidade e satisfaz os requisitos 
exigidos para o reconhecimento de utilidade pública de 
entidades. 

Em vista disso. peço aos pares 
projeto. 

o apoio à aprovação deste 

-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. 

PROJETO DE LEI No 1.492/93 
Declara de utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, 

localizado no Município de Santo Antônio do Monte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Asilo São 

Vicente de Paulo, localizado no Município de Santo Antônio 
do Monte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pu o 1 1 caça: o. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de junho de 1993. 
Maria Olívia 
Justificação: O Asilo São 

fins lucrativos, tem por 
proteção a anciãos carentes e 
e materialmente, que residam 
do Monte . 

Vicente de Paulo, entidade sem 
principal finalidade prestar 
a pessoas desamparadas, social 

no Município de Santo Antônio 
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Pelo seu caráter filantrópico, a entidade merece ser 
declarada de utilidade pública, razão pela qual peço o apoio 
dos nobres colegas à aprovação do presente projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 1.493/93 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais APAE com sede no Município de 
Itabirito. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada de uti 1 idade pUblica a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -, com sede no 
Município de Itabirito. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub 1 i cação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa 1 a das Reuniões, 24 de junho. de 1993. 
Bené Guedes 
Justificação: A referida entidade é uma instituição de 

personalidade jurídica de direito privado. sem fins 
lucrativos. Foi fundada em 23/4/79 e tem como objetivos 
prestar assistência moral ou material a excepcionais 
necessitados; criar ou incentivar a criação de estabeleci-
mento especializado destinado a recuperar excepc1ona1s e a 
colaborar com as instituições para que possam realizar seus 
objetivos; promover estudos, conferências, palestras, etc. 
sobre os problemas dos excepcionais e os meios próprios para 
resolvê-los; organizar a assistência a excepcionais egressos 
de estabelecimentos especializados e estabelecer relações 
com outras instituições congêneres, nacionais ou 
estrangeiras, para obter e permutar dados úteis à solução 
dos objetivos da associação. 

Pelo exposto, contamos com o apoio dos pares à aprovação do 
presente projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar. e de Saüde e Ação Social, para 
del 1beração, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 1.494/93 
Modifica a Lei nQ 7.399, de 1Q de dezembro de 1978. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A Tabela 21 -Atos do Oficial do Registro Civil 

das Pessoas Naturais- da Lei nQ 7.399, de lQ de dezembro de 
1978, passa a vigorar na forma do anexo desta lei. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de junho de 1993. 
Bernardo Rubinger 
Justificação: A modificação pretendida por este projeto de 

lei se impõe para que possam os serventuários ter uma 
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remuneração condigna. capaz de cobrir os custos operacionais 
dos serviços prestados. 

Como é sabido. a ãrdua e penosa tarefa dos oficiais do 
Registro Civil das Pessoas Naturais tem sido, ultimamente, 
objeto das preocupações dos titulares dessas serventias, 
mercê da injusta e defasada tabela de emolumentos a que são 
submetidos por força da Lei ng 7.399, de 1Q/12/78. Em que 
pese à recente resolução de se basearem os percentuais 
estatuídos em lei no salário mínimo de referência, tal 
medida não teve o condão de atualizar os valores e de 
colocá-los em patamares condizentes com as funções exercidas 
pelos oficiais. 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

projeto às Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 

do art. 195, c/c o art. 103. do 

REQUERIMENTOS 
NQ 4.519/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando sej~ 

formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas a 
instalação de um telefone público no Bairro Sol Nasce.nte, no 
Município de Ibirité. 

NQ 4.520/93. da Deputada Maria Elvira, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas à 
instalação de telefones públicos comunitários nos locais 
mencionados. no Município de Belo Horizonte. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 4.521/93, do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à 
instalação de um gabinete odontológico na· comunidade de 
Pedra Menina. no Município de Rio Vermelho. 

NQ 4.522/93. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à 
ampliação e ao reequipamento do Centro de Saúde de Rio 
Vermelho, no Município de Rio Vermelho (-Distribuídos à 
Comissão de Saúde e· Ação Social.) 

NQ 4.523/93, do Deputado Bené Guedes, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do BEMGE com vistas à 
instalação de um posto de atendimento no Município de 
Itamarati de Minas. 

NQ 4.524/93, do Deputado João Batista, solicitando sej~ 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a 
duplicação da BR-050 até a ponte Esterlita Campos, na divisa 
com o Estado de Goiás, no Município de Araguari. 

NQ 4.525/93, do Deputado João Batista, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e aos Secretários da 
Educação, de Administração, da Fazenda e da Saúde com vistas 
a que dêem o seu apoio à institucionalização do I Fórum 
Permanente de Resgate da Dignidade Profissional dos 
Servidores Públicos. (-Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 4.526/93, do Deputado Jaime Martins. solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com os 
grupos de Alcoólicos Anônimos de Divinópol is e localidades 
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vizinhas pela comemoração de seus 20 anos de existência. (-À 
Comissão de Saúde e ação Social.) 

NQ 4.527/93, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja 
transcrito nos anais da Casa o Requerimento nQ 56, 
apresentado pelo Vereador José Higino Ferreira no Plenário 
da Câmara Municipal de Barbacena, o qual. pela sua grande 
importância e oportunidade, mereceu aprovação unânime 
daquela edilidade. (-À Mesa da Assembléia.) 

Oradores Inscritos 
- Os Deputados Roberto Amaral, Antônio Ptnhe;ro, Ibrahtm 

Jacob, Marta José Haueisen, AntOnio Fuzatto e João Batista 
proferem discursos, que serão publicados em outra edição. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão suspensos os trabalhos até que a 

ordem seja restabelecida no Plenário. 
Reabertura dos Trabalhos 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 

1ª Fase 
O Sr. Presidente- Não havendo outros oradores inscritos, a 

Presidência passa à 2a parte da reun1ao, 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. 

Suspensão e Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião 

por 3 horas para que se ultime a redação do parecer para o 
lQ turno do Projeto de Lei nQ 1.468/93. Fica também 
prorrogada, de ofício, a presente reunião, por 2 horas. Está 
suspensa a reunião. 

2õ Fase 
Reabertura da Reunião 

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

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Votação, no 1Q turno. do Projeto de Lei 

nQ 1.468/93, do Governador do Estado. que autoriza a 
realização de operação de crédito mediante a emissão de 
Bônus Externo do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça opinou pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opinou pela aprovação do projeto. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto á Comissão de Fiscalização 
Financeira. que opinou pela aprovação das Emendas nQs 1. 3 
(ambas na forma da Subemenda nQ 1). 5 e 13 e pela rejeição 
das Emendas nQs 2, 4, 6, 7, 8, 9. 10, 11 e 12. Em votação, o 
projeto. salvo emendas. 

- Os Deputados Roberto Carvalho, Adelmo Carneiro Leão e 
AntOnto Fuzatto proferem discursos, que serão publicados em 
outra edição . 

O Sr. Presidente - Em votação. o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

~L-------------------------------------------------------~ 



z 
i3 

• . 
E ;: 
'" • ~ . . 
·~ 
• • Q 

~ • o. 

541 

Pausa.) Aprovado. Em votação, as emendas que receberam 
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em 
votação. as emendas que receberam parecer pela rejeição. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto, aprovado, no 1Q turr)o, o 
Projeto de Lei no 1.468/93, com as Emendas nos 1 e 3 (na 
forma da Subemenda nQ 1). e 5 e 13. À Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira. 

Declaração de Voto 
O Deputado Gilmar Machado profere declaração de voto. 

que será publicada em outra edição. 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de 

Lei no 1.371/93, do Governador do Estado, que autoriza a 
abertura de crédito especial em favor da Fundação TV Minas -
Cultural e Educativa. para o fim que menciona. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação. o 
projeto. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - Esta Presidência solicita aos presentes 

que façam silêncio, para que possamos continuar os nossos 
trabalhos. (- Pausa.) Está suspensa a reunião por 10 
minutos, em virtude do barulho e da falta de condições para 
a continuação de nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
o Sr. Presidente- Estão reabertos os trabalhos. 
-Os Deputados Tarcisto Henriques, José Mllitão, Edward 

Abreu, Gflmar Machado, José Leandro, Roberto Carvalho, 
Geraldo Rezende, Bonifácio Mourão, João Batista, Amilcar 
Padovani e Adelmo Carneiro Leão, encaminhando a matéria. 
proferem discursos, que serão publicados em outra edição. 

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) -Não há outros 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam queiram permanecer como 
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
-O Deputado Gtlmar Machado profere declaração de voto. que 

será publicada em outra edição. 
Questão de Ordem 

-O Deputado José Mflttão suscita questão de ordem, que 
será publ 1cada em outra edição. 

O Sr. Presidente- Registrem-se as palavras do Deputado 
José Militão . 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente -A Presidência, verificando, de plano, a 

inexistência de "quorum" para a continuação dos nossos 
trabalhos, encerra a reunião e convoca os Deputados para as 
reuniões extraordinárias de logo mais, ás 20h30min; de 
amanhã, dia 25, às 14h30min e às 20h30min, nos termos dos 
editais de convocação, e para a ordinária de debates de 
amanhã. às 9 horas. Levanta-se a reunião . 
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ATA DA REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 14 DE 
MAIO DE 1993, DESTINADA A INSTALAÇÃO DO F0RUM MINEIRO EM 

DEFESA DA VIDA, COM A CONFER~NCIA DO DR. ARISTIDES JUNQUEIRA 
SOBRE O TEMA "COMBATE A VIOLÊNCIA QUE AMEAÇA A VIDA", DANDO 

PROSSEGUIMENTO AO CICLO NACIONAL DE DEBATES 
Presidência do Deputado Elmiro Nascimento 

SUMÃRIO: ABERTURA - Designação de comissão - Composição da 
Mesa - Destinação da reunião- Execução do Hino Nacional -
Palavras do Sr. Presidente - Leitura do Termo de Compromisso 

Assinatura do Termo de Compromisso Declaração de 
instalação do Fórum Mineiro em Defesa da Vida - Conferência 
do Dr. Aristides Junqueira Registro de presença 
Intervenção do Or. Raimundo Cândido Júnior - Intervenção do 
Padre Antônio Scarpa - Debates - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Ãs.14h45min, comparecem os Deputados: 
Elmiro Nascimento - Elmo Braz - Roberto Carvalho - Adelmo 

Carneiro Leão- Agostinho Patrus- Anderson Adauto- Antônio 
Fuzatto - Antônio Pinheiro - Bonifácio Mourão Clêuber 
Carneiro - Eduardo Brás -Geraldo Rezende - Geraldo Santanna 
- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely Tarquínio- Ivo 
José- João Marques -José Maria Pinto -Maria Dlívia-
Miguel Barbosa - Paulo Pettersen Péricles Ferreira 
Roberto Amaral -Roberto Luiz Soares -Ronaldo Vasconcellos 
- Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente (Deputado Elmiro Nascimento) Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo 
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. 

Designação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados 

Roberto Carvalho e Geraldo Rezende para, em comissao, 
introduzirem no Plenário os convidados e as autoridades, que 
se encontram no salão nobre. 

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

assento à mesa. os Exmos. Srs. : Procurador-Gera 1 da 
República, Dr. Aristides Junqueira. nosso ilustre 
conferencista; Deputado Adelmo Carneiro Leão, Presidente da 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais e coordenador 
dos debates; Dr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais-; e 
Padre Antônio Scarpa, Presidente da Comissão da Pastoral de 
Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte, nossos 
ilustres debatedores. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à instalação do 

Fórum Mineiro em Defesa da Vida, com a conferência do Dr. 
Aristides Junqueira, sobre o tema "Combate à Violência Que 
Ameaça a Vida'', dando prosseguimento ao Ciclo Nacional de 
Debates. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida todos os presentes 

a ouvir, de pé, o Hino Nacional. 
(- Procede-se à execução do Hino NacionaL) 
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Palavras do Sr. Presidente 
O Sr. Presidente - A Presidência, ao abrir a reunião de 

instalação do Fórum Mineiro de Defesa da Vida, manifesta seu 
especial agradecimento pela presença, entre nós, do Dr. 
Aristides Junqueira, Procurador~Geral da República. nosso 
ilustre conferencista, e dos debatedores Dr. Raimundo 
Cândido Jr., Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seção de Minas Gerais -, e Pe. Antônio Scarpa, Presidente da 
Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de 
Belo Horizonte. Agradece também aos representantes dos 
Poderes Executivo e Judiciário e das entidades que se 
aliaram ao Poder Legislativo na caminhada que ora se inicia, 
visando à defesa da vida e da dignidade da pessoa humana. 

Desde o começo da década de 70, em conseqüência de um 
processo acelerado de crescimento que não levou em conta a 
necessidade de resgatar a imensa dívida social do Brasil, a 
incidência da violência e da criminal idade aumentou em 
escala geométrica. De lá até os dias atuais, muitos 
estudiosos - antropólogos, sociólogos, juristas, assistentes 
sociais, cientistas políticos e outros - passaram a dedicar 
crescente atenção ao assunto, analisando-o e esforçando-se 
para descrever as causas, as modalidades e as repercussões 
do fenômeno no contexto da nossa vida social. 

Como resultado desses estudos e de pressões originadas na 
opinião pública, já no ano de 1985, o Ministério da Justiça 
elaborou e encaminhou à consideração da Presidência da 
República um estudo sobre o problema. que passou a se 
ampliar sensivelmente, denominado de Mutirão contra a 
Violência. O plano propunha a adoção de um conjunto de 
medidas objetivas e, à primeira vista, eficazes para deter a 
escalada criminosa. Dava ênfase, por exemplo, a providências 
de elementar bom-senso, como a formação do policial e a 
valorização das carreiras da polícia, o combate à 
impunidade, a defesa dos direitos humanos, a assistência aos 
menores e o aprimoramento do sistema penitenciário. 

Embora contivesse algumas lacunas, nada impediria que, com 
o passar do tempo, fosse o seu texto aperfeiçoado e 
enriquecido com sugestões de especialistas. 

Inexplicavelmente, porém, as medidas não foram colocadas em 
prática nos anos seguintes, ficando o cidadão e a sociedade, 
mais uma v8z, de mãos atadas diante da avassaladora onda de 
agressão contra a integridade física, a vida e o patrimônio 
de tantos brasileiros. 

O resultado é que hoje, ao 
estatísticas de homicídios. o Brasil 
vanguarda mundial nos números sobre 
de trabalho. 

lado das assustadoras 
ocupa lamentavelmente a 
acidentes de trânsito e 

É um quadro intolerável, ofensivo à nossa sensibilidade 
humana e aos nossos foros de civil idade. Precisamos unir 
esforços para reverter essa situação degradante, não apenas 
com providências jurídico-institucionais, mas dando 
prioridade à solução dos graves problemas sociais 
brasileiros, melhorando as condições de vida da população e 
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pondo fim aos desequilíbrios regionais e sociais, à má 
distribuição da renda. à miséria e à fome. 

O povo mineiro pode estar certo de que. no âmbito da sua 
competência, o Poder Legislativo do Estado. reinvestido das 
suas prerrogativas, tudo fará para transformar em medidas 
práticas e exeqüíveis e mesmo em políticas de ampla 
abrangência as demandas da opinião pública, para atenuar o 
impacto da violência e da criminal idade no dia-a-dia dos 
cidadãos. 

Esses são imperativos da dignidade, da cidadania e da 
democracia que queremos construir no Pais. 

A reunião de hoje assume, pois, um significado especial. 
Marca o começo de uma caminhada que só terminará quando os 
seus resultados forem integralmente alcançados. Para tanto, 
contamos com o apoio das autoridades e de toda a sociedade 
mineira. Muito obrigado. 

Leitura do Termo de Compromisso 
O Sr. Presidente- A Presidência convida a Sra. Jocélia 

Brandão, Presidente da Associação dos Familiares e Amigos 
das Vitimas da Violência - AFAVI -. a proceder à leitura do 
termo de compromisso a ser assinado pelos representantes dos 
órgãos e das entidades integrantes do Fórum Mineiro em 
Defesa da Vida. 

A Sra. Jocélla Brandão- (-Lêo) 
"Documento nQ 1 do Fórum Mineiro em Defesa da Vida** 

A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; a Comissão 
de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores de Belo 
Horizonte; a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais; as Secretarias de 
Estado da Justiça, da Educação e da Segurança Pública; a 
Faculdade Mineira de Direito, da Pontifícia Universidade 
Católica de Minas Gerais; a Policia Militar do Estado de 
Minas Gerais; a Associação das Famílias das Vitimas da 
Violência-AFAVI; a Comissão Pastoral dos Direitos Humanos, 
da Arquidiocese de Belo Horizonte e a Associação dos 
Magistrados Mineiros-AMAGIS: 

considerando a violência que permeia toda a sociedade 
brasileira; 
considerando que a violência afeta de uma forma ou de outra 

as pessoas, ameaçando-lhes a vida ou a integridade física; 
considerando que todas as pessoas e entidades afetadas pela 

violência devem organizar-se para, juntas, buscarem soluções 
efetivas, decidem firmar o seguinte 

Termo de Compromisso 
1Q - Fica constituído o Fórum Mineiro em Defesa da Vida, 

doravante designado Fórum, que congrega as entidades 
compromissárias, além de outras que, a critério dos 
subscritores deste, sejam convidadas a participar dos 
trabalhos . 
2Q- O Fórum tem por objetivo o estudo das 

violência, os seus efeitos na sociedade e a 
soluções efetivas, bem assim o encaminhamento 
concretos recomendados pelo plenário . 

causas da 
busca de 
de casos 

'~--------------------------------------------------------------~ 



z 
6 

.~ 
:;; 
E 

~ 
• . 
1! 
~ 
" • n . • ·~ 

• • a 

a • • a 

545 

3Q- O Fórum reunir-se-á, periodicamente, às terceiras 
terças-feiras de cada mês, às 16 horas, no Palácio da 
Inconfidência, sede do Poder Legislativo, por convocação do 
Presidente da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais 
da Assembléia ou por iniciativa da maioria de seus 
integrantes, podendo. entretanto, ser designados, 
previamente, data, local e hora diferentes dos ora 
estabelecidos. 

4Q - O plenário do Fórum designará, dentre os integrantes, 
coordenador para seus trabalhos. 

5Q O Fórum terá duração por tempo indeterminado, 
extinguindo-se por deliberação de seus integrantes. 

Belo Horizonte, 14 de maio de 1993." 
(** -Publicado de acordo com o texto original.) 

Assinatura do Termo de Compromisso 
Sr. Presidente- A Presidência passa a convidar os 

integrantes dos órgãos e entidades integrantes do fórum a 
procederem á assinatura do documento. 

Representante da Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais; representante da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara de Vereadores de Belo Horizonte; representante da 
Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seção Minas Gerais; representante do Conselho de 
Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria da Justiça; re-
presentante da Secretaria da Educação; representante da 
Secretaria da Segurança Pública; representante da Faculdade 
Mineira de Direito da Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais; representante da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais; representante da Associação dos Familiares e 
Amigos das Vitimas da Violência- AFAVI; representante da 
Comissão Pastoral dos Direitos Humanos, da Arquidiocese de 
Belo Horizonte; representante da Associação dos Magistrados 
Mineiros - AMAGIS; representante da Coordenadoria de Di-
reitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte; 
representante da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de 
Minas Gerais; representante da Associação Mineira do 
Ministério Público; representante da Secretaria Municipal de 
Ação Social de Contagem. 
Declaração de Instalação do Fórum Mineiro em Defesa da Vida 

O Sr. Presidente- Declaro instalado o Fórum Mineiro em 
Defesa da Vida e declaro seus representantes a Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais da Assembléia; a Comissão 
de Direitas Humanos da Câmara Municipal de Belo Horizonte; a 
Secretaria da Segurança Pública de Minas Gerais; a 
Secretaria da Educação de Minas Gerais; a Polícia Militar de 
Minas Gerais, a Procuradoria Geral da Justiça; a Associação 
dos Magistrados Mineiros; a Associação do Ministério Pú-
blico; a Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; a Secretaria de Ação 
Social de Contagem; a Ordem dos Advogados do BraSil -Seção 
Minas Gerals; a Pastoral dos Direitos Humanos da 
Arquidiocese de Belo Horizonte; a Associação dos Familiares 
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e Amigos das Vítimas da Violência; a Secretaria da Justiça e 
a Associação do Ministério Público. 

Dando prosseguimento ao Ciclo Nacional de Debates, 
iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. teremos a seguir um debate sobre o tema "Combate à 
Violência que Ameaça a Vida", oportunidade em que fará 
conferência o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República. Dr. 
Aristides Junqueira. Atuarão como debatedores o Dr. Raimundo 
Cândido Júnior. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil-
Seção Minas Gerais, e o Pe. Antônio Scarpa, Presidente da 
Comissão da Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de 
Belo Horizonte. Para coordenar o debate, esta Presidência 
vai passar a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
Presidente da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais 
da Assembléia Legislativa. Com a palavra, o ilustre Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Coordenador dos Debates) -
Esta Coordenação tem a honra de passar a palavra ao Dr. 
Aristides Junqueira, Procurador-Geral da República, que fará 
uma conferência sobre o tema "Combate à Violência que Ameaça 
a Vida", dando inicio a este debate. Com a palavra, o Exmo. 
Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira. 

Conferência do Dr. Aristides Junqueira 
O Dr. Artsttdes Junquetra* - Exmo. Sr. Presidente. demais 

componentes da Mesa, Srs. Deputados, autoridades presentes. 
minhas senhoras e meus senhores e, de modo especial. meus 
colegas do Ministério Público federal e Estadual, depois do 
que ouvi, até agora. eu deveria, realmente. ficar calado. 
Essa instalação do fórum Mineiro em Defesa da Vida parece-me 
uma das soluções que nós buscamos, porque os compromissados 
com esse fórum, que acabam de manifestar formalmente o seu 
compromisso, revelam que a sociedade toda está preocupada 
com o problema. 

Vejo aqui, assinando o compromisso. órgãos estaduais, a 
Policia Militar, a Secretaria da Segurança Pública. o 
Ministério Público e órgãos não governamentais. Esta 
harmonia. esta comunhão de intenções é o primeiro passo 
contra a violência. É certo que o passo é pequeno, mas é 
certo também que ele se propõe permanecer. É um pacto que se 
firmou aqui hoje, de reuniões periódicas e constantes a 
respeito da violência que ameaça a vida e que, 
lamentavelmente, não fica apenas na ameaça, mas concretiza a 
extirpação da vida. 

Vejo aqui presente não apenas uma pessoa que, de perto, 
sofreu uma grande violência com um ente_ querido, mas vejo 
mais de uma que, se não morreu, leva seqüelas para o resto 
da vida . 

Vejo a preocupação de todos nós com o problema, problema de 
violência generalizada, violência-que não respeita idade, 
que não respeita sexo, que não respeita nada. Parece-me que 
seria desnecessário reavivarmos aqui o que diariamente 
vemos, através dos meios de comunicação social, a respeito 
da violência. Já há programas especializados em demonstrá-
la. Não sei se da forma saudável e didática como queremos . 
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enfarados de violência. A violência 
sem pedirmos. basta o toque de um bc-
certo, é o que diz que violência gera 

Não vou. aqui, relatar casos e casos de violência. mesmo 
porque o nosso tema é "Combate à Violência". É preciso que 
encontremos instrumentos de combate a essa violência. E ela 
não é apenas praticada, é também apregoada, é objeto de 
propaganda constante. 
Estamos. repito, enfarados dessa violência. É preciso dar 

um basta. Por isso eu disse antes que não teria mais nada a 
dizer depois da formação do fórum, pois a própria sociedade 
deverá dar a resposta a esse surto crescente, e cada vez 
mais crescente, de violência e de sua propaganda entre nós. 
Assim sendo. a sociedade, através desse fórum. dará a sua 
resposta. Como eu disse. é violência que não respeita idade, 
atingindo crianças, adultos e velhos. 

Não me cabe. aqui, em tão pouco tempo, sem querer cansar os 
que me ouvem. revestir-me de sociólogo ou de criminólogo 
para desfiar as causas da violência que eu reputo sejam as 
verdadeiras. Não me cabe também ditar quais são os remédios, 
e é por isso que eu repito: isso é papel do fórum, o fórum 
foi instalado, e, assim, eu poderia ficar calado. 
Entretanto, se me permitem duas considerações. eu as farei: 
andando de carro com meus filhos, de volta da escola, no 
pouco tempo de convivência que tenho com eles, um deles, o 
menor, de 9 anos, disse assim: "O pai do meu co 1 ega tem três 
carros na garagem, uma caminhonete cabine dupla, um Gol e um 
Tempra. Tem também uma mansão no Lago Sul". E eu respondi a 
ele: "E você tem um pai que é o Procurador-Geral da 
República. Não tem mas é". 

Não sei se o cerne do problema estâ nessa mutação social de 
hoje. O importante é ter. Ser. hoje, não vale nada, e, por 
que ser não vale nada, a vida também não vale nada. Assim 
sendo, ao bater, eu faço' com que alguém deixe de ser, porque 
o que é dele serâ meu. Tal inversão de valores, em que a 
importância social do ter suplanta e faz mesquinha a 
importância do ser, assusta-me muito, pois não vejo outra 
solução a não ser através da educação. Para os meios de 
comunicação que estão na minha casa o importante é ter, nas 
conversas sociais o importante é ter, e também em nosso 
subconsciente o importante é ter. Entretanto, se na família 
e na escola nós não substituirmos o ter pelo ser, não 
conseguiremos consertar esta situação . 

Podemos parar de discutir a respeito do combate à 
violência, porque a causa primeira não foi, sequer, tocada. 
E porque acredito mesmo, não obstante outros fatores que 
contribuem para o aumento da violência - e já foi dito pelo 
Presidente da Mesa, ao ler os propósitos daquele estudo 
acontecido e outros do Ministério da Justiça sobre o combate 
à violência - que entre todas as causas possíveis. imaginá-
veis, a começar pela má distribuição de renda entre nós, sem 
querer enumerar de novo todas essas causas, que certamente 
serão objetos de exame do fórum nas suas constantes 
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reuniões. a minha preocupação maior, que acredito seja 
também aquela do Ministério Público, é a criança. Não só a 
criança como objeto de violência, mas a criança como 
geradora de violência no futuro, se nós continuarmos a 
tratá-la da forma como a tratamos hoje. 
Trouxe aqui algumas breves reflexões 

criança. Curiosamente, a criança, 
constitucional de 1988, promulgado 
juntamente com o adolescente. 
constitucional. 

escritas sobre a 
no nosso texto 

em 5 de outubro, 
ganhou destaque 

Pela primeira vez na história do Brasil, o termo "criança" 
é expresso em lei, em nossa Lei Maior. Antes, a criança 
estava apenas implicitamente compreendida na familia, ou no 
termo "cidadão". ·ou na abstrata referência à infância. Assim 
é que a Constituição do Império, de 25/3/1824, dizia que a 
instrução primária seria gratuita para todos os cidadãos, aí 
incluída a criança, e que. desde já, ficavam abolidos os 
açoites. a tortura, a marca de ferro quente e todas as más 
penas cruéis, sem qualquer referência expressa às crianças 
ou à família, a não ser à família imperial, para fins de 
dotação, alimento e dotes. 

No mesmo sentido é a nossa primeira Constituição 
Republicana de 24/2/1891, que sequer trata da família ou do 
ensino fundamental gratuito. 

Já a Constituição da República de 16/7/1934 tem um texto 
destacado a respeito da família, da educação e da cultura, 
cujo capitulo lQ trata da famil ia, enquanto no capitulo 
seguinte já se dizia que o Plano Nacional de Educacão, 
constante em lei federal, obedeceria à norma do ensino 
primário integral gratuito e de freqüência obrigatória ex-
tensiva aos adultos. Mas em nenhum instante se refere 
expressamente à criança. 

A Constituição de 10/11/37, imposta ao Brasil por decreto 
presidencial, também reserva um capítulo para a família, e 
nele se afirma, inovadoramente: "A infância e a juventude 
devem ser objeto de cuidado e garantias especiais por parte 
do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a 
assegurar-lhes condições físicas. de vida sã e de 
harmonioso desenvolvimento das suas faculdades. O abandono 
moral, intelectual e físico da infancia e da juventude 
importará falta grave dos responsáveis pela sua guarda e 
educação, e cria ao Estado o dever de provê-las do conforto 
e dos cuidados indispensáveis à preservação física e moral. 
Aos pais miseráveis ass·iste o direito de invocar o auxil ío e 
a proteção do Estado, para subsistência e educação de sua 
prole". 

Pela primeira vez, precisamente numa Constituição imposta 
ao povo brasileiro, a infância é expressamente objeto de 
preocupação constitucional. Mas, ainda aqui, o termo 
abstrato a indicar generalidades não tem a mesma força 
conceitual de Hcriança'', individualmente considerada. 

De volta à normalidade democrática, com a Constituição de 
18/9/46, o Constituinte destacou também um capitulo para a 
família, dizendo ser obrigatória, em todo o território 
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nacional, a assistência à maternidade, à infância e à 
adolescência, e estabeleceu, antes, no capítulo Da Educação, 
a obrigatoriedade do ensino primário e sua gratuidade quando 
for ensino oficial. 
Note-se que aparece a primeira alusão à adolescência, já 

que antes se dizia "a juventude''. 
Na Constituição de 24/1/67 bem como na sua Emenda nQ 1, de 

1969, também se fez referência à maternidade e á 
adolescência, não mais para dizer que a assistência a elas 
era obrigatória, mas para se limitar a prever sua 
instituição por lei, e nada mais. 
É interessante observar que direito à vida. como garantia 

individual, só tem referência expressa, na história das 
Constituições brasileiras, a partir da Constituição de 1946, 
já que as anteriores asseguravam direito à liberdade e à 
segurança individual. ao lado do direito de propriedade, mas 
sem o emprego do termo "vida". A garantia da inviolabilidade 
do direito à vida aparece apenas a partir da Constituição de 
1946, com eco quase literal nas subseqüentes, inclusive na 
Constituição Federal hoje vigente. Mas o emprego do termo 
"criança" é inovação do Constltuinte de 1988, que o preferiu 
a "infância". que é um termo abstrato, usado desde a 
Constituição de 1937. 

A partir dessas constatações, pode-se fazer uma série de 
indagações. Será que o fato da expressa menção à garantia da 
inviolabilidade do direito concernente à vida ter surgido, 
constitucionalmente, entre nós apenas em 1946 está a revelar 
o menosprezo dos Constituintes anteriores por esse valor, 
que é o valor maior que nós temos? Será que os 
Constituintes, antes de 1946, menosprezavam a vida a ponto 
de resistirem à sua colocação no texto constitucional? Será 
que o termo "criança", na constituição atual, ao invés da 
abstrata e genérica "infância", dos textos anteriores, tem 
razão de ser? Certamente que o menosprezo pela vida humana 
não era maior antes, e nem o emprego do termo ·foi exigência 
de simples técnica elaborativa dos textos que a empregam, 
nem o vocábulo "criança" apareceu, por acaso. no atual texto 
constitucional. Ao contrário, a opção pelas mudanças 
terminológicas é fruto da constatação de que valores como a 
vida humana em geral e da criança em particular estavam 
sendo cada vez mais subestimados pela sociedade como um 
todo. Na verdade, quando se realçam numa Lei Maior 
determinados valores que antes não tinham foro 
constitucional. é porque eles estão em perigo. Assim é, por 
exemplo, com os valores jurídicos denominados meio ambiente, 
índio, consumidor e outros. E a subestima e o desdém pela 
vida da criança brasileira, constatável pelo mais desatento 
observador, fez com que o Constituinte de 1988 lhe desse 
triste ênfase, como confissão de que não era ela devidamente 
respeitada. E mais, a nova Carta politica brasileira não 
esconde que a vida da criança, hoje, corre mais perigo que a 
vida do cidadão adulto. Assim é que. no seu art. 1Q, 
afirma-se ser a dignidade da pessoa humana um dos 
fundamentos do estado democrático de direito. Esse é o 
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primeiro artigo da nossa Constituição em que se constitui a 
RepUbl ica Federativa do Bras i 1. E, logo em seguida, no art. 
3Q, estatui-se como objetivo fundamental do Brasil a 
promoção do bem de todos. sem preconceito de origem, raça, 
sexo, cor, i da de e sem quaisquer outras formas de 
discriminação. Mas, Ja no art. SQ, garante-se a todos os 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida. É evidente que a 
dignidade da pessoa humana, a promoção do bem de todos, sem 
preconceito de idade, e a garantia da inviolabilidade do 
direito à vida referem-se também à criança. Mas o 
Constituinte de 1988 pareceu estar convicto de que tal 
evidência é ignorada pelo Brasil nos anos 80 e, por isso, 
resolveu ser redundante ao proclamar, enfaticamente. no art. 
227, ser dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, além de outros que só terão 
sentido se houver vida. Já se garantiu, no art. 1Q, o 
direito á vida de todo cidadão, mas foi preciso que o Cons-
tituinte. desconfiado do desrespeito à vida da criança, 
repetisse, lá na frente, no capítulo da criança, o óbvio: "A 
criança tem direito à vida". Note-se que a essa escancarada 
redundância soma-se uma flagrante contradição no texto. Em 
seu art. 3Q, a Constituição quer o bem d~ todos, sem 
preconceito de idade. mas, no art. 227, prioriza a vida da 
criança e do adolescente. parecendo gritar que essa priori-
dade é absoluta. Por que a redundância? Por que a 
contradição consistente na absoluta prioridade à vida da 
criança, se se proíbe discriminação de idade? Por que a 
redundância do art. 227, que, além de assegurar à criança e 
ao adolescente o direito à vida, arrola o direito à saúde. à 
alimentação. ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão? Todas essas garantias já estão elencadas no 
Título I e nos dois primeiros capítulos do Título II da 
mesma Constituição e têm por destinatário todos os 
brasileiros e estrangeiros residentes no País. A resposta só 
pode ser uma. O preconceito e a discriminação atinentes à 
criança constituem uma realidade social que é melhor não 
esconder. A alusão não é apenas à criança órfã, abandonada 
ou que vive na rua, embora tenha referência familiar. Aqui, 
inclui-se também a criança que padece e. muitas vezes, morre 
por causa da violência doméstica . 

Infelizmente, o Constituinte assim agiu, premido pela 
realidade do preconceito contra a criança; preconceito que 
se acentua quando esta é tida como "menino de rua". É 
constatação real que, hoje, na cidade grande, a criança, 
principalmente quando participa de grupo, 1nsp1ra mais 
perigo que o adulto. A reação dos transeuntes diante de um 
grupo de meninos de rua é diversa daquela diante de um grupo 
de adultos, mas de idêntica postura social daqueles. O grupo 
infantil causa maior sensação de periculosidade porque se 
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imprime a todos os seus integrantes o caráter de 
del lnqüentes. Não se pode negar que se trata de 
generalização preconceituosa, já que a mesma impressão não 
se tem num grupo de adultos compostos de mendigos 
embriagados, por exemplo. Felizmente, a Constituição Federal 
deu ênfase à criança, sem nenhum preconceito. e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente soube distinguir os delinqüentes 
dos demais. 

Não se pode deixar, portanto, que esses textos legais 
constituam mera retórica. É prec1so pór fim ao mau hábito 
cultural brasileiro de elaborar diplomas legais 
conceitualmente bem elaborados e, às vezes, revelando a mais 
avançada legislação do mundo, mas que se 1 imitam a compor 
estantes de bibliotecas sem a devida e indispensável 
aplicação. Essa aplicação depende da vontade de cada um de 
nós, Juízes, membros do Ministério Público, advogados. 
sociólogos, assistentes sociais, religiosos, comerciantes, 
profissionais liberais, empregados e empregadores. 
educadores em geral, em suma, de todos nós, brasileiros. 

Eu poderia terminar dizendo: trabalhemos, pois, já, agora. 
nesse sentido. pois estamos atrasados. Mas, antes de 
terminar, quero contar, recontar uma estória que eu ouvi, 
ocorrida em Belo Horizonte. 

Meia noite, noite chuvosa, um menino de rua a vender flores 
num sinal que se fechara. Pára um carro com alguém, que está 
aqui presente nesta sala. Esse alguém entabula conversa com 
o menino, até que propõe a ele que va a sua casa. que entre 
no carro e vá dormir em sua casa. depois de um bom banho e 
a 1 imentação. 

O menino aceita e vai. Lá, o casal propicia condições de 
higiene física àquele menino e lhe dá boa alimentação. Ele 
dorme o sono dos justos. De manhã, o casal, preocupado, 
levanta-se para ver como ele está e já não o encontra. A 
reação da mulher foi perguntar á empregada: "onde está o 
menino?". Esta responde:· "Ele tomou café e saiu. Não disse 
mais nada". O pensamento da dona da casa é o de sempre: 
menino mal-agradecido, que não tem sentimento. 

Âs 6 horas da tarde desse mesmo dia, todo o mundo em casa. 
toca a campainha, era o garoto com uma dúzia de rosas para 
oferecer à dona da casa. como forma de agradecimento . 

A confissão do preconceito se desfez com a demonstração de 
que todos nós temos sentimento, até mesmo o menino de rua, 
que nos parece empedernido, mas é capaz de oferecer flores. 

Com essas palavras, paro meu monólogo e espero que o 
diálogo seja proveitoso e que, de qualquer forma, eu tenha 
contribuído para dar o chute inicial nesse fórum, que é de 
importância indiscutível, talvez, incalculável, e que 
amanhã, certamente, produzirá muitos frutos. Muito obrigado . 

Registro de Presenças 
O Sr. Presidente - Antes de o Coordenador passar a palavra 

aos debatedores, esta Presidência registra a presença em 
Plenário das seguintes autoridades: Prof. Aluísio Pimenta, 
Reitor da UEMG. representando o Governador do Estado; Dr. 
Castelar Modesto Guimarães, Procurador-Geral do Estado de 
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Minas Gerais; Dr. José Carlos da Silveira, Superintendente 
do Departamento de Polícia Federal; Dr. Jairo Magalhães. 
Secretário Adjunto da Justiça, representando o Secretário de 
Estado. Dr. Mário Assad; Vereadora Maria do Rosário Caiafa, 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte; ex-Vereadora Helena Greco, da 
Coordenadoria dos Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte; Dr. Carlos Muzzi, representante 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Seção Minas Gerais; Profa. 
Leda Botelho Martins Casassanta, representante da Secretaria 
da Educação; Prof. Celso Magalhães Pinto, da Faculdade 
Mineira de Dir~ito da PUC-MG; Cel. Edvaldo Piccinini 
Teixeira. representante da PMMG; Sra. Lúcia Cunha Frota, da 
Comissão Pastoral dos Direitos Humanos da Arquidiocese de 
Belo Horizonte; Dr. Murilo José Pereira, representante da 
Associação dos Magistrados Mineiros; e Dr. Nedeus Ulisses 
Freire Vieira. Presidente da Associação Mineira do 
Ministério Público. 

Com a palavra. o Deputado Adelmo Carneiro Leão, Coordenador 
dos Debates. 

O Sr. Coordenador -
Júnior, Presidente da 
Minas Gerais, que, na 
minutos. 

Com a palavra, o Dr. Raimundo Cândido 
Ordem dos Advogados do Brasil. Seção 
condição de debatedor, disporá de 15 

Intervenção do Dr. Raimundo Cândido Júnior 
O Or. Raimundo Cãndtdo Júntor* - Sr. Presidente da Mesa, 

ilustres autoridades que a compõem. senhoras e senhores. 
Onde está a solução? Todas as entidades governamentais e não 
governamentais que se reúnem neste fórum de debates buscam, 
exatamente, a resposta para esta pergunta: Onde está a 
solução para a violência que ameaça a vida? 

Nosso eminente expositor desta tarde, ilustre Procurador-
Geral da República. Dr. Aristides Junque1ra, bem colocou a 
questão, demonstrando que o cerne de todo problema está, 
como eu dizia ainda há pouco a urna jornalista, na instrução, 
na educação do povo brasileiro. E, fundamentalmente, na 
instrução, na educação da criança, que é o futuro de todo o 
nosso País. 

Nós não devemos, neste fórum, buscar apenas. como deixou 
claro o conferencista, eliminar os efeitos que esta 
violência vem gerando, mas devemos, cada qual na sua área de 
atuação, buscar as causas desses gravíssimos problemas que 
geram a violência que ameaça a vida de todos nós. Não há 
dúvida alguma de que a má distribuição de riquezas é a 
grande responsável por essa violência que encontramos no 
dia-a-dia. E, para eliminar a distribuição equivocada de 
riquezas, o fundamental, como bem colocou o Dr. Aristides, é 
que nós busquemos cumprir as nossas leis, cumprindo 
sobretudo a lei máxima que é a nossa Constituição, que dá um 
tratamento prioritário à criança e que busca fazer com que 
esta receba a instrução por meio da qual evitará ser 
vitima dessa distribuição equivocada de bens. Porque a 
questão. repito, que foi muito bem colocada pelo ilustre 
conferencista, é conceitual, refere-se ao ponto de vista que 
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cada um de nós tem sobre o mundo. sobre as coisas deste 
mundo e sobre as pessoas deste mundo. Tudo se resume, 
exatamente, em fazer a distinção entre o ''ser'' e o ''ter'', 
porque nossa sociedade, de maneira errônea, é motivada a 
valorizar apenas o "ter". 

Você só será a 1 guma co l sa , segundo a ótica que nos é 
passada. se tiver alguma coisa. O Coronel é poderoso porque 
tem milhões de hectares de terras; ele não sabe o que faz 
com essas terras, a não ser manter-se no poder com elas. 

A questão que foi colocada em uma pergunta de um dos 
filhos do Dr. Aristides Junqueira é a que todos nós, que 
somos pais de família, ouvimos sempre de nossos filhos e que 
muito nos atormenta e preocupa. Qual é o carro que você tem? 
Qual é o apartamento que você tem e em que bairro você mora? 
Por estes valores materiais , por esse verdadeiro ter, as 
pessoas são julgadas. Determinada pessoa está bem ou mal. 
segundo a ótica errada da sociedade brasileira, se ela tem 
determinado ou não tem determinados bens materiais. Esse é o 
grave problema que muito bem o Dr. Aristides colocou em sua 
exposição. Ê preciso educar a população brasileira; é 
preciso que cada um de nós desempenhe o seu papel, e é 
fundamental que o Estado se incumba de propiciar ao povo 
brasileiro a educação, em certas fases do crescimento de 
todos nós. 

Digo e repito que pude fazer o jardim da infância, o grupo, 
o ginásio, o curso de 2Q grau e mesmo a faculdade em escola 
pública da maior qualidade. Entretanto, hoje não posso 
matricular meus filhos em escola pública, porque eles correm 
o risco de não ter aula durante uma parte do ano. Realmente, 
é fundamental repensarmos sobre esse papel da escola 
pública, que é responsável pela instrução da população 
brasileira, responsável, sobretudo, pela educação das 
crianças deste País. Infelizmente, não é esse o tipo de 
comportamento ou preocupação que tem sido vista da parte das 
autoridades governantes deste País. O problema, repito, foi 
colocado, e os seus parâmetros iniciais já estão delineados. 
E. usando a própria expressão do Dr. Aristides , podemos 
dizer que o chute inicial foi dado, e muito bem. ~ 
necessário instruir e educar a população brasileira. Mas 
isso só vai acontecer quando tivermos mecanismos para forçar 
as autoridades constituídas a desempenhar e cumprir o papel 
que está traçado no texto constitucional brasileiro. Fala-se 
em uma revisão constitucional, mas a Constituição está aqui 
com diversos princípios e normas fundamentais excelentes e 
que precisam apenas de saírem do papel para serem executadas 
na prática. 

Nós, da Ordem dos Advogados do Brasil - Secão Minas Gerais, 
conhecemos, entre outros, o ar t . 133 da Const lt ui ção 
Federal, que considera o advogado indispensável à 
administração da justiça. Nós queremos cumprir esse nosso 
papel constitucional, mas não queremos apenas apregoar essa 
norma constitucional aos quatro ventos, como uma grande 
vitória. É necessário que tornemos realidade a administração 
da justiça. E, para isso, a Ordem dos Advogados do Brasil 
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está atenta e disposta. Vamos, inclusive. procurar 
contribuir junto ao Poder Legislativo Federal. para que 
normas sejam editadas e os processos agilizados, porque uma 
das causas da violência, bem próxima de nós, é exatamente a 
impunidade que impera neste Pais. 
O Poder Judiciário faz o que pode, mas o número de Juízes é 

insuficiente. Os Juízes. por força da Constituição, hão de 
cumprir o que está nela, pois o que está na Carta Magna é o 
cumprimento da lei, e "ninguém pode ser obrigado a fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa. senão em virtude da lei". 

E do ponto de vista das leis de processo, voltamos, em nome 
da Ordem. a insistir nesta tecla: precisamos de mudanças 
urgentes para que os procedimentos sejam agilizados. para 
que o nosso processo, tanto na área penal, quanto na área 
civil, por arcaico e medieval, seja mudado, seja agilizado e 
tenhamos uma rápida e eficaz prestação jurisdicional. É 
preciso, também, reexaminar os privilégios que são 
concedidos aos transgressores da lei. sobretudo da lei 
penal, porque esses privilégios. que muitas vezes não são 
compreendidos pela sociedade brasileira. transformam o Poder 
Judiciário em motivo de descrença, porque. quando uma pena 
elevada é imposta a alguém, isso não significa dizer que 
esse alguém na verdade vá cumpri-la, porque grandes são as 
benesses que precisam ser revistas. 

Os presídios não comportam mais tantos delinqüentes. Os 
noticiários mostram a todo momento conflitos. cirandas da 
morte e coisas dessa natureza dentro dos estabelecimentos 
prisionais, mas não vai haver dinheiro nem espaço para a 
construção de tanta penitenciária e de tanta cadeia se, 
repito as palavras do conferencista. não forem atacadas as 
causas de todo o problema da criminal idade neste País, e a 
causa fundamental, sem dúvida alguma. é aquela muito bem 
colocada pelo Dr. Aristides: a de instrução da população 
brasileira. de educação da criança brasileira. porque só 
assim nós não teremos essa inversão de valores. que ocasiona 
tantos delitos e tantos crimes bárbaros, como temos visto no 
dia-a-dia pela televisão e pelos jornais. 

São essas, em nível de debate, as colocações que faço neste 
momento, voltando à pergunta: onde está a solução? 

Eu poderia terminar como o poeta Carlos Drummond de 
Andrade, que diz i a: "Mundo, mundo, v as to mundo/se eu me 
chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução." 
No meu caso específico. eu me chamo Raimundo e posso ser a 
rima, mas não posso ser a solução. 

Eu acredito que a solução para todos esses problemas que 
enfrentamos está numa viagem que todos devemos fazer para o 
interior de nós mesmos. para tomarmos consciência deles e 
para lutarmos, cada um na sua área de atuação, pela busca de 
solução para esse grave problema que nos aflige a todos . 
Muito obrigado. 

O Sr. Coordenador- Ouviremos, na seqüência deste 
Pe. Antônio Scarpa, Presidente da Comissão da 
Mineira dos Direitos Humanos da Arquidiocese 

debate, o 
Pastoral 
de Belo 
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Horizonte. que também disporá de 15 minutos para sua 
intervenção. 

Com a palavra o ilustre debatedor. 
Intervenção do Padre Antônio Scarpa 

O Padre Antônto Scarpa• - Exmo. Sr. Presidente desta Casa. 
Exmo. Dr. Aristides Junqueira, Procurador-Geral da 
RepUbl ica, autoridades, em primeiro lugar. quero agradecer o 
convite e, quanto aos 15 minutos que me foram concedidos 
para falar. prometo usar somente 1/3 deles. 

Temos ouvido, amiúde, a expressão "passar a sociedade 
brasileira a limpo". E, de fato, tendo em vista a crise em 
que vivemos, percebemos que cresce a consciência de que 
precisamos mudar a nossa sociedade. 
Cada vez mais, somos testemunhas de que muitos desejam 

"outro" Brasil, e participar desse es'pírito. dessa 
consciência é muito importante, porque isso vai animar a 
nossa caminhada. Diariamente. cai sobre nós uma avalanche de 
notícias ~egativas. Agora, há pouco. na chegada. um ilustre 
político me dizia: "O Brasil vai tão mal. que, quando me 
perguntam como ele vai. eu digo: "Lá, em casa, tudo bem; 
fora, tudo mal!"". 

É perigoso que, diante de constantes notícias negativas. 
vivamos um clima de pessimismo. Vamos olhar o lado são da 
nossa sociedade e ver que temos muitos e muitos desejando 
que o Brasil seja diferente. 

Como engrandece esta Casa do povo, a nossa Assembléia, 
quando se torna sede desse Fórum Mineiro em Defesa da V1da. 
Esse é um passo muito positivo, que muito nos alegra. Que 
belas palavras do nosso Procurador-Geral da República! Ele 
põe o dedo na ferida. tratando do problema da educação. 
Enquanto ele falava, e, também, quando falava o Presidente 
da OAB sobre a escola pública, eu pensava quanto precisamos 
caminhar. para sabermos lidar com nossos próprios problemas. 
Aqui reunidos, tomamos consciência de que é preciso cuidar 
da criança, e a nossa Lei Maior nos ensina a importância de 
atitudes para com ela. Enquanto isso, estamos com as nossas 
escolas fechadas. Vejam como isso é um desafio à nossa 
consciência. A escola fechada coloca a criança na rua; dai, 
mais "meninos de rua". Escola fechada não dá merenda; menino 
com fome. rouba. A classe média e. sobretudo, a alta acham 
terrível o roubo feito por criança. Propõem até pena de 
morte. Então, não estamos sabendo 1 i dar com os nossos 
problemas. A elite brasileira é assim; logo ela. que é 
chamada de bacharelesca . 

Assim, somos convidados a fazer um exame de consciência . 
Passar o Brasil a limpo é verificar o que está ocorrendo, o 
que está e r r a do conosco. Temos tamanhas r i quezas e 
possibilidades, e não conseguimos caminhar à frente. Não é 
cabível ficarem as crianças mais de 60 dias sem aula! E 
preciso que todos nós nos empenhemos de alguma forma . 
Participar deste fórum é uma alegria. A Comissão Pastoral 

de Belo .Horizonte participa com a maior seriedade. Todos 
sabem que a Igreja tem, de fato, um poder e uma capacidade 
de atuar na consciência e na mente das pessoas. A Igreja 
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quer fazer isso! Os nossos bispos estão saindo da reunião em 
Itaici, e eu recomendaria que vocês lessem os documentos 
finais dessa reunião. principalmente sobre ética. Assim, 
vocês verão como a Igreja está com vontade de participar da 
criação dessa "nova sociedade". 

Eu tenho certeza de que todos nós aqui somos cristãos. 
Portanto. seguidores de alguém que disse o seguinte: ''Eu sou 
o Caminho, a Verdade e a Vida''. Jesus Cristo é a Vida. Ele 
diz também no seu Evangelho: "Eu vim para que todos tenham 
vida, e a tenham em abundância". Então, é o próprio Deus 
quem quer que haja vida para todos. Não se deve t1rar a vida 
de ninguém. É preciso respeitar a vida desde antes do 
nascimento, até quando Deus quiser. Vamos acreditar. Aqui 
tem tanta gente boa, que nós vamos ser capazes de fazer 
alguma coisa· para mudar esta nossa sociedade. Muito 
obrigado. 

Debates 
O Sr. Coordenador Nesta parte da reun1ao todos os 

presentes poderão formular perguntas aos conferencistas e 
aos debatedores. As questões poderão ser formuladas 
oralmente ou por escrito. Solicitamos, contudo, que as 
1nscr1çoes sejam feitas previamente. Para agilizarmos os 
debates, solicitamos que os inscritos sejam objetivos e su-
cintos e que sejam dispensadas as formalidades. Cada 
inscrito disporá de dois minutos e poderá apresentar duas 
questões. 

Com a palavra a Sra. Soraia Torres, da AFAVI. 
A Sra. Soraia Torres - Gostaria de afirmar que a violência 

que campeia entre nós hoje é instituída pela falta de 
educação e pela impunidade. Gostaria que o conferencista me 
respondesse o que se pode fazer para acabar com essa 
impunidade. 
O O r. Ar t st t des Junque I r a* Se eu posso fazer uma 

proporcionalidade entre a impunidade. como causa de geração 
de violência, e a educação, a educação fica com 90%, e a 
impunidade fica com 10%. Eu não acredito muito que a punição 
tenha força para combater a violência. Punição para mim é 
castigo. Eu sempre perguntei se a pena é para recuperar, ou 
para ser aplicada como castigo. Ela é um castigo que tem que 
ser dado. Mas esperar que a pena recupere alguém, ou 
intimide esse alguém a ponto de ele não cometer outros 
crimes. eu não acredito que isso seja possível . 
Estatisticamente, nos paises onde há a pena de morte, isso é 
comprovado. A pena de morte não inibe a prática de outros 
delitos. Mas é preciso punir, até como uma questão de 
justiça social. Quem erra tem de ser punido. Por que não há 
punição no Brasil? Eu diria que há punição. Às vezes, 
podemos não ter notícias dela, pela sua demora. A lentidão 
da nossa Justiça faz com que tenhamos a sensação de 
inexistência de punição e, portanto, de impunidade. 
O que é preciso fazer para acabar com essa sensação de 

impunidade? Quem pune é o Poder Judiciário e mais ninguém. O 
Judiciário tem que cumprir as leis. Nosso Código Penal é de 
1940, de 53 anos atrás, quando o mundo era completamente 
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outro. Nosso Código de Processo Penal, que é aquele que diz 
como é o procedimento para a apuração das infrações penais, 
diz como se oferece uma denúncia, como o Juiz recebe. como 
se pune. quantas testemunhas são ouvidas. como são as 
provas, e, até, como é uma sentença penal, esse nosso código 
é de 1941. É o código que prevê um Juiz assentado numa mesa. 
um Escrivão com uma daquelas máquinas de 1941, e o Juiz di-
tando. Ai ele pára e pensa: "Será que ditei certo?" E assim 
vai, numa demora quase sem fim. 

E os prazos estabelecidos nesse código? Imaginem os 
senhores que eu ofereci uma denúnica contra um ex-Presidente 
da República, juntamente com outras 8 pessoas. São 9 
pessoas. Ofereci a denúncia no dia 12 de novembro. Ela foi 
recebida no mês de abril do ano seguinte. Agora vai começar 
a ação penal. O fato já havia ocorrido um ano antes do 
oferecimento da minha denúncia e só agora o Supremo a 
recebeu. Ele vai ter que publicar a decisão de recebimento 
da denúncia. Publicada a decisão, cada um desses réus vai 
ser interrogado. Então, são 9 réus que vão prestar as suas 
declarações perante o Juiz. Depois disso. há um prazo de 5 
dias para que cada um deles faça a sua defesa prévia. E cada 
um deles pode arrolar 8 testemunhas para serem ouvidas. São 
72 pessoas. Com as 8 que eu já arrolei na minha denúncia, 
são 80 pessoas. Com mais 9, que são os réus, são 89 pessoas 
a serem ouvidas pela Justiça. Se cada um for ouvido em 1 
dia, e se eu descontar os sábados e domingos, depois disso 
tudo ainda há um prazo para diligências, que podem ser 
feitas até no estrangeiro. Após as diligências. cada um tem 
um prazo de 15 dias para oferecer alegações finais. Só aí, 
então. é que o Supremo vai se reunir para deliberar se 
condena ou não. 
Seguramente. e sendo de um otimismo fora do comum. em menos 

de 1 ano e meio não se consegue a resposta penal que nos 
queremos. Não dá tempo de se fazer isso tudo dentro de 1 ano 
e meio. E os meios postos à disposição da Justiça ainda são 
aqueles de 1940. 

Ainda há o Escrivão que bate à máquina, que lavra tudo. 
Todo o processo é escrito. No nosso processo não há nada de 
oralidade para que se tenha rapidez. São pequenas coisas que 
fazem com que o processo dure um longo tempo. 

Eu, particularmente, acho que as punições previstas no 
Código Penal são suficientes. É preciso que sejam aplicadas. 
Mas, o instrumento de aplicação, que é o Código de Processo 
Penal, faz com que se tenha a sensação de impunidade. Há um 
provérbio popular que diz: "Justiça que tarda não é justiça, 
é injustiça". Precisamos mudar isso. Pressionamos o 
Congresso Nacional para que essas modificações sejam feitas. 
mas apenas isso não é suficiente. A responsabilidade é 
também do Poder Executivo e do próprio Poder Judiciário. Não 
é possível que um juízo penal tenha sob sua responsabilidade 
mil, 2 mil. 3 mil. 5 mil processos por ano. Não é possível 
que uma autoridade policial. encarregada de investigar fatos 
e colher provas que propiciem uma condenação futura, tenha 
sob sua guarda 500, 600, mil, 2 mil inquéritos em andamento . 
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Se se fizer a proporção do número de Juízes com a população 
brasileira, poderemos ver a deficiência de magistrados que· 
existe no Brasil. Tudo isso é causa de impunidade e é 
preciso que a situação seja modificada. Eu sempre achei que 
essa punição deve existir; muito menos para recuperar e para 
intimidar, mas muito mais para castigar. Quem erra tem de 
ter castigo, porque, caso contrário, estaria sendo cometida 
uma injustiça com aqueles que andam corretamente. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado José Maria 
Pinto. 

O Deputado José Marta Ptnto - Eu gostaria de enaltecer aqui 
o trabalho feito por V. Exa., trabalho este em que 
demonstrou ao Brasil que é homem correto, íntegro, homem que 
se preocupa, realmente, com os problemas brasileiros, 
principalmente no tocante à moralidade pública. 

Mas. Sr. Conferencista, tenho 36 anos de vida pública. 
Aqui, em 1957, comecei como guarda-civil. Fui Detetive de 
Classe Especial. Delegado de Classe Especial, com curso na 
Universidade Federal, na área de Ciências Penais. Há 36 anos 
ouço conferências. debates, mentiras e mais mentiras em 
campanhas eleitorais, e a injustiça social continua 
assolando o nosso Brasil e a nossa gente, principalmente a 
população subalterna. 
Verifico, como V. Exa. bem disse. que a concentração de 

renda é, para o Brasil, uma brutalidade. A troca desenfreada 
de dólares feita por banqueiros e outros aquinhoados no 
Brasil é outra violência contra a nossa sociedade. Eu 
poderia tecer rosários de injustiças existentes no Brasil e. 
por que não. em Minas Gerais. 
Verificamos que a polícia trabalha, a promotoria trabalha, 

os Juízes trabalham, mas também que, ao final. não vemos 
nenhuma solução plausível para o nosso povo. E a justiça é, 
neste País, a maior injustiça cometida com a nossa 
sociedade, por todas essas coisas que V. Exa. está dizendo. 

É preciso aumentar o quadro dos magistrados, dos Promotores 
e dos Delegados. É preciso que essas pessoas tenham salários 
cond1gnos para que possam exercer suas funções sem se 
corromperem, da mesma forma como o senhor não se corrompeu 
no quadro que se desenvolveu nacionalmente. 

É preciso, também, que as autoridades. nos níveis 
municipais, estaduais e no nível federal criem vergonha na 
cara para que possam colocar um basta na falta de educação 
que existe no Brasil. Isto porque, se nós não melhorarmos a 
educação, teremos, cada vez mais, o crescimento do número de 
menores abandonados, assim como o número também maior de 
políticos decrépitos, mentirosos e corruptos em todos os 
níveis. Assim sendo, é preciso que tomemos cuidado 
exatamente na aplicação rápida da pena, pois entendo que 
todos os marginais que ferem dispositivos do Código Penal, 
ferindo, assim, sua própria sociedade, devem ser punidos. 

Estou acabando de elaborar hoje um pronunciamento que virá 
oportunamente para este encontro, exatamente sobre a 
violência cometida nas cadeias. Como exemplo, citaria o 
Oepóslto de Presos, cujos policiais ganham de 
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Cr$3.000.000.00 a Cr$4.000.000,00 por mês, enquanto que os 
traficantes de peso. com excelentes advogados. fatalmente 
irão para a rua, pois a lei é bonita, mas é injusta: o rico 
vai para a rua e o pobre para o xadrez. Isto é uma grande 
injustiça. quando tantas pessoas vivem naquele fervedouro de 
marginais contumazes, aguardando o pronunciamento da própria 
Justiça. 

Segundo o próprio São Tomás de Aquino, o marginal é como o 
câncer no meio da sociedade e, como tal, deve ser extirpado. 
Entretanto, ele não deixou especificada a forma de punição, 
se pena de morte, degredo, Penitenciária Agrícola de Neves. 
colónias, etc. 

Uma outra injustiça que percebemos refere-se ao fato de que 
temos uma colónia agrícola cujos estatutos são bonitos. mas 
a real idade é bem diferente, pois ela não possui psicólogos, 
médicos e. possivelmente, não deve ter nem enxadas para que 
as pessoas possam exercitar-se a fim de serem reintegradas 
na sociedade. 

Dessa forma, Sr. Conferencista, entendo que as Policias 
Militar e Civil, que têm a incumbência de tomar as medidas 
profiláticas para tirar esses marginais do seio da 
sociedade, não têm obrigação de reintegrá-los. Não obstante, 
estamos vendo que aquelas polícias estão incumbidas de uma 
obrigação que pertence à Justiça, ao Juiz, ao Promotor. aos 
médicos e aos psicólogos. pessoas capazes de reintegrar os 
presos na sociedade. 

Não ex 1 ste nenhuma empresa. nenhum segmento de 
multinacional fazendo algum tipo de trabalho no sentido de 
reintegrar os presos, pelo menos 1% ou 2%. A concentração de 
rendas tira tudo de nosso Pais e depois, simplesmente, vai 
embora, lesando o próprio operário, que emprega 100% de sua 
energia e não é pago condignamente. O mesmo está acontecendo 
com os professores: são oito horas de trabalho, mais o pó de 
giz, mais os trabalhos que levam para casa, fazendo com que 
a pessoa fique totalmente absorvida e recebendo um salário 
miserável. de fome. 

Assim. gostaria de saber do Sr. Conferencista, em rápidas 
palavras, o que poderíamos fazer para solucionar esse 
problema crucial da violência, essa "ciranda da morte", essa 
"falange vermelha", esse conluio entre o Governo e o tráfico 
da droga no Brasil, depois que Pinochet fechou as portas do 
Oceano Pacifico para o escoamento da droga dos Estados 
Unidos por via da Europa, fazendo com que o Brasil setor-
nasse o repositório desse infame tráfico de drogas que 
assola .as nossas crianças nas portas das escolas. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o nobre Deputado Geraldo 
Rezende. 

Informo aos inscritos que o protocolo manda que cada um 
utilize 2 minutos. no máximo, para fazer suas considerações 
e suas eventuais perguntas. 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Coordenador, serei 
absolutamente pragmático. Sr. Procurador. Dr. Aristides 
Junqueira, faço, de acordo com a determinação do Sr. 
Coordenador. duas perguntas. A primeira delas é a seguinte: 
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no novo Código de Processo Penal. como ficará a questão dos 
crimes de trânsito? A segunda: no novo Código Penal. como 
ficará a questão do menor delinqüente ou criminoso? Muito 
obrigado. 

O Sr. Coordenador Com a palavra. o Dr. Aristides 
Junqueira. 

O Dr. Aristides Junqueira* - Com relação â modificação do 
Código Penal relativamente ao menor delinqüente infrator, 
entendo a pergunta como referente a menor de 18 anos. Esse 
continuará sendo considerado não autor de crime. mesmo 
porque a Constituição, no seu art. 228. diz o seguinte: "São 
penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. sujeitos às 
normas da legislação especial". De modo que, sem reforma 
constitucional, não é possível diminuir a idade. Note-se que 
é a primeira vez na história constitucional brasileira que 
essa norma é posta. Antes, isso era matéria exclusivamente 
do Código Penal. 

O Deputado Geraldo Rezende• Gostaria de contestar a 
Constituição e sugerir que, na revisão constitucional, esse 
item fosse observado. 
Sou do Triângulo, de Uberlândia, onde o individuo pode 

votar aos 16 anos. assim como pode matar com 16, 17 e até 18 
anos. Há realmente um desarranjo de leis no Pais, 
inaceitável. Quando, no interior, o menor mata alguém, diz-
se que ele é "de menor". Não é menor de idade, é "de menor". 
Sou advogado e, graças a Deus. há 10 anos não milito, de 
raiva. Âs vezes, ao pegar uma ocorrência policial, o' anal-
fabeto que faz a ocorrência na delegacia, diz que Fulano é 
"de menor". Gostaria, com as escusas de V. Exa., de 
contestar esse ponto, para que minha op1n1ao fique 
registrada nos anais da Casa, pois, vou fazer um trabalho na 
direção de acionar os Constituintes que irão fazer a revisão 
da Constituição, para ver se há possibilidade de rever isso, 
porque, caso contrário, as injustiças não acabarão no País. 

o Dr. Aristides Junquetra* Realmente. a Constituição é 
assim. Somente com uma reforma constitucional é possível 
mudá-la. Também concordo com V. Exa. quando constata essa 
disparidade da nossa legislação, que faculta ao menor de 16 
anos ser eleitor, e, portanto, ser autor de crime eleitoral 
e não poder ser punido, porque o texto constitucional não 
permite. É preciso ser corrigida essa incongruência . 

V. Exa. permite discordar com relação ao mérito da questão 
da menoridade. Tenho muito medo de diminuir a idade penal de 
18 para 16 anos, sem estar seguro para dizer que esse é o 
critério certo. Porque, se for pela prática de crime, eu vou 
diminuir até para 9 ou 8 anos de idade. Existem meninos de 
9, 8, 11 anos de i da de, em São Pau 1 o, invadindo, armados, 
casa de dentista e matando. 

Esse é um problema social mais complicado. Com relação ao 
trânsito, é a mesma coisa. Essa atividade, que tira tantas 
vidas, deve ser encarada mais seriamente pelo Brasil. Existe 
um código, que está sendo inovado agora. mas não sei como 
sair da circunstância de crime culposo. E, aí, a pena 
continua sendo pequena. Acho eu que, nesse ponto, a 
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responsabilidade deveria ser transferida para os donos dos 
carros e para os pais das crianças que matam com o carro, 
principalmente nas noites de fins de semana. Em Brasília. é 
uma tragédia. 

O Deputado Geraldo Rezende* Em Uberlândia, também. Em 
Uberlândia, um motorista de caminhão, num final de semana, 
matou. assassinou oito pessoas de uma só vez, mas está solto 
nas ruas. Com 52 anos. advogado, tendo militado na ãrea 
criminal por certo tempo, nunca vi criminoso do trânsito nas 
grades. Gostaria até de conhecer essa espécie, se é que 
existe. Conheço o Brasil de norte a sul e de leste a oeste. 
mas nunca vi nenhum criminoso desses atrás das grades. 

Entendo que este é o momento correto - principalmente por 
haver, em breve. revisão constitucional de acabar com as· 
injustiças que existem na aplicação das leis. É preciso 
fazer com que as leis sejam mais eficazes; senão vamos ficar 
fazendo de conta que temos lei; as pessoas, fazendo de conta 
que estão cumprindo lei; os criminosos, fazendo de conta que 
estão cumprindo pena. E não é verdade, disso a sociedade 
sabe. Aqui discordo do que disse v. Exa., quando falou que a 
sociedade tem a impressão de que existe impunidade. Não é 
impressão. é realidade. A sociedade tem consciência da 
impunidade: no Brasil não existe punição. 
Estou dizendo isso, porque, como político. a solução do 

problema da violência e da falta de punição é muito exigida 
de mim pelas minhas bases. Mas sou Deputado Estadual, não 
Federal. Além do mais, existe a lei constitucional, as leis 
de execução penal, o Código de Processo Penal, etc. Além de 
outras leis que existem na área civel. Mas agradeço a 
resposta de V. Exa. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Vereadora Maria 
Caiafa. 

A vereadora Marta Caiafa- Sr. Presidente, Sr. Coordenador, 
e Sr. Procurador-Geral, Dr. Aristides Junqueira. Ao 
cumprimentá-lo, gostaria de apresentar uma situação e, em 
seguida, fazer minha pergunta. 

Acho que a questão da violência permeia um terreno muito 
difícil. Eu considero que estamos submetidos a uma violência 
institucional de um Estado omisso, que deixa o cidadão sem a 
menor condição de ter uma vida digna. Quando alegaram aqui 
que o cerne da questão está na educação, eu me perguntei: 
como é que a população vai ter essa educação? Quando·falam 
em má distribuição da riqueza, eu me pergunto por que existe 
essa má distribuição da riqueza. E quando falam em 
impunidade. eu me pergunto o porquê dessa impunidade. Assim, 
vamos chegar a um ponto comum, que é a responsabilidade do 
Estado e a violência com o cidadão, institucionalizada pelo 
Estado brasileiro. 

Como conseqüência da violência institucional izada, temos a 
violência das ruas. E para fechar esse ciclo,perverso, temos 
a volta da violência do Estado, como forma de repressão. 
inclusive a policial. Então, eu colocaria a seguinte 
questão: por onde vamos começar? Não estaria na hora de 
atribuirmos a competência a quem de direito: ao Estado 
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brasileiro, que, por sua omissão e por sua repressão ativa, 
nos tem conduzido a esse beco sem saída? 

Como vamos saber por onde começar? Aqui deixo a minha per-
gunta: afinal de contas, para que serve o Estado senão para 
organizar coletivamente a sociedade? 

O Dr. Artsttdes Junquetra* -Vou ler o art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da 
RepUblica Federativa do Brasil, que passou a vigorar em 
5/10/88, portanto há quatro anos e meio. Diz o art. 60: "Nos 
dez primeiros anos da promulgação da Constituição. o Poder 
PUblico desenvolverá esforços, com a mobilização de todos os 
setores organizados da sociedade e com aplicação de, pelo 
menos, cinqüenta por cento dos recursos a que se refere o 
art. 212 da Constituição, para eliminar o analfabetismo e 
universalizar o ensino fundamental''. O art. 212 é relativo 
à verba de educação. 

Durante os três prime i r os anos, propus ação de 
inconstitucionalidade por omissão com relação ao Legislativo 
e ao Executivo Federal, porque isso não foi cumprido. ou 
seja, a raiz de nossos males é fazer retórica e não agir. 
Está aqui a receita para acabar com o analfabetismo: durante 
os dez primeiros anos, 50% de todo o dinheiro destinado à 
educação tem de ser empregado na erradicação do analfabe-
tismo e na universalização do ensino fundamental. Já vamos 
para cinco anos da promulgação desta Constituição e este 
dispositivo é letra morta, mesmo porque não se tem mecanismo 
legal para o Judiciário cobrar do Legislativo e do Executivo 
a aplicação da verba. Tem de estar no Orçamento, conforme 
determina o artigo que acabei de ler. 

De modo que a frustração é muito grande. Mas me 
perguntam: "Não é violência do Estado?". É. É violência. 
Sempre achei que o Estado- esta é uma mentalidade que 
precisa ser mudada - não é o padrinho que dá emprego, não é 
padrinho que tutela os nossos interesses. Ao contrário, os 
que estão lá desenvolvendo atividades estatais são nossos 
empregados. são servidores públicos, como o nome está a 
indicar, são servidores do povo. Quem assume um poder com a 
consciência e a intenção de que vai usufruir a parte boa do 
poder e de que vai exercer autoridade sobre os governados 
parte de um princípio errôneo. Ele deve assumir o Poder -
Legislativo. Executivo ou Judiciário -e isto vale desde o 
Presidente da República até o mais humilde servidor. para 
servir. É ônus e não bônus. Se não se mudar esta men-
talidade ... E quem poderá mudar esta mentalidade? Nós, que 
temos um voto nas mãos. 

Aí, eu digo: a mudança depende de cada um de nós, e a força 
está no nosso voto. Agora, sem a união de todos não haverá 
força suficiente para mudar essa mentalidade. O dia em que 
mudar essa mentalidade e o governante sentir nas costas o 
peso da responsabilidade do cargo, da angústia da não-
solução dos problemas, essa coisa vai mudar. Quem é que tem 
que fazer essa mudança de mentalidade? Nós, com o nosso 
título de eleitor. Não vejo outra saída. Há outra saída, 
sim. que é nós nos unirmos e substituirmos o Estado naquilo 
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que pudermos. O que não pudermos, em termos de 
macroorganização. só hâ a saída do voto. 

O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Dr. Diamantino Silva 
Filho. 

O Dr. otamanttno Silva Filho- Sr. Procurador, está provado 
que o Estado, especialmente o de Minas Gerais, é 
incompetente para cuidar da educação. Queríamos encaminhar 
aqui uma proposta. para que fosse colocada nos estudos da 
comissão, qual seja , a possibilidade de se elaborar um 
texto de lei no sentido de se constituírem outras entidades 
à semelhança do SENAC, em pleno funcionamento, e do SENAI, 
em extinção ou quase desativado, para que, seguindo um 
conselho do Procurador-Geral da República, pudéssemos. nós 
da sociedade e do mundo empresarial, pensar em substituir o 
Estado. uma vez que nós precisamos, conforme ensinou o 
conferencista e seguiu dizendo o Presidente da OAB de M1nas 
Gerais. Dr. Raimundo, às vezes, assumir esse poder e seguir 
um rumo, uma vez que o Estado está falido. 

Mas não e 1sso que nos traz aqui. Já tínhamos feito essa 
anotação antes. por isso nos referimos a esse assunto. Mas 
queríamos pedir, na condição de mineiros e conterrâneos do 
Procurador-Geral. que toda a platéia ficasse de pé para 
fazermos uma mensagem de crença no Ser Superior, pela 
recondução do Procurador-Geral da República ao seu cargo, 
exatamente neste instante em que, no momento da recondução, 
ele é. primeiramente, trazido a Minas Gerais. Pediria à 
platéia que ficasse de pé e mentalmente acompanhasse nossa 
oração. 

Deus e Senhor nosso, protetor de todos nós. estenda e 
intensifique sua proteção ao caríssimo Dr. Aristides 
Alvarenga Junqueira, mineiro reinvestido das nobres funções 
da chefia da Procuradoria-Geral da República, para que, como 
Procurador-Geral, inspirado nos propósitos divinos, continue 
a exercer suas funções tão importantes com a grandeza de sua 
alma. 

Senhor. dê à família do Dr. Aristides. especialmente a sua 
querida esposa. Roseli, e a seus amados filhos Lúcio e 
Mário, a tolerância de se privarem da justa e desejada 
presença do esposo e pai amantíssimo, de quem honrosamente 
se orgulham. Senhor, faça-os compreender que seu querido 
chefe de família precisa continuar, por mais este biênio, 
pelo menos, a dar proteção à grande família brasileira, à 
qual eles, como todos nós, pertencemos. 

Senhor. ajude o Dr. Aristides, no exercício de suas 
funções, a continuar infundindo em cada um dos brasileiros, 
como vem fazendo, o sentimento da honradez. da dignidade 
inerente aos seres humanos. 
Senhor, ajude o Procurador-Geral da República a continuar a 

ensinar aos brasileiros, corno fez nestes dois biênios, corno 
nenhum outro brasileiro, que o importante para cada cidadão 
e para cada patriota é ser o que ele é . 

Obrigado. Senhor. Que a mão de Deus que o traz, Sr. 
Procurador, primeiramente a Minas Gerais, sua terra natal, 
neste momento de sua repetida condução ao cargo de 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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Procurador-Geral da República, o leve de volta a Brasília, 
onde, sob sua proteção, haverá de contlnuar a exercer suas 
tão nobres funções. Obrigado. Senhor. Obrigado, Sr. 
Procurador da República, pela sua conduta diante da 
Procuradoria-Geral. Nós, brasileiros, especialmente nós 
mineiros, nos orgulhamos muito do seu posicionamento. 

O Dr. Arlsttdes Junquetra* -Com todo respeito, vou dizer 
uma palavra que aprendi de pequenininho: amém, assim seja. 
Força eu peço, e muito, porque acabava de dizer que dót 
muito. A dor é física. quando a responsabilidade pesa, e ela 
pesa todo dia. 

Encaro meu cargo como ônus, como peso, como serviço 
pUblico. que tenho que prestar. Apesar do peso. repito a 
oração que o meu amigo e conterrâneo fez para mim: que as 
mãos de Deus me protejam sempre nestes dois anos. 
Gostaria, apenas, de fazer uma observação, Sr. Presidente. 

Sou um brasileiro que estudou num grupo escolar público em 
São João del-Rei, onde, felizmente. não havia necessidade da 
cadeira de Educação Moral e Cívica, porque naquela época 
isso se aprendia no lar. na escola e na cidade. Não havia 
necessidade dessa matéria específica e de se sentarem os 
alunos numa sala de aula para aprender a ter moral e 
civismo. Isso era demonstrado. Saudava-se a Bandeira, ouvia-
se e cantava-se o Hino Nacional sem nenhum constrangimento. 
É preciso que isso volte. E preciso que não tenhamos 
vergonha de cantar o Hino Nacional ou de fazer uma saudação 
à Bandeira, como os católicos que passam à frente de uma 
igreja e se benzem. Não é possível ter respeito humano de se 
reverenciarem os simbolos da Pátria. 

Agora, o que me espanta. porque minha formação foi igual a 
de todos os meus colegas. motivo pelo qual não devo 
generalizar, é a desonestidade dos homens públicos. que 
campeia no Bras i 1. 

Não exerço cargo eletivo. Fiz um concurso público, galguei 
a carreira do Ministério Público Federal e sou o Procurador-
Geral da República. Não sou diferente dos outros 
brasileiros. Assusta-me, portanto, esta iluminação que se 
faz sobre a figura de um funcionário público chamado 
"Procurador-Geral da República", como sendo paradigma de 
honestidade e moralidade públicas. Trata-se de uma injustiça 
cometida contra meus colegas anônimos, que estão trabalhando 
na Procuradoria, com afinco. assim como os demais membros do 
Ministério Público, no âmbito federal e estadual, e, de 
maneira mais abrangente. essa injustiça atinge a todos os 
setores da sociedade . 
Acredito que, se nosso Poder Legislativo federal levantasse 

uma bandeira que tentasse "separar o joio do trigo", talvez 
conseguisse que todo o povo brasileiro mudasse seu conceito 
a respeito do Congresso Nacional, onde existe gente 
respeitável e séria. Esta era a observação que gostaria de 
fazer. Eu não passo de um funcionário público, cumprindo sua 
obrigação, com a formação que recebeu desde pequeno, como 
aconteceu com muitas pessoas. O que me assusta é que o 
norma 1 está vi r ando excepcional, é encarado como 

ÉL--------------------------------------------------------1 
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excepcionalidade, e eu não gostaria de ser tratado assim. 
Muito obrigado! 

O Sr. Coordenador Tenho em mãos uma pergunta da Sra. 
Ube 1 ; na Lopes, da De 1 egac; a de Mu 1 heres: "Nosso Pais só dá 
proteção para os presos; a Comissão de Direitos Humanos só 
visita cadeias; nunca foram visitadas as famílias. das 
vitimas. Pude constatar isso. hoje, no jornal "Estado de 
Minas", onde se noticia que a penitenciária de Contagem está 
terminando de construir sete suítes para os presos receberem 
suas mulheres. É correta essa mordomia?". 

O Dr. Aristides Junque1ra - No meu tempo de seminário, ouvi 
um provérbio latino, que me marcou para o resto da vida. Sua 
tradução é: "A virtude está no meio". Se não devemos 
dispensar aos presos maiores regalias, temos a obrigação de 
respeitar seus direitos humanos. Também não posso deixar de 
incentivar as associações de famílias de vitimas. Já existe, 
no Rio de Janeiro, a Associação de Vítimas de Crimes Contra 
a Administração Pública, praticados por funcionários 
públicos. As vítimas devem reunir-se, e é dever da 
administração pública vdltar seus olhos para elas. 

O exagero nas regalias que possam ser oferecidas aos presos 
não el ide o respeito aos direitos da pessoa humana que o 
preso também é. Mas devem ser erradicadas as regalias 
exageradas. Com relação às vítimas. deve-se também olhar 
para elas. O poder público deve preocupar-se com elas. E, 
com relação a essa questão. é preciso confessar que o poder 
público ainda não fez nada do que deveria ser feito. 
O Sr. Coordenador - Com a palavra. a Sra. Eunice Sabino, da 

APAE. 
A Sra. Eun;ce Sabtno - A minha pergunta é a seguinte: quais 

os direitos que a criança ou o adolescente deficiente, 
vítima de violência, tem? V. Exa. acha justo a famil ia arcar 
com todos os custos da recuperação do menor, dando-lhe pelo 
menos uma condição digna de vida, ainda que vegetativa? A 
família toda acaba sendo vítima, V. Exa. não acha? Tenho um 
filho que sofre de paralisia cerebral. Fui vítima de uma 
violência, quando estava grávida, na porta do Fórum 
Lafaiete. Quando me dirigia a uma audiência, fui atingida 
por um tiro no braço, e a criança nasceu no SQ mês de 
gestação, com paralisia cerebral . 

O Dr. Aristides JunQueira* Há um dispositivo 
constitucional, no capítulo da Previdência Social, que trata 
dessa assistência. Ele diz respeito aos deficientes ou 
dependentes e à obrigação do Estado de sustentá-los . 
Entretanto, essa lei deveria entrar em vigor 180 dias a 
partir da promulgação da Constituição. Até hoje, isso não 
ocorreu. Recebi de uma associação da APAE e de outra que tem 
os mesmos objetivos, da c i da de de Goiânia, uma 
representação, para que eu propusesse uma ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão do Estado, pois o Estado 
estava omitindo-se na aplicação da Constituição de 1988. 
Hoje de manhã eu assinei uma petição, dirigida ao Supremo 
Tribunal Federal, visando à regulamentação desse artigo da 
Constituição. Não tenho muitas esperanças. Se isso é dever 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 



z o 

-~ 
-~ 
o :. 
o 
~ 

~ 

~ • ~ o o 
o c 
~ 

~ e 
~ 

566 

do Estado, pelo próprio texto constitucional. creio que não 
é o Supremo Tribunal Federal, por meio de uma ação direta de 
inconstitucionalidade, que obrigará o Congresso Nacional a 
fazer a lei e o Poder Executivo a sancioná-la. De modo que 
não há na Constituição uma forma efetiva para conseguirmos 
esse objetivo. 

Não sei se a senhora propôs alguma ação. 
A Sra. Eunice Sabtno - Não. Na época não tive condições, 

porque precisei ficar internada quatro meses até que a 
criança nascesse. A minha esperança era a Constituição. Ela 
está ai e o meu filho. hoje com 12 anos. não fala, não 
enxerga e não anda. 

O Dr. Artsttdes Junqueira -Ele tem direito à proteção do 
Estado, de acordo com o que dispuser a lei. É essa lei que 
queria fosse editada pelo Estado. O Estado deveria tê-la 
editado até 180 dias após sua promulgação, e não o fez. Isso 
caracteriza, mais uma vez. a retórica bonita do 
Constituinte. a qual, porém, não tem correspondência na 
prática. 

A Sra. Eunice Sabino - Muito obrigada. 
O Sr. Coordenador Tenho comigo mais duas per.guntas. A 

primeira é da Sra. Nair Moreira de Souza, dirigida ao Sr. 
Procurador-Geral da República: 

''No Sul do Pais, acredito que seja em Santa Catarina, 
conforme divulgado pela TV, os presidiários instalaram 
dentro do presídio uma fábrica para a produção de roupas, 
sendo eles auxiliados por microempresas de confecções. Não 
seria essa uma forma de educação a ser tomada como exemplo 
em todos os presidias?". 

A segunda pergunta, de Luciana Veiga Lima, estudante de 
Direito, é também dirigida ao Sr. Procurador-Geral da 
República: 

"O sistema penitenciário do Brasil é uma questão politica e 
social. Há superpopulação carcerária, e o fato de se 
aumentarem, cada vez mais, as penas parece não resolver 
absolutamente nada. Não seria talvez melhor tentarmos buscar 
novas a 1 ternat i v as de sansão, ou seja, ao invés de 
aplicarmos quase que única e exclusivamente penas privativas 
de 1 iberdade, adotarmos outros tipos de pena, como a de 
prestação de serviços á comunidade, etc?". 

de ''A universidade brasileira é, na verdade, um pacto 
mediocridade entre professores e alunos. Será que a 
universidade paga não seria uma solução para a melhoria de 
qual idade do ensino superior?". 

São essas as questões colocadas. 
O Dr. Aristides Junquetra Na verdade, houve três 

questões, sendo as duas primeiras relativas ao sistema 
penitenciário. 

Com relação à primeira, eu, quando era estudante de Direito 
em Belo Horizonte - formei-me em 1967 - em 1965 ou 1966, 
visitei a Penitenciária Agrícola de Neves, onde o trabalho 
penitenciário já existia com muita eficiência. Todos os 
coturnos da PMMG eram fabricados lá. Não sei se isso parou, 
mas a obrigatoriedade de trabalho no presídio está também na 
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Lei de Execução Penal. E só o Estado querer transformar 
presídios em grandes empresas que eles darão lucro. Hoje, o 
Estado se mostra de tal forma impotente para administrá-los, 
que se pretende sejam eles privatizados. 

Com relação ao nosso sistema penitenciário, o nosso código 
acompanhou a cultura de nosso povo. Até hoje todos nós. 
quando conversamos a respeito de pun1çao, falamos: esse 
sujeito deveria estar na cadeia, como se cadeia, ou seja, 
pena privativa de liberdade, fosse a Unica forma de sansão 
penal. Mas o código, com a reforma da parte geral feita em 
1984, prevê penas alternativas, inclusive a da prestação de 
serviços à comunidade e a de interdição de direitos em 
substituição à pena privativa de liberdade. 

Eu, particularmente, acho que é uma forma de punição mais 
saudável e mais eficiente, desde que a periculosidade do 
agente assim permita, porque, se não permitir. a segregação 
ainda é a única forma possível. 

Gastar dinheiro com sistema penitenciário, realmente o 
Estado não gasta muito. Mas é preciso. E a deficiência do 
sistema penitenciário brasileiro é gritante e conhecida de 
todos nós. 

A última pergunta era com relação ao pacto entre 
professores e alunos. Quando fui chamar a atenção de um 
Deputado Federal para o descumprimento do art. 60, imaginei 
que ele fosse me apoiar. Eu disse que precisávamos fazer 
cumprir a Constituição e ele me respondeu:" Mas esse 
dispositivo não pode ser cumprido, senão as universidades 
fecham". Foi a resposta que recebi. Vejam se é possível que 
as universidades fechem se nos dez primeiros anos 50% do 
orçamento destinados à educação forem aplicados na 
erradicação do analfabetismo ou no ensino fundamental t 
Portanto. deixemos de erradicar o analfabetismo, deixemos o 
ensino fundamental como está, porque as universidades não 
podem fechar. Foi essa a resposta que recebi. Como era um 
Deputado Federal, não pude falar mais nada, a não ser fazer 
com que o Supremo determinasse que se cumprisse a 
Constituição. Mais uma determinação que o Supremo faz que é 
uma mera declaração de inidoneidade moral. Tem o aspecto de 
sedução moral, porque não é possível ao Poder Judiciário dar 
ordens ao Poder Legislativo para legislar. Assim fica a 
situação. 

Penso que quem pudesse pagar o ensino superior deveria 
fazê-lo. Não sou a favor do ensino universitário gratuito. A 
mim me parece inversão de valores dizer que não se pode 
erradicar o analfabetismo ou fazer com que todos os 
brasileiros tenham um curso primário porque eu não posso 
fechar as universidades. 

O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Paulo Daniel Godói: 
"Para os crimes como homicídio doloso, estupro seguido de 
morte, seqUestro seguido de morte a pena de morte deveria 
ser aplicada? Não se trata de falar que nos países onde a 
pena de morte é aplicada os crimes citados não sofreram 
redução em suas incidências. O importante é que as pessoas 
que cometem tais crimes não merecem conviver conosco, nos 
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ameaÇando novamente através das fugas dos presídios, 
cometendo novamente os mesmos crimes absurdos. Com quatro 
anos e meio os mesmos criminosos estarão em liberdade. Qual 
a sua opinião?" 

Primeiramente vou pedir a opinião do Dr.Raimundo e, em 
seguida. a do Dr. Aristides. 

O Dr.Raimundo Cândido Júnior* A opinião da OAB com 
relação à pena de morte é no sentido de que, conforme foi 
dito pelo Dr. Aristides Junqueira, ela não resolve o 
problema. 
Aqueles que são defensores da pena de morte constumam dizer 

que esses criminosos são irrecuperáveis. Esse argumento não 
nos seduz também, porque costumamos dizer e repetir que nos 
asilos e manicómios diversas pessoas são também consideradas 
irrecuperáveis e não se está apregoando pena de morte para 
elas. Estamos debatendo formas de preservar a vida. A pena 
de morte é o contrário; ela quer acabar com a vida. Essa não 
é a solução para os problemas. O que se busca, além do 
castigo, é também a recuperação e a inibição, e a pena de 
morte tem demonstrado que não inibe a criminal idade. Essa é 
a nossa opinião a respeito do assunto. 

O Dr. Aristides Junquetra* - O problema não era só sobre a 
pena de morte, era também sobre outro tipo de sanção. 
Acontecem crimes horrorosos com os benefícios que a lei de 
execução dá. Isso tem que ser visto com certo cuidado pelo 
Juiz de execução da pena. Um deles é a remissão pelo 
trabalho. Para cada três dias trabalhados, diminui um dia no 
cumprimento da pena. Isso é salutar, mas até onde o li-
vramento condicional, até onde esse benefício pode trazer 
tranqüi 1 idade social, embora traga em si uma filosofia de 
recuperação do criminoso, colocando-o gradativamente de 
volta à sociedade? Eu. particularmente. acho que 
determinados tipos de crime não podiam merecer tais 
beneficios. A pena deveria ser cumprida integralmente. Mas 
essa é a minha opinião. O que manda a lei é outra coisa e, 
portanto, como membro do Ministério Público. tenho que fazer 
cumpri-la. 

O Sr. Coordenador Pergunta do Capitão Sátiro: "A 
violência sempre foi um fenômeno social desde os primórdios 
da sociedade. O motivo de estar hoje na pauta do dia dos 
debates sociais decorre, entre outras coisas, de fugir dos 
limites de tolerância suportáveis pela sociedade. Pelo que 
eu entendi, o Dr. Aristides coloca o "ter" como psicose 
social-materialista, em detrimento do "ser", enquanto 
existência física, espiritual e de valoração social como 
causa primeira do desencadeamento da violência. 

Eu pergunto se não estaria na família desagregada, 
desestruturada, com seu sentido de valoração social aviltado 
a razão de ser, a raiz primeira da cadeia com que se forma a 
violência social dos nossos dias." 

O Dr. Artsttdes Junquetra* - Isso já é conseqüência da 
mentalidade do "ter" e não do "ser". Essa desagregação 
familiar tem muito de origem material. Eu quero ter 
tranqüilidade, eu quero ter bens materiais, eu quero ter 
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sossego. Eu não posso. portanto. tolerar o outro que me 
aborrece. que tem defeitos. Acho que a causa do 
desentendimento familiar também está na premissa: eu quero 
''ter'' e não ''ser''. 
o Sr. Coordenador - Pergunta da Sra. Consuelo Quiroga, da 

Associaçao Municipal de Assistência Social: "Um grande 
esforço do Município de Belo Horizonte está sendo realizado 
para viabilizar a ação dos conselheiros tutelares eleitos 
para atuar a partir das regionais da Prefeitura de Belo 
Horizonte. 

Eles constituem instância prevista no Estatuto da Criança e 
do Adolescente, de zelo pelo cumprimento dos direitos 
desses. Entretanto, esse trabalho que fará emergir uma 
demanda reprimida relativa à problemática dessas crianças e 
adolescentes só se fará efetivo numa relação estreita com o 
Ministério Público. Nesse sentido, que modificações podem 
ser vislumbradas nessa instancia- Ministério Público- para 
oferecer respostas a essa questão? 

E uma outra pergunta, de Marcelo Gisenge, estudante de 
O i rei to da UFMG: "Reconhecendo-se o interesse dos 
participantes do fórum em tentar encontrar soluções para 
resolver o problema da violência em nossa sociedade e 
destacando a prioridade em resolver as distorções no sistema 
educacional brasileiro. quais são os rea1s mecanismos dos 
Poderes Legislativo e Judiciário e das instituições públicas 
para pressionar o Poder Executivo a agir no sentido de 
resolver esse problema?" 
o Dr. Aristides Junquefra* - Vou começar pelo fim. Não me 

parece que o Poder Executivo tenha que ser pressionado pelo 
Legislativo e pelo Judiciário. Acabei de demonstrar, com 
relação a uma norma constitucional que dizia que nos dez 
primeiros anos, a partir da promulgação da Constituição, 
dever-se-ia investir na erradicação do analfabetismo e no 
ensino fundamental. No entanto, o próprio Congresso 
Nacional, quando vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o 
Orçamento da União, não cumpre, juntamente com o Executivo, 
que elabora o Orçamento, a determinação constitucional. 
Então, a culpa é dos dois Poderes. O Judiciário nada pode 
fazer, a não ser dizer assim: "Sociedade brasileira, o 
Executivo e o Legislativo estão descumprindo a 
Constituição". Qual é a sanção que lhes pode ser imposta? 
Diz o Ministro Sepúlveda Pertence, mineiro de Sabará: "Use 
seu voto como sanção". Então, a sanção é meramente moral e 
pode repercutir numa modificação do poder nas próximas 
eleições. Só, e nada mais, lamentavelmente. Afinal de 
contas, tanto o Executivo quanto o Legislativo - e aí deixo 
para reflexão - são reflexos da sociedade que os elegeu. Que 
não se reclame do Legislativo nem do Executivo, porque 
estar-se-á fazendo uma auto-reclamação; e, se for para fazer 
uma auto-reclamação, é preciso fazê-la com humildade. 

A primeira pergunta era com relação a outro tema. v. Exa . 
poderia repeti-la? 

O Sr. Coordenador - Sobre a questão da participação do 
Município de Belo Horizonte. 
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O Dr. Artstides Junquetra* - Sobre os Conselhos Tutelares. 
o Ministério Público tem muito que ver com isso. Acredito 
que seja um trabalho constante de todos os Ministérios 
Públicos dos Estados brasileiros a aplicação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Não há solução do problema. a não 
ser municipalizando, fazendo com que a sociedade, através 
dos Conselhos Tutelares e de outros conselhos, com a 
participação efetiva da comunidade, solucione o problema da 
criança e do adolescente. Não posso ditar uma norma geral, 
uma norma uniforme para a solução dos problemas das crianças 
e dos adolescentes de Belo Horizonte, da minha terra, São 
João del-Rei, de Uberaba. de Uberlândia. Cada cidade tem sua 
peculiaridade, então. é preciso que cada cidade encontre sua 
forma de fazer com que essas crianças abandonadas e 
infratoras tenham uma ocupação adaptada à própria comunidade 
em que vivem. Não há como elaborar-se uma norma padronizada 
para cada Estado. É por isso que julgo muito sábia a 
filosofia do estatuto. que. por ser algo que exige a efetiva 
participação da sociedade. talvez sofra críticas. 

As pessoas podem dizer assim: "Isto é inviável. isto não é 
factível, esta lei é muito bonita, mas não vai pegar." Não 
vai pegar porque nós não queremos que ela pegue. E aí. 
depende de nós. O legislador está-nos chamando. como membros 
da comunidade, a participar desses conselhos e a engajar-nos 
nessa luta, com relação ao adolescente e, principalmente. 
com relação à criança. 

Quem de nós tem a coragem de fazer o que este brasileiro 
fez? Em uma avenida de Belo Horizonte. dar banho, comida e 
cama, ainda que por uma noite, a um menino que está no sinal 
vendendo flor? Quem de nós tem? Ou somos realmente 
comodistas e pensamos: "Vou dormir, e ele que se vire?" 
Normalmente. acontece isso. O estatuto quer sacudir isso. 
Digo, não como membro do Ministério Público. mas como 
cidadão, que este é o problema crucial do Brasil. Se não 
salvarmos a nossa infância. não teremos Brasil amanhã. 

O Sr. Coordenador -Convido, para formular esta pergunta, o 
estudante da Faculdade de Direito Mílton Campos, Sr. Luciano 
Magalhães de Oliveira. 

Quero comunicar ao Plenário que permitiremos mais três 
intervenções e. em seguida. encerraremos o debate. 
O Sr. Luciano Magalhães de Oliveira Dr. Aristides 

Junqueira. Procurador-Geral da República. uma das 
características da pena é a reeducação e a reintegração do 
individuo ao convivia social. Mas, devido às crises que 
assolam o sistema prisional, isso não acontece, ou raramente 
acontece. Qual a sua opinião sobre a privatização do sistema 
prisional? Viável ou não? 

O Dr. Aristides JunQuetra* - Acho inviável. Dentro do nosso 
estágio cultural, hoje, é inviável. Mesmo porque a 
privatização preconizada é no sentido de que a empresa 
particular explore o presidia e o preso, enquanto a 
disciplina tendente à recuperação fique por conta do Estado . 
Não sei como podemos coadunar essas duas coisas. Eu não 
entendo. Ainda mais eu, que acho que a prisão não cura, 
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função 
que o 

Educação, saúde e segurança. conforme a Constituição. são 
obrigações indeclináveis do Estado. Assim sendo, todo 
orçamento deveria ser gasto com essas atividades, com essas 
finalidades, que são as primordiais do Estado. Se querem 
privatizar estradas e empresas estatais, tudo bem, mas tudo 
que se relaciona com justiça e segurança não é possível ser 
privatizado, no meu modo de pensar, embora eu saiba que o 
próprio Conselho de Política Penitenciária do Ministério da 
Justiça tenha trabalhado no sentido da privatização. Eu, 
particularmente, reputo invlável, no Bras i 1 de hoje, 
qualquer privatização prisional. 

O Sr. Coordenador - A próxima pergunta é também dirigida ao 
Procurador-Geral da República. mas eu gostaria que o Or. 
Raimundo participasse da resposta. 

A pergunta é formulada pelo Dr. Jarbas Soares Júnior, 
Promotor de Justiça desta capital: 

''O Ministério Público é o dono da ação penal e assim deve 
levar as provas ao Poder Judiciário. Ocorre que a prova é 
produzida pela Polícia. Dessa forma, o Ministério Público 
fica vinculado, por várias questões, à prova indiciâria da 
polícia. 
Pergunta-se: Não está implícito no controle externo da 

atividade policial que o Ministério Público deve acompanhar, 
desde o início da apuração. o trabalho da Polícia, para, só 
aí, oferecer denúncia, com provas satisfatórias? Não seria 
esta uma forma de diminuir a impunidade ante o princípio "in 
dubio, pro reo", tão usado pelo Judiciário ao absolver 
acusados, com base na insuficiência de provas?". 

Com a palavra, o Dr. Raimundo. 
O Dr. Ratmundo Cãndtdo Júnior - Essa questão colocada pelo 

Dr. Jarbas, ilustre Promotor de Justiça desta capital, é 
realmente muito polêmica, pois sabe-se muito bem da 
discussão que existe entre a Polícia e o Ministério Público 
a respeito desse propalado controle externo. Em outros 
países. como os Estados Unidos, essa situação ocorre e. por 
exemplo, aqueles que vêem filmes pela televisão verificam a 
participação de representantes do Ministério Público e de 
seus assistentes na fase policial, ditando normas para a 
própria atividade policial. 

Realmente a Polícia tem-se rebelado contra esse controle 
externo, argumentando que isso retiraria a sua autonomia de 
ação. A atividade da Policia tem o objetivo de propiciar ao 
Ministério Público os meios necessários para que ele possa 
levar o pedido de solução dos conflitos e pendências da área 
penal ao Estado. Não vejo como o Ministério Público não 
possa ter a participação no inquérito, inclusive, dando 
diretrizes à autoridade policial. Isso acontece muitas ve-
zes, por exemplo, quando o inquérito é remetido ao Promotor, 
que, com base em tal inquérito, vai ou não oferecer uma 
denúncia. Muitas vezes o representante do Ministério Público 
se vê forçado a pedir diligências e mais diligências, a fim 
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de chegar-se ao objetivo almejado. Entendo que essa 
participação efetiva do Ministério Público na atividade 
policial, inclusive , ditando diretrizes a serem seguidas . 
seria salutar porque abreviaria o caminho desta direção. 
Gostaria de ouvir agora a opinião do Dr. Aristides 

Junqueira. 
O or. Artsttdes Junqueira* - No meu entender , um dos 

aspectos do problema a ser resolvido, a questão da 
impunidade, está preso também ai. De acordo com a 
Constituição, quem tem atribuições de investigar crimes é a 
Polícia, mas quem tem a atribuição de denunciar tais crimes 
ao Poder Judiciário é o Ministério Público. 

Como o nosso Código Penal é de 1941, ele faz com que a 
atividade policial, ao term~nar um inquérito, ao invés de 
remetê-lo ao Ministério Público. que tem que oferecer a 
denúncia, remete-o para o Juiz . que não pode fazer nada. Do 
Juiz, vai para o Ministério Público. Entretanto, se o Juiz 
quer mais diligências da policia, o processo tem que voltar 
para o intermediário, a Delegacia de Polícia. O acúmulo de 
serviços que o Ministério Público e a Policia têm faz com 
que, na normalidade, vencido o prazo de inquérito, sem que a 
Polícia tenha concluído as diligências necessárias para o 
oferecimento da denúncia, se devolva ao Juiz o processo, 
pedindo prazo. O inquérito vai ao Promotor, para que diga 
que concorda com o pedido de prazo, volta para o Juiz e, do 
Juiz, volta para a Policia, com a concordância de prazo. 
Nesse ínterim, a Policia respira um pouco aliviada, porque 
vai para quase um mês o "passeio" desse inquérito sem nada 
ser feito dele. E o Ministério Público. também, mais do que 
depressa. utiliza o direito da concessão do prazo. porque 
também há muitos outros inquéritos que precisam da denúncia, 
e a alegação, então, é a de que não tem tempo para esse 
procedimento. 

Agora. se nós queremos ganhar tempo, por que não tiramos o 
Juiz dessa intermediação inócua, já que um simples 
telefonema do Delegado de Policia ao Ministério Público 
permite que o inquérito continue? Mas nem isso se consegue. 
e há um projeto no Congresso Nacional nesse sentido. mais 
especificamente. no Senado Federal, mas a resistência para a 
aprovação desse detalhe é enorme! E aqui o "mea-culpa" 
também para o Ministério Público. É preciso que a 
Magistratura. o Ministério Público e a Polícia Judiciária 
abandonem os interesses corporativistas e tornem possível a 
erradicação da impunidade. E são pequenas coisas como essa 
que entravam o processo pena 1. Mas. enquanto o nosso 
espírito corporativista falar mais alto do que o interesse 
público. não vamos ter solução. 
O Sr. Coordenador - Com a palavra, 

pergunta, a Profa. Berenice Alves 
educacional . 

para formular sua 
Santos, orientadora 

A Professora Berenice Alves Santos- Sr. Procurador. tive o 
privilégio de estudar em escola pública e, hoje, preocupa-me 
muito a situação de nossas crianças. Gostaria de saber como 
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fica o fato de estarmos 60 dias parados, em relação ao 
combate a violência. 

O Dr. Aristides Junquetra* - Só posso lamentar. Não sou 
governante, não quero sê-lo, mas, corno cidadão, às vezes, 
passam pela minha cabeça idéias esdrúxulas e, às vezes, rio 
delas. Se alguém quiser rir, eu as manifesto. E vai lâ: 
Quem sabe se o Brasil parasse de cinco a dez anos e dissesse 
o seguinte: "Agora, nós vamos mexer só com a educação, de 
modo que, senhores cientistas, senhores matemáticos. 
senhores geólogos, senhores filósofos, senhores filólogos, 
senhores professores de línguas. venham todos para o ensino 
primário. O salário será compensador a ponto de o professor 
universitário preferir dar aulas no curso primário". Tenho a 
impressão de que só por meio dessa hipérbole que faço 
poderíamos consertar o Brasil, melhorando o seu nível 
cultural. Não há dúvida de que todos nós, aqui, somos uns 
privilegiados. 

A Profa. Berenice Santos - O que nos preocupa é o seguinte: 
como querer ser, se nós não temos condições de ser nada? 
Para ser. é preciso ter um minimo necessário. Não temos o 
mínimo. Então, como trabalhar com a criança, evitando a 
violência que ameaça todos? 

O Dr. Aristides Junqueira* É sobre esse m1n1mo que eu 
falava. Os professores universitários prefeririam dar aulas 
na escola primária, porque seriam mais bem remunerados. Não 
teriam a preocupação de ter, porque teriam o mínimo 
necessário para poder viver bem e se dedicar ao ensino. 

A senhora me faz lembrar meu tempo de criança, na escola 
pública, na minha terra natal, onde as professoras do grupo 
escolar, até a quarta série - a quinta série era o curso de 
admissão - eram enciclopédias ambulantes e ensinavam de 
forma admirável. Essa gratidão eu tenho com o meu grupo 
escolar de São João del-Rei, que hoje é a Escola Estadual 
de Minas Gerais. Ali está a base de tudo. E era uma base 
sólida. Hoje, o professor universitário, às vezes, tem 
vontade de chorar, pois tem de aprovar, já que não há outra 
solução, uma vez que ele já chegou até ali, um estudante 
universitário, que está no terceiro ou quarto ano, e mal 
sabe redigir. 

A senhora me faz lembrar que, naquela época, ser marido de 
professora era uma profissão rendosa. As coisas mudaram e 
para pior. E nós assistimos a tudo isso, passivamente. É 
preciso mudar! A escola pública tem de voltar a ter o seu 
lugar. Surgiu do declínio da escola pública até um exagero, 
eu diria quase empresarial, de escolas particulares, criando 
mais um conflito entre os pais e os donos de estabe-
lecimentos escolares. Ás vezes, esses pais não têm condição 
de pagar as mensalidades exigidas. Como vamos resolver esse 
problema? Vontade política dos governantes e pressão de toda 
a sociedade. Ainda que seja dessa forma quixotesca, quando 
se propõe, no Supremo Tribunal Federal, uma ação, dizendo 
que estão descumprindo a Constituição, que tem de haver 
dinheiro para o ensino fundamental, etc. Essa é a forma que 
eu tenho de me rebelar contra esse estado de coisas. E que 
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todos nós nos rebelemos. até que a escola pública volte ao 
seu lugar. 

O Sr. Coordenador -Pergunta da jornalista Mónica Miranda: 
''Dr. Aristides, com a falência das nossas instituiç6es e 
das nossas elites. que não conseguem acabar com a violência 
da fome. do desemprego, da impunidade, da corrupção, do 
menor abandonado, da mortalidade infantil e com outras 
violências, o senhor não acha que corremos o risco de ver 
aparecer um déspota, que fecharia todas essas instituiç6es 
falidas e acabaria sendo carregado pelo público?" 

O Dr. Aristides Junqueira• - Eu vou começar a discordar da 
senhora quanto à "falência das nossas elites". Se elas 
estivessem falidas. não estaríamos onde estamos. Posso dizer 
que nossas elites são incompetentes. Falidas, não! Essa má 
distribuição de riqueza beneficia o ápice da elite econômica 
do País. Ela não está falida. não; ao contrário, nós é que 
podemos estar. Isso pode gerar um clima de tentação para 
aquele que detém a força, que pensa que pode consertar. 
Acredito que seja perigoso. Esse clima pode propiciar tal 
tipo de coisa. Essa é a preocupação do Ministério Público. 
Está na Constituição que esse órgão tem o dever de defender 
o regime democrático. Não estou fazendo incursão em terreno 
político. que não está afeto ao Ministério Públ1co. O art. 
129 da Constituição diz que incumbe a esse órgão defender o 
regime democrático. A tentação de que surja um "salvador da 
pátria", acima do bem e do mal e das instituições, é real, 
mas o Ministério Público está atento para que ninguém caia 
nessa tentação. Quem tem de decidir os destinos da sociedade 
é ela mesma. que deve saber escolher bem os seus 
representantes. 

O sr. Coordenador- Convido a Sra. Jocélia Brandão a 
formular a sua pergunta. 

A Sra. Jocélia Brandão Sr. Procurador, embora tenha 
cometido crime com requintes de crueldade contra uma 
criança, o criminoso não pega a pena max1ma. Gostaria de 
saber qual crime uma pessoa tem de cometer para pegar a pena 
máxima. 

o Dr. Aristides Junqueira•- Lamentavelmente, no Brasil, a 
pena máxima é de 30 anos. Pelas nossa leis penais, ninguém 
pode ficar mais de 30 anos preso. Ainda que a condenação 
seja um somatório de penas por vários crimes cometidos- o 
indivíduo é. por exemplo, condenado a 80 anos de prisão 
só serão cumpridos 30 anos. 
A Sra. Jocélta Brandão (-Faz um comentário fora do 

microfone.) 
o sr. Aristides Junquetra• -o. Jocélia, entendi a sua 

preocupação. 
As penas são previstas como max1mas. Acho que, em 

determinados casos, deveria ser aplicada a pena máxima, mas 
o juiz é obrigado a fazer cálculos estipulados em lei para 
fixar essa pena. Começa por aí. As 1 imitações da lei são 
benignas em determinados tipos de crime. A pena de morte não 
resolverá nada. A ·nossa legislação, hoje, não permite que 
ninguém cumpra pena por mais de 30 anos. Por outro lado, 
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concordo com a senhora quando defende que, no caso de crimes 
como esse a que se referiu, seja aplicada a pena máxima. Se 
o juiz assim não pensa, é possível até recorrer para que a 
pena seja aumentada até o limite máximo. 
O Sr. Coordenador Antes de passar a palavra ao 

Presidente para que encerre os trabalhos, quero agradecer e 
destacar a presença bastante numerosa da Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais e manifestar a esperança renovada de 
que a PMMG possa ser. cada vez mais, nossa parceira e de 
todas as instituições que estejam empenhadas e comprometidas 
com a defesa e a promoção dos direitos humanos no Estado de 
Minas Gerais. Passo a palavra ao Presidente para que encerre 
os nossos trabalhos. 

O Sr. Presidente 
especialmente ao Dr. 
Cândido Júnior e ao 
especiais. 

ENCERRAMENTO 
A Presidência agradece a todos, 

Aristides Junqueira, ao Or. Raimundo 
Pe. Antônio Scarpa, nossos convidados 

Cumprido o objetivo da reun1ao, a Presidência a encerra e 
convoca os Deputados para a ordinária de debates de segunda-
feira, dia 17, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

(* -Sem revisão do orador.) 

ATA DA REUNIÃO ESPECIAL EM QUE FOI TRANSFORMADA A 381ª 
REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 18 DE MAIO 

DE 1993, PARA SE COMEMORAR O DIA NACIONAL DE LUTA 
ANTIMANICOMIAL 

Presidência do Deputado Baldonedo Napoleão 
SUMÁRIO: Destinação da reunião - Composição da Mesa - Pala-

vras do Sr. Presidente - Pronunciamento do Deputado Antônio 
Carlos Pereira --Palavras da Ora. Gisele Onete Marani Bahia 
-Discurso do Dr. Cézar Rodrigues Campos- Pronunciamento da 
Ora. Ana Marta Lobosque - Palavras do Sr. Presidente. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Baldonedo Napoleão) - Destina-se 

esta parte da reunião à comemoração do Dia Nacional de Luta 
Antimanicomial. 

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

mesa a Ilma. Sra. Ora. Gisele Onete Marani Bahia, Diretora 
do Centro de Doenças Não Transmissíveis do Estado de Minas 
Gerais, Coordenadora Estadual de Saúde Mental e 
representante do Or. José Saraiva Felipe, Secretário da 
Saúde; o Exmo. Sr. Dr. Cézar Rodrigues Campos. Secretário 
Municipal de Saúde, e a Ilma. Sra. Ora. Ana Marta Lobosque, 
representante do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental 
de Minas Gerais. 

Palavras do Sr. Presidente 
Em julho de 1979, Belo Horizonte recebe a visita do 

psiquiatra italiano Franco Basaglia. Ele havia feito 
verdadeira revolução no hostial psiquiátrico que dirigia na 
Itália e passara a liderar um movimento mundial pró-
humanização dos hospícios. Em Minas Gerais, ficou 
horrorizado com o que viu . 

'L-------------------------------------------------------_j 
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Na mesma época, o jornalista Hiram Firmino publica no 
''Estado de Minas'' uma série de reportagens intitulada HNos 
Porões da Loucura". violento libelo contra o sistema 
estadual de manicómios. O trabalho dO repórter ganhou o 
Prêmio Essa Regional de Jornalismo. transformando-se em 
livro, em 1982. O Congresso Mineiro de Psiquiatria e o filme 
"Em Nome da Razão", do cineasta Helvécio Ratton. completaram 
o quadro que despertou o debate sobre a questão manicomial. 
Esse questionamento surgiu no início de uma década em que o 
ciclo autoritârio dava sinais de exaustão e se inseriu no 
seio de um movimento da sociedade em geral em prol da 
restauração plena da cidadania. 

Acreditamos que houve muitas mudanças e que os métodos para 
tratamento dos doentes mentais se tenham humanizado. 
Entretanto, a questão voltou à tona a partir da 

apresentação, na Câmara dos Deputados. de projeto de lei 
prevendo a extinção progressiva dos manicômios. E sua 
substituição por outros recursos assistenciais. 

O assunto é sério, polêmico, e divide os especialistas. 
Experiência semelhante, levada a cabo nos Estados Unidos, 

provocou comentários na imprensa americana, segundo os quais 
aquele País regredira a 1820 no setor do tratamento 
pisquiátrico. O psicólogo e cientista social Eduardo Mourão 
adverte que o fechamento dos hospitais sem a retaguarda dos 
serviços na comunidade expõe-nos aos riscos de cairmos na 
negligência social. 

Por outro lado, o mercantilismo que impera nos serviços na 
área de saúde mental e o fenômeno das internações 
desnecessárias constituem um risco real que é preciso evitar 
a todo o custo. 

A Ora. Cláudia Corbisier, coordenadora da recepção 
integrada do Hospital Dr. Phil ippe Pinel, no Rio de Janeiro, 
adverte-nos que "o louco às vezes precisa de internação. Às 
vezes de remédio. Às vezes de terapia. Às vezes de hospital-
dia. Às vezes de ambulatório". Mas, segundo ela, "precisa 
sempre ser respeita do em sua si ngu 1 ar i da de, i nc 1 us i v e em sua 
condição inquestionável de cidadão". 

É em nome da defesa da cidadania que a Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais se abre ao debate 
desse tema delicado e polêmico, na esperança de que, por 
meio de um amplo diálogo, com total participação da 
sociedade, possam surgir soluções e alternativas válidas 
para os problemas que enfrenta o sistema de saúde mental 
atualmente em vigor. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos 
Pereira, Líder do PT e autor do requerimento que suscitou a 
realização desta comemoração. 

Pronunciamento do Deputado Antônio Carlos Pereira 
O Deputado AntOnio Cartas Pereira - Sr. Presidente, Exma. 

Sra. Ora. Gisele Onete Marani Bahia, Diretora do Centro de 
Doenças Não Transmissíveis do Estado de Minas Gerais, 
representante do Sr. Secretário Dr. José Saraiva Felipe; 
Exmo. Sr. Or. Cézar Rodrigues Campos, Secretário Municipal 
de Saúde; Exma. Sra. Ora. Ana Marta Lobosque, representante 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental de Minas 
Gerais; senhoras e senhores; companheiras e companheiros: na 
verdade, vou fazer uma introdução breve, curta, rápida. Esta 
reunião é um símbolo pequeno diante de uma luta que é extre-
mamente grande, extremamente importante: um símbolo que 
tenta trazer para o interior da Assembléia Legislativa uma 
discussão que, hoje, a sociedade mineira trata com muita 
intensidade, com muita força; símbolo diante da necessidade 
de que. também aqui. enfrentemos o estigma. a segregação. o 
preconceito. 
Mais do que um debate em torno de um projeto, o que está 

posto neste momento é um debate sobre como nos comportarmos 
em relação àqueles que, aparentemente, são diferentes. Há 
pouco tempo, participei de uma discussão acerca desse 
projeto. As pessoas afirmavam que os loucos são diferentes, 
e eu me perguntava: até que ponto é poss í v e 1 , 
conscientemente, cada um de nós estabelecer uma linha di-
visória entre a sanidade e a loucura? 

Creio que temos exemplos de sobra. se formos observar nossa 
história, a história dessa sofrida e contraditória 
humanidade, de que o titulo de louco serviu para inverter, 
distrair, separar, iludir, embaralhar e resolver problemas. 
pois, para alguns, o caminho da taxação de loucura era mais 
fáci 1. 

No texto que introduz nosso projeto, lembramos o exemplo 
trágico vivido na antiga União Soviética, onde todos os 
dissidentes políticos eram tratados como loucos e 
encaminhados a hospitais psiquiátricos. Também eram taxados 
de loucos aqueles que, na Idade Média, ousavam contestar a 
autoridade da santa Igreja Católica. 

Entendemos que, neste momento, apesar do caráter polêmico 
deste projeto, há uma polêmica maior que é a que nós não 
podemos nos omitir diante de práticas claramente 
segregacionistas, diante de práticas fortemente 
marginalizadoras, de práticas que desconsideram a condição 
de seres humanos de milhares de homens e mulheres deste 
Estado e deste País. Isso, por certo, ocorre em outras 
dimensões. São galerias para meninos de rua, galerias para 
as prostitutas, galerias para a imensa massa de miseráveis 
deste País . 

Acreditamos, também, que a construção da cidadania não pode 
ser vista, nem feita, nem trabalhada, nem pensada 
exclusivamente a partir de parâmetros e referências. Ainda 
que numericamente, se furmos considerar as necessidades 
brutais impostas à maioria do nosso povo, se pudéssemos 
considerar que as pessoas consideradas loucas representam, 
hoje, uma minoria, é também com gestos, com símbolos, e 
respeitando essas minorias que vamos construir espaço e 
cidadania. 

Quero afirmar ainda que esse projeto, de forma alguma, é 
exclusivo, tampouco é original, mas, bem na introdução, já 
lembrou experiências anteriores, experiências passadas. 
A tramitação, aqui na Assembléia, é reflexo de um 

envolvimento de entidades de trabalhadores e trabalhadoras, 
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de pessoas que há muitos anos entendem que é necessário que 
coloquemos um ponto final no quadro dramático que temos: 
ponto final em celasfortes. em cirurgias que 
irreversivelmente comprometem o ser humano e em camisas-de-
força. Isso precisa ser afirmado. enfatizado e defendido. 
Mais do que isso, precisamos, com muita clareza e convicção, 
afirmar que não basta legislarmos - e sei que muitos aqui 
têm plena consciência disso - de forma genérica, ás vezes 
até generosa, sem que isso signifique objetivamente uma 
contrapartida do setor público. 

Esse projeto tenta, também. incorporar a preocupação de que 
o poder público seja responsável por isso. É preciso pensar 
que é possível construir o desafio, construir espaços novos, 
relações novas, consciências novas, para enfrentar uma 
questão- e aqui estamos nos repetindo. porque é preciso 
repetir muitas vezes- de dignidade humana e de construção 
de cidadania. 
Concluindo. quero concordar com o nosso Presidente. quando 

ele afirma que o tema é polêmico. Não apenas a nós, do 
parlamento. mas também ao Movimento da Luta Antimanicomial 
interessa travar essa polêmica, aprofundar esse debate. 
Sabemos que - usando o "slogan" da nossa camisa - "a vida 
transpira", e, para que ela transpire em toda a sua 
plenitude, precisamos de muita força. reconhecendo todos 
como seres humanos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Ora. Gisele Onete 
Marani Bahia, Diretora do Centro de Doenças Não 
Transmissíveis do Estado de Minas Gerais e Coordenadora 
Estadual da Saúde Mental. representando o Dr. José Saraiva 
Felipe, Secretário da Saúde. 

Palavras da Ora. Gisele Onete Marani Bahia 
A ora. Gtsele Onete Marant Bahia - Sr. Presidente e demais 

membros da Mesa, é um prazer estar aqui hoje, representando 
o Secretário da Saúde. que, infelizmente, não se encontra em 
Belo Horizonte. 

A Secretaria da Saúde apóia o 
antimanicomial e dele participa. 

A reformulação da pol itica de saúde 
prioridades da atual administração 
trabalhando arduamente para reverter 
desumano. 

movimento de luta 

mental é uma das 
estadual. Estamos 

um quadro caótico e 

A legislação psiquiátrica brasileira ainda é direcionada à 
normatização das práticas asilares e vem contribuindo para a 
segregação dos indivíduos portadores de doenças mentais, 
que. com a perda dos direitos civis e da capacidade legal de 
gerir seus bens. são fatalmente excluídos da sociedade. 

Urge rever a legislação brasileira referente a instituições 
e seus modelos asilares. 

Nesse sentido apoiamos o projeto de lei do Deputado Paulo 
Delgado e dos Deputados Estaduais Antônio Carlos Pereira e 
Antônio Fuzatto. 

Em 1991 a SES-MG promoveu um estudo sobre a rede pública 
conveniada prestadora de serviços. Avaliou as condições da 
clientela internada, as condições de infra-estrutura dos 

~L_------------------------------------------------------~ 
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hospitais e o corpo clinico neles existente. O resultado do 
estudo foi um drástico retrato de violência, mostrando os 
pacientes em completo abandono e sofrimento, uma infra-
estrutura hospitalar deficiente e um corpo clinico 
inadequado. 
O modelo tradicionalmente asilar demonstra sua total 

inadequação, seus vícios e sua violência sobre o indivíduo. 
Foi esse modelo que gerou, no decorrer dos anos, enorme 
contingente de pacientes. hoje considerados crônicos_ Essa 
cronicidade é conseqüência não só de quadros clínicos 
degenerativos, mas também da inadequação da norma 
institucional e de um modelo obsoleto. 
São centenas de indivíduos, que. abandonados, perderam seus 

laços familiares e sociais. 
Para se evitar a hospitalização, a marginalização e a 

exclusão dos considerados doentes mentais, exige-se que os 
gestores municipais, estaduais e federais invistam em 
recursos alternativos eficientes. em diferentes níveis de 
complexidade, como: ambulatórios, hospital-dia, oficinas 
terapêuticas. etc, ainda em número insuficiente na rede as-
sistencial. 

No ano de 1992 a SES-MG publicou a Resolução nQ 435, que 
proíbe o funcionamento de novos hospitais especializados em 
psiquiatria no Estado. e, desde essa data, não se convenia 
hospital especializado em psiquiatria e não se aplicam 
recursos do SUS-MG nesse modelo asilar. 

O ano de 1993 é marcado pelas vistorias da SES-MG 
realizadas em toda sua rede psiquiátrica. Foram abolidas as 
celas fortes. exigiu-se uma equipe básica para o atendimento 
hospitalar psiquiátrico e determinou-se uma punição para os 
hospitais que desrespeitarem as exigências das Portarias nQs 
407, do Ministério da Saúde, e 435, da SES-MG. 

O sistema de financiamento prioriza. hoje, os recursos 
ambulatoriais, e a municipalização fortalece uma nova 
política. Vários ambulatórios e recursos intermediários 
estão sendo implantados no Estado. 

Hoje, dia 18 de Maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial, 
faz-se necessária essa discussão com a população. 

Nós, cidadãos brasileiros comprometidos com a democracia, 
teremos que nos posicionar e, num esforço conjunto, reverter 
a grave situação em que se encontram os nossos doentes 
mentais, para que possamos deixar de ocupar o 3Q lugar entre 
os países com política de saúde mental mais atrasada do 
planeta . 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Sr. Secretário 

Municipal de Saúde, Dr. Cézar Rodrigues Campos. 
Discurso do Dr. Cézar Rodrigues Campos 

O Dr. Cézar Rodrigues Campos - Sr. Presidente. senhores 
membros da Mesa, representantes do povo, trabalhadores da 
área de saúde mental aqui presentes, demais convidados, hoje 
é um dia muito especial: o Dia Nacional de Luta 
Antimanicomial. Vou dizer a vocês que posso contribuir para 
esse debate contando uma história, da qual participei desde 
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o primeiro minuto. Vou relatar alguns desses pontos. 
evidentemente, de história factual. 

O primeiro deles é que a primeira manifestação de crítica 
ao modelo psiquiátrico vigente no Brasil aconteceu numa Casa 
como esta. a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, 
em 1978. Foi em julho de 1978, quando houve um seminário de 
saúde, em que foram apresentados dois textos para discussão. 
O primeiro foi o protótipo do texto que hoje está na 
Constituição, relativo ao Sistema Único de Saúde-SUS. O 
segundo fazia uma crítica à assistência psiquiátrica no 
Brasil e se colocava contra a privatização na área de saúde 
mental. Esses textos foram depois publicados pelo CEBES, em 
1980. Este é o primeiro ponto histórico que gostaria de 
assinalar. 

Segundo ponto: nessa época, final da década de 70, já havia 
um descontentamento muito grande em grupos de profissionais 
da área de saúde mental. Esse descontentamento dizia 
respeito ao modelo assistencial manicomial. pois, em termos 
de atendimento. o hospital psiquiátrico era o centro de toda 
a assistência. Era como se todos os caminhos levassem a ele, 
uma vez que era o Uni co "instrumento de recuperação" 
oferecido à maioria da população. 

Após as hospitalizações, muitas vezes as pessoas saíam sem 
os seus sintomas, mas extremamente lesadas na sua cidadania. 
Eram pessoas que perdiam o direito de ir e vir, andando 
sempre acompanhadas. E 1 as perd; am também a maior; da de, 
passando a ser tuteladas; perdiam o direito de se eleger 
politicamente, bem como o direito ao trabalho, pois. quando 
saíam do hospital psiquiátrico, se estavam empregadas, 
certamente, em pouco tempo eram mandadas embora de seus 
empregos. 

Começamos a pensar: que espécie de oficio era aquele que 
estávamos exercendo? Uma análise mais aprofundada disso 
provocou uma crise de identidade nesse grupo de 
profissionais. Sermos identificados como "oficiais do 
consenso" de uma sociedade que excluía as pessoas 
diferentes, que incomodavam. do convivia social, confinando-
as em hospitais psiquiátricos, não era nada agradável. Esse 
descontentamento foi aumentando. e esses profissionais 
começaram a fazer suas criticas ao sistema psiquiátrico. 
reunindo-se nos corredores dos congressos oficiais . 
A primeira reunião organizada do grupo, que depois se 

transformou no Movimento dos Trabalhadores da Saúde Mental, 
ocorreu em 1978, em Camboriú, num congresso oficial da 
Associação Brasileira de Psiquiatria. O grupo de 
descontentes. chamados jocosamente de "politiquiatras", 
abriu espaço para fazer uma grande denúncia das coisas que 
estavam acontecendo na assistência psiquiátrica brasileira 
naquele momento. Foi o primeiro acontecimento organizado, em 
nível nacional, dos trabalhadores da área de saúde mental, 
ao qual tive a honra de estar presente. 

Outro ponto que queria assinalar é que. em 1979, esse 
grupo, já organizado, resolveu fazer o primeiro Congresso 
Nacional de Trabalhadores da Saúde Mental. A denominação 

'~------------------------------------------------------------~ 
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"trabalhadores da saUde mental" foi adotada porque, naquela 
época, todos os trabalhadores da área de saúde já estavam no 
arrocho, igualados pela péssima condição de trabalho e de 
salário. Todos eram trabalhadores com os mesmos problemas de 
sobrevivência; assim, em que pese à incorreção conceitual. 
resolvemos nos denominar daquela forma. 

Nesse primeiro congresso realizado em São Paulo, discutiu-
se a questão da cidadania. Um corpo novo de idéias começou a 
se formar em oposição. evidentemente, àquelas idéias que 
estavam na base da assistência que era oferecida. Começou a 
construção de um novo paradigma. 

Os desdobramentos desse encontro ocorreram no III Congresso 
Mineiro de Psiquiatria, a que o Presidente se referiu em sua 
leitura, cujo trabalho foi publicado pela imprensa, que, 
assim, colaborou com o congresso no sentido de botar lenha 
na fogueira para ver se o País despertava para a condição 
vergonhosa da assistência psiquiátrica que era exercida até 
então. Esse congresso foí um marco histórico, na medida em 
que esgotou a questão das denúncias, firmando um compromisso 
de construir práticas coerentes com um novo corpo teórico. A 
identidade dos profissionais foi resgatada por uma nova 
proposta que levava a sério a questão da cidadania. 

E esse congresso assinala uma coisa muito importante. 
Lembro-me, como se fosse ontem. de estarmos o Brasaglia, eu, 
AntOnio Simoni e um tradutor que nunca mais vi a tomar um 
chope no Dona Derna. Estávamos lendo a Lei nQ 180, que tinha 
sido, depois de 20 anos de luta, aprovada pelo Parlamento 
italiano. Essa lei levava até as últimas conseqüências a 
questão da cidadania. E outro episódio histórico que quero 
assinalar. Contaminados pela experiência da Itália, com a 
possibilidade de acontecer alguma coisa nesta área, nós, os 
trabalhadores da saúde mental, começamos a nos organizar. 
Surgiram núcleos no País inteiro - Rio, São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Espírito Santo, Bahia, Santa Catarina -, que 
tinham uma coordenação nacional. O grupo de Minas Gerais 
chama-se, até hoje, Fórum Permanente dos Trabalhadores em 
Saúde Mental. Em São Paulo, chamava-se Plenárium de 
Trabalhadores em Saúde Mental. 

De 1979 a 1986, ficamos na questão da humanização do 
hospício. Ainda não tínhamos radicalizado, quer dizer, ainda 
não tinhamos entendido que o manicômio estava no centro de 
um modelo assistencial segregador, excludente, 
"cronlficante". Em 1986 é que entendemos isso. Aí, criamos 
uma marca para o nosso movimento, que denominamos "Por uma 
Sociedade sem Manicômicos". Esse lema nos colocava na luta 
contra todo tipo de discriminação da sociedade e nos articu-
lava com as lutas dos trabalhadores brasileiros e outros 
movimentos sociais libertários; conservava a luta específica 
para derrubar o modelo psiquiátrico vigente, substituindo-o 
por outro que respeitava a cidadania. 

Em 1987, fizemos o II Congresso Nacional de Trabalhadores 
em Saúde Mental. Foi em Bauru, uma das cidades campeãs de 
internação psiquiátrica do País, na época. E lá fizemos o 
primeiro ato público contra o hospital psiquiátrico no País. 

~~------------------------------------------------------~ 
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Foi um acontecimento muito bonito. Estava chovendo, todas as 
pessoas estavam nas ruas, tínhamos 350 inscritos, e a 
população aderiu ao movimento conscientemente. Foi o 
primeiro ato pUblico contra o modelo manicomial que 
aconteceu no País com a participação da população. 

Outro dado histórico importante que eu gostaria de passar 
para vocês é que, nesse congresso. foi escolhido o dia 18 de 
maio como o Dia Nacional de Luta Antimanicomial. E, desde 
então, todos os anos, no País inteiro, manifestações as mais 
diversas são feitas contra a lógica manicomial. Um dia de 
manifestação contra tudo o que o hospital psiquiátrico 
significa, contra todo o paradigma que está por trás da 
questão da opressão, da segregação, e o exemplo mais 
escandaloso que existe, ainda nos nossos dias, é a opressão 
do louco, é sua segregação e a sua exclusão da sociedade. 
Queria registrar isso. 

O movimento dos trabalhadores da saúde mental não se 
institucionalizou. Na esteira da municipalização, colocamos 
nossas propostas em prática. Santos foi o primeiro município 
que colocou a idéia dos trabalhadores da saúde mental em 
prática, assim como Porto Alegre. Campinas. parte do Rio, e. 
em Minas Gerais, os Municípios de Brumadinho, João 
Monlevade, Itaúna, Ipatinga e Belo Horizonte. Em Barbacena, 
fizemos um trabalho importante. Realizamos esse mesmo 
trabalho em outros manicômios. como o Raul Soares. que está 
planejando o seu fim, para se transformar em outro tipo de 
serviço, que substituirá ao hospital psiquiátrico. 

Nessas Prefeituras progressistas. entre as quais incluo. 
agora, Belo Horizonte, estamos colocando em prática esse 
ideário, essa nova forma de dar atenção ao louco. ao doente 
mental. Sabemos que ele precisa de atenção. Brasaglia já nos 
ensinava naquele tempo: "Loucura é sofrimento, por isso eu a 
combato, não para restituir a saúde, mas para promover a 
v i da". Esse é um dos nossos 1 emas na área da saúde menta 1 . 
Em Belo Horizonte e em todos os lugares onde nossas idéias 
já são um sucesso, como em Santos, estamos montando um 
serviço de saúde com outro paradigma, em que haja um 
absoluto respeito à cidadania. É proibido organizar um 
serviço no qual haja lesão à cidadania. 

Em Belo Horizonte, estamos montando, em cada distrito 
sanitário, uma rede de serviços que segue a nova lógica que 
prescinde do hospital psiquiátrico. Por exemplo, no 
Barreiro, vamos inaugurar, em junho, o Centro de Referência 
em Saúde Mental - CERSAM -, que atenderá aos casos de 
crises. com alguns leitos de observação, o que evitará o 
encaminhamento dessas pessoas ao Hospital Galba Veloso e aos 
hospitais psiquiátricos privados. Em diversos centros de 
saúde, equipes da saúde mental farão o atendimento 
ambulatorial da maioria das pessoas com esse tipo de 
demanda. Um centro de convivência cuidará da ressocialização 
de pessoas egressas de hospitais psiquiátricos e será uma 
referência cultural para a comunidade do Barreiro. Haverá, 
na rede, um centro de referência, para atendimento infantil. 
Os poucos casos que, apesar dessa rede. necessitarem de ,L_ ______________________________________________________________ ~ 
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cuidados hospitalares serão cuidados em leitos do Hospital 
Júlia Kubitschek. 

Estou feliz por poder apresentar, 
de Saúde de Belo Horizonte, uma 
neste dia 18/5/93, Dia Nacional 
Muito Obrigado. 

como Secretário Municipal 
proposta antimanicomial 

de Luta Antimanicomial. 

O Sr. Presidente Com a palavra, a Ora. Ana Marta 
Lobosque, representante do Movimento dos Trabalhadores em 
Saúde Mental em Minas Gerais. 

Pronunciamento da Ora. Ana Marta Lobosque 
A ora. Ana Marta Lobosque- Sr. Presidente, demais membros 

da Mesa. Srs. Deputados, demais presentes. para agradecer o 
convite que me traz a esta Casa sem ater-me aos ritos 
puramente formais da cortesia, quisera ressaltar a 
importância da interlocução que se inaugura neste 18 de 
maio, Dia Nacional de Luta Antimanicomial. 

Há muitos anos, corajosos companheiros em todo o Brasil vêm 
procurando criar, na construção de nossa cidadania, um novo 
espaço para aqueles que a ciência denomina de doentes 
mentais. Seria exaustivo recapitular as passagens diversas 
da história dessa luta; urge afirmar aqui, entretanto, por 
que a definimos como antimanicomial. 

Por que rejeitamos, em princípio, o manicômio, esse lugar 
que uma longa tradição destinou aos loucos? Nós o fazemos 
por percebermos a grave ameaça que nos espreita por trás da 
comodidade de antigas repartições. Se o espaço do manicômio 
parece seguro pela fronteira aparente de seus muros e 
grades, outros signos nem sempre visíveis indicam sua 
expansão insidiosa por todo o tecido social: a medicação 
excessiva. as cirurgias arbitrárias, as internações inúteis. 
a medicalização e a psicologização de problemas os mais 
diversos revelam-nos o autoritarismo sob as mais variadas 
formas, a violência em distintos graus de requinte, o 
silenciamento imposto à palavra alheia. 

Sendo assim, Srs. Deputados. a luta antimanicomial não se 
confunde com arroubos libertários, que viriam a satisfazer-
se na demolição de muros: o manicômio não circunscreve o 
efeito de exclusão que representa. A extinção dos hospitais 
psiquiátricos nos leva mais longe: exige dos grupos e dos 
indivíduos, das leis e dos costumes, do poder público e da 
sociedade civil a retomada, em novos termos, de uma 
responsabilidade. 
A responsabilidade em questão, não a podemos delegar a uma 

determinada categoria ou segmento da sociedade; a luta 
antimanicomial, tal como a conduzimos, não é compatível com 
a visão tecnicista que remete os problemas da chamada doença 
mental à alçada soberana dos especialistas. 

Nosso movimento é certamente singular, pois singulares são 
• as questões que nos coloca a loucura. Risco virtual para 

cada sujeito, por razoável que se creia: para qualquer 
família, por estável que se mostre; para qualquer cultura, 
por melhor que se organize, a loucura requer para sua 
abordagem o respeito que nos deve merecer toda diferença. 
Esta singularidade. porém, não nos exime da participação nos 

~L---------------------------------------------------------------~ 
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movimentos políticos e sociais mais amplos: pelo contrário, 
incita-nos a inscrever a defesa dos direitos de cidadania do 
louco no campo universal dos direitos humanos. 
Reside aí, Srs. Deputados, a origem de nossa legitima 

satisfação em nos fazermos ouvir nesta Casa. Enquanto o dia 
18 de maio é comemorado nas ruas de Belo Horizonte, Betim, 
Itaúna. Monlevade, conseguimos, enfim, trazer ao seio do 
parlamento este debate, essencial à cidadania do povo 
mineiro. 

O delicado convite do Deputado Antônio Carlos Pereira 
manifesta assim o acredito a sensibilidade desta 
Assembléia para abordar, no âmbito público do qual é 
símbolo, questões até então relegadas aos bastidores. 
Teremos certamente oportunidade de retomá-las, quando aqui 
viermos defender um projeto de lei -o Projeto de Lei nQ 
1.066 -. que propõe. de forma oportuna e cuidadosa. a 
regulamentação de numerosos aspectos relativos às ações na 
área da saúde mental. Temos um futuro de trabalhos à nossa 
frente. Por hora, contentemo-nos em realçar o valor deste 
momento, neste lugar: em 18 de maio de 1993, o Movimento dos 
Trabalhadores de Saúde Mental que tenho a honra de 
representar , toma a palavra diante da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 
Pela atenção que esta palavra pôde merecer dos senhores. 

meu agradecimento é sincero. 
Palavras do Sr. Presidente 

O Sr. Presidente - Como um dos representantes da região de 
Barbacena nesta Casa, o Presidente manifesta a sua 
solidariedade aos órgãos governamentais, aos movimentos 
soc1a1s e aos trabalhadores da área da saúde mental pela 
tentativa de avanço nessa área. Ressalta que, sendo da 
região de Barbacena e tendo sido Prefeito de um dos 
mun1C1p1os dessa reg1ao, conhece as tragédias que 
caracterizam o ambiente manicomial. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR NQ 26/93 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O projeto de lei em epigrafe, de iniciativa da Mesa da 
Assembléia, propõe a aplicação da Lei Complementar Estadual 
nQ 27, de 18/1/93, na Assembléia Legislativa, com as 
necessar1as adaptações ás peculiaridades deste Poder, e visa 
primordialmente á inserção dos fundos ora em funcionamento 
na administração da Casa no sistema que. por força da Lei 
Complementar no 27/93, deverá presidir a organização e o 
funcionamento dos fundos estaduais. 
A matéria foi examinada pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu pela sua constitucionalidade, e 
apresentou-lhe o Substitutivo nQ 1. 

Fundamentação 
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O Substitutivo nQ 1, na op1n1ao da Comissão de Constituição 
e Justiça, preserva o conteúdo do projeto original, dando-
lhe, entretanto, tratamento mais adequado no que diz 
respeito à técnica legislativa e compatibilizando-o com as 
demais normas legais existentes. 

Entendemos que o substitutivo apresentado atende aos 
objetivos iniciais, em forma técnica mais apurada. 

Conclusão 
Somos, portanto, favoráveis a que o Projeto de Lei 

Complementar nQ 26/93 seja aprovado, no lQ turno, nos termos 
do substitutivo proposto. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 22 de junho de 
1993. 
José Ferraz, Presidente - Sebastião Helvécio. Relator 

Elmiro Nascimento- José Militão- Rêmolo Aloise- Elmo Braz 
- Roberto Carvalho - Bené Guedes - Amilcar Padovani. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR NO 26/93 

Comissão de Fiscalização Finãnceira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Mesa da Assembléia, a proposição em epígrafe 
dispõe sobre a aplicação da Lei Complementar nQ 27, de 
18/1/93, na Assembléia Legislativa e dá outras providências. 
Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 

parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade 
da matéria, na forma do Substitutivo nQ 1. 

Em seguida, a Mesa da Assembléia opinou pela sua aprovação. 
na forma acima mencionada. 

Vem agora a matéria a esta comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

A proposição em estudo, aperfeiçoada pelo Substitutivo nQ 
1. não encontra óbice. do ponto de vista financeiro-
orçamentário, a sua aprovação. 

Dispõe a matéria sobre as diretrizes gerais para fundos no 
âmbito da Assembléia Legislativa sem, contudo, consignar 
despesas no Orçamento anual. 

A medida merece, assim, prosperar nesta Casa. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei Complementar nQ 26/93, no 1Q turno. na forma do 
SUbstitutivo ng 1. apresentado pela Comissão de Constituição 
e Justiça. 
Sala das Comissões. 24 de junho de 1993. 
Célio de 01 iveira, Presidente - Sebastião Costa, Relator -

Baldonedo Napoleão - Adelmo Carneiro Leão - Edward Abreu . 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 942/92 
Comissão de Defesa Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado 

António Júlio, tem como objetivo autorizar o Executivo 
Estadual a liberar o Governo da União dos encargos a este 
impostos quando lhe foi doado, pelo Governo do Estado de 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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Minas Gerais, terreno para a construção de um quartel do 
Centro de Preparação de Oficiais da Reserva - CPOR. 

Publicada em 4/7/92, foi a matéria distribuida à Comissão 
de Constituição e Justiça, que, em 14/4/93, emitiu parecer 
preliminar pela constitucionalidade da proposição, na forma 
do Substitutivo nQ 1 por ela apresentado. 

Para atender ao que dispõe o art. 195, c/c o art. 103, VII, 
do Regimento Interno, foi a matéria encaminhada a esta 
comissão, para ser apreciada quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A proposição em tela visa a autorizar o Executivo Estadual 

a liberar o Governo da União dos encargos previstos quando 
lhe foi doado o citado terreno. em 1945, pelo Governo do 
Estado de Minas Gerais, por via de escritura pública, 
conforme documentos acostados ao projeto. 

É fato público e notório que foi construído no respectivo 
terreno um quartel do Centro de Preparação de Oficiais da 
Reserva - CPOR-, o que tornou a União plenamente adimplente 
para com o Estado, no que se refere à cláusula vinculativa 
prevista no instrumento público de doação. 

O projeto de lei em tela é de natureza autorizativa e não 
impositiva. Assim, sua aprovação por esta Casa enseja dotar 
o Executivo Estadual de poder decisório para liberar o 
Governo da União dos encargos previstos no instrumento 
público de doação do referido imóvel, que será, então, 
incorporado definitivamente ao património da União. 
Por outro lado, a liberação de encargos, como postulado 

pelo parlamentar, por via do projeto de lei em discussão, 
não revoga, como não poderia fazê-lo, as regras e os 
princípios básicos que norteiam a administração pública, no 
que diz respeito ao seu patrimônio, especialmente quanto à 
sua utilização, conservação, alienação, etc. 

O imóvel objeto da proposição é um bem do domínio público, 
e sua eventual utilização por parte do Governo da União deve 
atender, imprescindivelmente. ao interesse público. 

Com efeito, qualquer destinação a ser dada ao imóvel deverá 
respeitar, acima de tudo, os princípios básicos que regem a 
administração pública, quais sejam: a legal idade, a 
moralidade, a finalidade e a publicidade. 

O saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra "Direito 
Administrativo Brasileiro'', 12a edição, São Paulo, 1986, RT, 
assevera: 

"Os princ1p1os básicos da administração pública estão 
consubstanciados em quatro regras de observância permanente 
e obrigatória para o bom administrador: legal idade, 
moralidade, finalidade e publicidade. Por esses padrões é 
que se hão de pautar todos os atos administrativos. 
Constituem, por assim dizer. os fundamentos da validade da 
ação administrativa, ou, por outras palavras, os 
sustentáculos da atividade pública". E sentencia: "Relegá-
los é desvirtuar a gestão dos negócios públicos e olvidar o 
que há de mais elementar para a boa guarda e zelo dos 
interesses sociais''. 

Conclusão 

~L_------------------------------------------------------------~ 
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Pelas razões aduzidas. opinamos pela aprovação, no lQ 
turno, do Projeto de Lei nQ 942/92. na forma do Substitutivo 
no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
Francisco Ramalho, Presidente - Geraldo da Costa Pereira. 

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

NQ 1. 309/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei 

em questão visa a criar linha de transporte coletivo 
rodoviário 1 igando Cataguases e Carangola. 
Publicada no "Diário do Legislativo" do dia lQ/4/93, a 

proposição foi encaminhada a esta comissão para exame 
preliminar de constitucionalidade, legal idade e 
juridicidade, consoante o disposto no art. 195, c/c o art. 
103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O direito constitucional positivo brasileiro consagra o 

principio tradicional da separação dos Poderes, segundo o 
qual cada órgão cuida de uma função preponderante, devendo 
atuar de maneira independente e harmoniosa, nos termos do 
art. 2Q do Estatuto Político brasileiro, que assim 
prece i tua: 

"Art. 2Q- São Poderes da União, independentes e harmónicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.''. 

O dispositivo acima mencionado foi reproduzido pelo art. 6Q 
da Constituição mineira, que, em seu parágrafo único, veda a 
qualquer dos Poderes delegar atribuição, de tal forma que 
quem for investido na função de um deles não pode exercer a 
de outro, a não ser nos casos previstos pelo ordenamento 
constitucional. 

Assim, ao Legislativo compete a elaboração das normas 
jurídicas, isto ê. a edição do direito positivo; ao 
Executivo cabe a atividade administrativa, que consiste na 
prestação de serviços públicos; e ao Judiciário cumpre o 
exercício da função jurisdicional, solucionando os conflitos 
de interesse entre os particulares ou entre estes e a 
administração pública, mediante provocação das partes. 

A criação de linha de transporte coletivo enquadra-se no 
âmbito da competência do Poder Executivo, pois se trata de 
ato de natureza administrativa, para cuja formação não é 
necessário exame por parte deste Legislativo e posterior 
sanção do Governador do Estado. Para ratificar tal· 
entendimento, basta verificar o comando contido no art. 90, 
XIV, da Constituição do Estado, que assim prescreve: 

"Art. 90- Compete privativamente ao Governador do Estado: 
I - . . . . . . - . . . - . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . - . 
XIV- dispor. na forma da lei, sobre a orqanizacão e a 

atividade do Poder Executivo. (Grifo nosso.) 
Não é preciso muito trabalho de hermenêutica jurídica para 

constatar que a criação da pretendida linha de transporte 
está implícita no preceito supracitado, por constituir uma 

É L-------------------------------------------------------~ 
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poder administrativo por 

Sendo assim, não é 1 ícito a membro deste Legislativo a 
apresentação de projetos dessa natureza, por evidenciar 
interferência de um Poder na atividade constitucionalmente 
reservada a outro. A propos1çao em análise é incompatível 
com o clássico princípio da separação de Poderes, padecendo 
de vício insanável de constitucional idade. Nesse ponto. 
trazemos à cal ação o ensinamento preciso do 
administrativista Celso AntOnio Bandeira de Mello: ''Violar 
um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A 
desatenção ao principio implica ofensa não apenas a um 
específico mandamento obrigatório mas a todo o sistema de 
comandos. É a mais grave forma de i 1 ega·l idade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio 
atingido, porque representa insurgência contra todo o 
sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 
irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 
estrutura mestra." ("in'': Elementos de Direito 
Administrativo, 2a ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 
1990, p. 300.). (Grifo nosso.) 
Observa-se, portanto, que o vicio acima mencionado macula o 

projeto, inviabi 1 izando sua normal tramitação nesta Casa. 

Pelos argumentos 
inconstitucionalidade e 
1.309/93. 

Conclusão 
expostos, 

i legal idade do 
concluímos 
Projeto de 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 

pela 
Lei nQ 

António JUlio, Presidente - Célio de 01 iveira, Relator -
Maria José Haueisen - Reinaldo Lima - Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
Ng 1.310/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Tarcísio Henriques, o projeto de lei 
em epígrafe pretende criar linha intermunicipal de 
transporte rodoviário coletivo, com sede em Cataguases, 
1 igando esse município ao de Recreio. 
Publicada em 1Q/4/93, a proposição foi distribuída a esta 

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

Fundamentação 
A proposição em epígrafe representa uma clara interferência 

no rol das competências constitucionalmente asseguradas ao 
Poder Executivo . 

O art. 90, XIV, da Carta Política mineira, assim dispõe: 
"Art. 90- Compete privativamente ao Governador do Estado: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XIV- dispor, na forma da lei, sobre a organização e a 

atividade do Poder Executivo". 
A criação de linha intermunicipal de transporte coletivo 

tem natureza executiva, efetivando-se mediante ato 
administrativo. A medida demanda uma série de estudos 
técnicos, que vão determinar os critérios operacionais 

·L_------------------------------------------------------------~ 
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específicos para a implantação de tal serviço. Sendo assim, 
essa matéria não pode ser objeto de lei no sentido formal, 
cujas características são a abstração e a generalidade. 

Isso posto, a pretensão do parlamentar fere o princípio 
constitucional da separação de Poderes, previsto no art. 6Q, 
''caput'' e parágrafo único, da Constituição Estadual, ''in 
verbis": 

"Art. 6Q 
harmônicos 
Judiciário. 

São 
entre 

poderes 
si, o 

do Estado, 
Legislativo, o 

independentes 
Executivo e 

e 
o 

Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar 
atribuicao e. a quem for investido na funcão de um deles. 
exercer a de outro. ". (Grifo nosso. ) 

Pelos motivos expostos, a proposição não deve ser acolhida 
por esta comissão. 

Conclusão 
Opinamos pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e 

pela injuridicidade do Projeto de Lei nQ 1.310/93. 
Sala das Comissões. 22 de junho de 1993. 
António Júlio, Presidente- Célio de Oliveira, Relator-

Reinaldo Lima- Maria JoSé Haueisen- Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O TQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ t. 315/93 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado 

Tarcisio Henriques. objetiva criar linha de transporte 
coletivo rodoviário intermunicipal ligando as cidades de 
Cataguases. Ubá e Viçosa. 

Publicado em 1Q/4/93, foi o projeto 
comissão para exame preliminar, em 
disposto no art. 195, c/c o art. 103. 
Interno. 

fundamentação 

distribuído a esta 
conformidade com o 
V, "a". do Regimento 

A Constituição da República consagra, em seu art. 2Q, o 
princípio da tripartição dos Poderes, obediente à célebre 
doutrina de Montesquieu. 

Os poderes da União atuam. portanto, harmônica e 
independentemente, segundo os mandamentos contidos na Lei 
Maior. 

Nessa mesma linha dispõe a Constituição mineira, em seu 
art. 6Q, em plena consonância com a Carta federal e com o 
mencionado princípio, a saber: 

"Art. 6Q São Poderes do Estado, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo. o Executivo e o 
Judiciário. 
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar 
atribuicão e. a quem for investido na funcão de um deles 
exercer a de outro. ". ( Gr i f os nossos. ) 

A criação de linha de transporte coletivo intermunicipal, 
pela sua própria natureza, insere-se na órbita de 
competência do Poder Executivo. 
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Somente aquele Poder tem condições de decidir sobre a 
necessidade e a oportunidade de implantar tal serviço, uma 
vez que a efetivação pressupõe, necessariamente, estudo 
técnico apropriado, bem como a apuração de condições 
especificas da região para implementação da linha. 

O art. 90 da Carta Estadual, por seu turno, no inciso XIV, 
é claro nesse sentido: 

"Art. 90- Compete privativamente ao Governador do Estado: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XIV- dispor. na forma da lei, sobre a organização e a 

atividade do Poder Executivo". 
A competência da Assembléia Legislativa no tocante à 

matéria em discussão esgota-se com a edição da norma geral 
que diz respeito às concessões e permissões, consubstanciada 
na Lei nQ 10.453, de 22/1/91, aprovada por este Legislativo. 
Portanto. não vislumbramos possibilidade de criação de 

linha de transporte coletivo intermunicipal mediante lei, o 
que foge à competência deste Legislativo. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, 

inconstitucionalidade. ilegalidade 
Projeto de Lei nQ 1.287/93. 

e 
concluímos 

injuridicidade 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 

pela 
do 

Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, Relator 
Maria José Haueisen- Célio de Oliveira- Reinaldo Lima-
Clêuber Carneiro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 336/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado 
Tarcísio Henriques, tem o propósito de regulamentar o 
parcelamento do débito relativo ao ICMS. 

Publicado em 16/4/93, vem o projeto a esta Comissão de 
Constituição e Justiça para exame preliminar, conforme 
dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A proposição apresentada pelo parlamentar encontra óbices 

de natureza constitucional, conforme veremos a seguir. 
O art. 155, XII, "g", da Constituição da República, dispõe 

textualmente: 
"Art. 155- ......... . 
XII - cabe à lei complementar: 
f) .......................................... . 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e 

do Distrito Federal. isenções, incentivos e benefícios 
fiscais serão concedidos e revogados". 

Do mesmo texto, vale transcrever, ainda, o disposto no p 8Q 
do art. 34 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, ''in verbis'': 

"Art. 34- . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
p 8Q Se, no prazo de sessenta dias contados da 

promulgação da Constituição, não for editada a lei 

~~------------------------------------------------------~ 
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complementar necessária à instituição do imposto de que 
tratao art. 155, I, "b", osEstados eDistritoFederal, 
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar 
nQ 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular 
provisoriamente a matéria". 
Inexiste, até a presente data, a lei complementar referida 

no artigo acima, prevalecendo, então, o disposto na Lei 
Complementar nQ 24, de 7/1/75. 

Segundo o art. 1Q da citada lei complementar, "as isenções 
do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de 
convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo 
Distrito Federal .. 

A remissão tributária, tal como a que ora se discute, 
insere-se no âmbito de competência do Conselho de Política 
Fazendaria, impossibilitando, portanto, qualquer iniciativa 
par 1 ament ar nesse senti do, por falta de amparo 
constitucional. 

Por outro lado, a matéria ja foi objeto de apreciação desta 
Assembléia no corrente ano, uma vez que, em 25/3/93, o 
Plenario manifestou-se pela manutenção do veto à Proposição 
de Lei nQ 11.800 (ex-Projeto de Lei nQ 719/92), de idêntico 
conteúdo. da lavra do próprio autor da proposta em tela. 

Em face do exposto, o projeto deixa de atender, ainda, ao 
mandamento contido no art. 194 do Regimento Interno, a 
saber: 

''Art. 194- A matéria constante de projeto de lei rejeitado 
somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma 
Sessão Legislativa por proposta da maioria dos membros da 
Assembléia Legislativap. 

.Pelas razões 
inconstitucionalidade e 
ng 1 . 336/93. 

Conclusão 
aduzidas, concluímos pela 
pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Célio de Oliveira, Relator-

Reinaldo Lima - Maria José Haueisen - Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.400/93 
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 do Governador do Estado, o projeto de lei em 
apreço reorganiza a Fundação TV Minas-Cultural e Educativa, 
estabelece níveis de vencimentos e da outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 21/5/93, a 
proposição foi encaminhada a esta comissão para receber 
parecer preliminar de constitucionalidade, consoante o 
disposto no art. 195, c/coart. 103, v, "a", do Regimento 
Interno . 

Na Mensagem no 351/93. que encaminhou o projeto a esta 
Casa, o Chefe do Poder Executivo, amparado pelo art. 69 da 
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Constituição Estadual, solicita seja a matéria apreciada em 
regime de urgência. Em conseqüência, a proposição deve ser 
apreciada em reunião conjunta das comissões supracitadas, 
conforme o comando contido no art. 222 do referido 
regimento. 

Fundamentação 
Inicialmente, saliente-se que a TV Minas-Cultura·l e 

Educativa é uma fundação de direito público integrante da 
administração indireta do Poder Executivo e está vinculada à 
Secretaria da Cultura. 

A matéria pertinente à criação de cargo público, ao regime 
jurídico único do servidor e à reorganização administrativa 
dos órgãos da administração direta e das autarquias e 
fundações públicas deve ser tratada em projeto de lei, que 
depende da aprovação deste Poder Legislativo e da sanção do 
Governador do Estado. É o que preceitua o art. 61, IX, da 
Carta Política mineira: 

''Art. 61 -Cabe á Assembléia Legislativa, com 
Governador, não exigida esta para o especificado 
dispor sobre todas as matérias de competência 
especificamente: 

I - - - . - - - - - - . . . - - - - - - - - - - - . . - - . . - - . - - - - . . - - - - . -

a sanção do 
no art. 62, 
do Estado, 

IX- servidor público da administração direta. autárquica e 
fundacional, seu regime jurídico único, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria de civil e reforma e 
transferência de militar para a inatividade''. (Grifas 
nossos.) 
Já que a Carta mineira exige lei para a concretização da 

proposta em exame, claro está que o assunto não pode ser 
Objeto de disciplinamento por intermédio de decreto ou 
regulamento, sob pena de se contrariar o referido 
dispositivo constitucional. 

Por outro lado, há que se ressaltar as regras de iniciativa 
privativa constantes no mesmo Diploma, as quais determinam 
que a criação de cargos públicos e a estruturação de 
entidades da administração indireta são matérias de 
competência privativa do Chefe do Poder Executivo. É o que 
preceitua o art. 66, III, "b'' e ''e'', da Constituição do 
Estado. 

Não há dúvida, portanto, de que apenas o Governador do 
Estado tem a prerrogativa de apresentar a esta Casa 
Legislativa projeto de lei cujo conteúdo esteja afeto à 
criação de cargos e á reorganizaçao administrativa das 
entidades componentes da administração descentralizada. 

A proposição sob comento está em harmonia com o ordenamento 
jurídico e constitucional vigente, não se encontrando 
maculada por vício de natureza formal que possa comprometer 
sua normal tramitação nesta Casa. 
Entretanto, propomos a Emenda nQ 1, na conclusão deste 

parecer, a fim de evitar dúvida quanto á interpretação do~ 
2Q do art. 8Q, especificamente no tocante à recondução dos 
membros do Conselho Curador . 

Conclusão 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Pelos motivos 
juridicidade e 
a Emenda nQ 1 , 

expostos, opinamos pela constitucionalidade. 
legalidade do Projeto de Lei nQ 1.400/93. com 
abaixo transcrita. 

EMENDA Ng 1 
Dê-se ao' 2Q do art. 8Q a seguinte redação' 
"Art. 8Q- .................................. . 
p 2Q - O mandato dos membros do Conselho Curador é de 3 

(três) anos. permitida uma só recondução por igual 
período.". 
Sala das Comissões. 8 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira. Presidente- Geraldo Rezende, Relator -

Antônio Júlio- Clêuber Carneiro. 
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

O projeto de lei 
objetiva reorganizar 
Educativa, estabelece 
providências. 

Relatório 
em exame. do Governador 

a Fundação TV Minas 
níveis de vencimento e 

do Estado, 
Cultural e 

dá outras 

Publicado em 21/5/93, 
preliminarmente à Comissão 
não encontrou óbices à sua 
lhe a Emenda nQ 1. 

o projeto foi 
de Constituição e 
normal tramitação, 

encaminhado 
Justiça. que 

e apresentou-

Nos termos regimentais, cabe-nos agora emitir 
quanto ao mérito da proposição. 

Fundamentação 

parecer 

O exame acurado do projeto revela-nos a preocupação do 
Poder Executivo em dotar a Fundação TV Minas - Cultural e 
Educativa dos recursos humanos indispensáveis ao cumprimento 
de suas finalidades. 

Assim, a reestruturação ora proposta estabelece, em seu 
Capítulo II, a finalidade e a competência da entidade; o 
Capitulo III define a sua estrutura orgânica, estabelecendo, 
ainda, as competências e atribuições do Conselho Curador, da 
Diretoria e da Presidência; o Capitulo IV trata do 
património e da receita. enfatizando que tais recursos serão 
utilizados, exclusivamente, para a consecução dos objetivos 
da fundação. 

Importa observar, ainda, que, nos anexos do referido 
projeto, são enumerados os cargos de provimento efetivo e os 
de provimento em comissão. com os valores de vencimentos 
compatíveis com os recursos orçamentários. 

Acreditamos, no entanto, que o projeto em questão pode ser 
reformulado, com vistas a adequá-lo à realidade da fundação. 
Assim, apresentamos as Emendas do nQ 2 ao 10. na certeza 

de que as mudanças propostas atenderão plenamente aos 
objetivos da fundação e dos funcionários. 

Conclusão 
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do 

de Lei nQ 1.400/93, no lQ turno, com a Emenda 
Comissão de Constituição e Justiça, e as Emendas 
10, abaixo transcritas . 

EMENDA NO 2 
Dê-se ao "caput" do art. 28 a se9uinte redação: 

Pro-jeto 
nQ 1 , da 

do nQ 2 ao 

É L-------------------------------------------------------~ 
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"Art. 28 -Os servidores das classes de cargos de MUsico, 
Bailarino e Corista da Fundação Clóvis Salgado perceberão 
ajuda de representação para manutenção de tnstrumentos 
musicais, aquisição de produtos de maquiagem e conservação 
de vestuário, além de auxílio financeiro para aprimoramento 
vocal.". 

EMENDA NQ 3 
Dê-se ao art. 6Q a seguinte redação: 
''Art. 6Q- A TV Minas tem a seguinte estrutura orgâ-nica: 
I - unidade colegiada: 
Conselho Curador; 
li -direção superior: 
Presidência; 
III - unidades administrativas: 
a) Assessoria Jurídica; 
b) Assessoria de Comunicação Social; 
c) Assessoria de Promoção de Eventos e Captação de 

Recursos; 
d) Assessoria de Planejamento e Coordenação; 
e) Auditoria: 
f) Diretoria de Programação e Produção: 
1) Divisão de Produção: 
1. 1) Seção de Programas Culturais e Educativos; 
1.2) Seção de Programas Institucionais; 
1.3) Seção de Arte e Cenografia; 
1.4) Seção de Arquivo e Documentação; 
2) Divisão de Programação e Controle de Mídia: 
g) Diretoria de Jornalismo: 
1) Divisão de Programas Jornalísticos; 
2) Divisão de Telejornalismo: 
2. 1) Seção de Reportagens; 
2.2) Seção de Produção Telejornalística; 
h) Diretoria Técnica: 
1) Divisão de Operações: 
1. 1) Seção de Operações Internas; 
1.2) Seção de Operações Externas; 
1.3) Seção de Operações do Transmissor; 
2) Divisão de Manutenção e Instalação Eletro-Eletrônica: 
2. 1) Seção de Manutenção Elétrica e de Áudio e Vídeo; 
2.2) Seção de Manutenção de Rádio Freqüência; 
i) Diretoria de Administração e Finanças: 
1) Divisão de Controladoria: 
1. 1) Seção de Contabilidade; 
1 .2) Seção de Tesouraria; 
2) Divisão de Administração de Recursos Humanos: 
2. 1) Seção de Pessoa 1 ; 
2.2) Seção de Desenvolvimento de Recursos Humanos; 
3) Divisão de Serviços Administrativos: 
3. 1) Seção de Serviços; 
3.2) Seção de Almoxarifado e Patrimônio; 
3.3) Seção de Transportes. 
Parágrafo único - A competência e a descrição das unidades 

administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas 
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no estatuto da Fundação, a ser aprovado em decreto do 
Executivo. " . 

EMENDA NQ 4 
Dê-se à Seção I - do Conselho Curador - a seguinte redação, 

renumerando-se os artigos subseqüentes: 
"Seção I 

Do Conselho Curador 
Art. 7Q -Ao Conselho Curador, órgão de deliberação e 

controle das atividades da Fundação, compete: 
I - definir a política geral da Fundação, tendo em vista 

seus objetivos e áreas de atividades; 
II - deliberar sobre o plano de ação e o orçamento para o 

exercício subseqüente e eventuais modificações; 
III - deliberar sobre a prestação de contas anual da 

Fundação; 
IV - propor ao Governador do Estado alterações no esta-tuto 

da Fundação; 
v- deliberar e autorizar. na área de sua competência, a 

alienação, a oneração, o arrendamento e a cessão de uso de 
bem imóvel da Fundação; 

VI - representar ao Governador do Estado em caso de 
irregularidade verificada na Fundação. indicando, se for o 
caso, as medidas corretivas, nos limites de sua competência 
legal; 
VII - elaborar o seu regimento interno. 
Art. 8Q -O Conselho Curador da TV Minas compõe-se dos 

seguintes membros: 
I - o Secretário de Estado da Cultura, que será o seu 

Presidente; 
II - o Secretário de Estado de Comunicação Social, que será 

o seu Vice-Presidente; 
III - um representante da Secretaria de Estado da Educação, 

indicado por seu titular; 
IV - um representante das instituições de ensino superior 

com sede em Minas Gerais e com curso regular na área de 
comunicação social; 
v- um representante das entidades de classe da área 

empresarial do Estado de Minas Gerais; 
VI um representante do Sindicato dos Jornalistas 

Profissionais do Estado de Minas Gerais, do Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas de Radiodifusão e Televisão do 
Estado de Minas Gerais e do Sindicato dos Artistas e 
Técnicos em Espetáculos de Diversão, escolhido, 
preferencialmente, entre funcionários da Fundação; 

VII - um cidadão. de ilibada reputação e identificado com 
as atividades educacionais, culturais e de comunicação 
social do Estado de Minas Gerais, indicado pelo Governador 
do Estado . 

Parágrafo único - Haverá um suplente para cada um dos 
membros de que tratam os incisos de III a VII deste artigo . 

Art. 9Q -A nomeação de membro do Conselho Curador será 
feita pelo Governador do Estado, para mandato de 3 (três) 
anos, permitida uma recondução. 

~L-------------------------------------------------------~ 
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1 1Q - O prazo para nomeação é de 60 (sessenta) dias 
contados da data do término do mandato anterior. 

§ 2Q- As entidades e instituições referidas nos incisos de 
IV a VI do artigo anterior encaminharão listas tríplices, 
contendo nomes entre os quais o Governador do Estado 
escolherá e nomearâ os respectivos representantes e 
suplentes. 

Art. 10 O Presidente do Conselho Curador será 
substituido, em sua ausência ou impedimento, pelo Vice-
Presidente, e este. por um de seus membros, na ordem de 
antigüidade na função, ou. em caso de igualdade nesta. pelo 
de mais idade. 

Art. 11 -O Conselho Curador reunir-se-á, ordinaria-mente, 
1 (uma) vez em cada 3 (três) meses e. extraordinariamente, 
quando convocado pelo seu Presidente ou por solicitação da 
maioria dos seus membros, na forma como dispuser o seu 
regimento. 
Art. 12 O Presidente da Fundação será o Secretário-

Executivo do Conselho Curador. 
Art. 13 -As disposições relativas 

Conselho Curador da TV Minas serão 
interno, aprovado por seus membros. 

ao funcionamento do 
fixadas no regimento 

Art. 14 -A primeira nomeação de membros do Conselho 
Curador será feita pelo Governador do Estado, no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da data da publicação desta lei.". 

EMENDA NQ 5 
Suprima-se o parágrafo único do art. 23. 

EMENDA NQ 6 
Substitua-se o Anexo II pelo que se segue. 

(a que se refere o art. 
1993) 

ANEXO I I 
25 da Lei nQ , de de 

(- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 26/6/93.) 

EMENDA NQ 7 
Substitua-se o Anexo III pelo que se segue: 

(a que 
1993) 

ANEXO 111 
se refere o art. 26 da Lei no de de 

(- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 26/6/93.) . 

QUADRO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO TV MINAS - CULTURAL E 
EDUCATIVA 
EMENDA NQ 8 

Dê-se ao art. 30 a seguinte redação: 
''Art. 30 -Fica substituido o Anexo II, a que se refere o 

art. 8Q da Lei nQ 10.936, de 25 de novembro de 1992, pelo 
Anexo V desta lei, com vigência a partir de 1Q de março de 
1993." . 

EMENDA NQ 9 
Substituam-se, no Anexo V, a que se refere o art. 30, os 

valores de vencimento dos cargos de códigos FCS-C0-10 e FCS-
C0-12 e de denominações Spalla e Regente Assistente da OSMG, 
respectivamente, por: 
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"Ar t . . . _ . - Os v a 1 ores dos venci mentes dos cargos efetivos 
de MUsico A, MUsico B e Músico C, da Fundação Clóvis 
Salgado, serão, a partir de 1Q de maio de 1993, de 
Cr$14.385.808.00(quatorze milhões trezentos e oitenta e 
cinco mil oitocentos e oito cruzeiros), de Cr$16.583.171;00 
(dezesseis milhões quinhentos e oitenta e três mil cento e 
setenta e um cruzeiros) e de Cr$19. 162.783,00 (dezenove mi-
lhões cento e sessenta e dois mil setecentos e oitenta e 
três cruzeiros), respectivamente. 
Parágrafo único - Os vencimentos a que se refere este 

artigo serão ajustados na mesma data e nos mesmos 
percentuais dos aumentos concedidos aos servidores do Poder 
Executivo. " 
Sala das Comissões. 17 de junho de 1993. 
Tarcisio Henriques. Presidente- Elisa Alves. Relatora-

Francisco Ramalho- Célio de 01 iveira. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado. a proposição em 

epígrafe reorganiza a Fundação TV Minas-Cultural e 
Educativa, estabelece níveis de vencimentos e dá outras 
providências. 

Inicialmente. a Comissão de Constituição 
reunião conjunta com as demais comissões às 
foi distribuído. emitiu parecer pela 
constitucional idade e legalidade da matéria, 
1, por ela proposta. 

e Justiça, em 
quais o projeto 

juridicidade, 
com a Emenda nQ 

Em seguida, a Comissão de Educação, Cultura. Desporto e 
Turismo e Lazer opinou pela aprovação da proposição. com a 
Emenda nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e com as 
Emendas do nQ 2 ao 10, por ela apresentadas. 

Agora, vem a matéria a esta comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

A proposição em exame. aprimorada pelas referidas emendas, 
não encontra óbice, do ponto de vista financeiro-
orçamentário, à sua aprovação. As despesas decorrentes da 
execução da futura lei serão cobertas por crédito especial, 
cuja abertura é autorizada por ela, observado o disposto no 
art. 43 da Lei Federal nQ 4.320, de 17/3/64. O projeto em 
tela está de acordo com a legislação vigente. merecendo 
prosperar nesta Casa. 
Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para aperfeiçoar a 

proposição; para tanto apresentamos as Emendas nos 11 e 12, 
adiante transcritas, bem como os Anexos VI e VII, a que 
essas se referem e que são parte integrante deste parecer . 

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

Lei nQ 1.400/93, no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, apresentada 
pela Comissão de Constituição e Justiça; com as Emendas do 

É~------------------------------------------------------------~ 
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nQ 2 ao 10, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer, e nos 11 e 12, a seguir transcritas. 

EMENDA No 11 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. -O Anexo XXIV da Lei nQ 10.623, de 16 de 

janeiro de 1992, fica substituído pelo Anexo VI desta lei. a 
partir de 1Q de fevereiro de 1993.". 
(- O Anexo VI foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 26/6/93.) 
EMENDA NQ 12 

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
''Art. -Os venciments dos servidores da autarquia 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG -. para 
cada nível e referência, são os constantes no Anexo VII 
desta lei, a partir de 1Q de fevereiro de 1993. para a 
jornada de trabalho de 6 (seis) horas diárias. 
Parágrafo único - Incidem sobre os valores fixados pelo 

anexo de que trata este artigo os reajustamentos concedidos 
aos servidores da Junta Comercial, com vigência a partir de 
março de 1993. ". 
(-O Anexo VII foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 26/6/93.) 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.059/92 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 1.059/92, do Procurador-Geral de 
Justiça, que dispõe sobre os valores de vencimentos dos 
cargos de carreira dos membros do Ministério Público e dá 
outras providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma do 
vencido no 1Q turno. 

Isso posto. opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nesta forma, seja encaminhado para sanção. 

Dispõe sobre 
carreira dos 
providências. 

PROJETO DE LEI NQ 1.059/92 
os valores de vencimentos dos 

membros do Ministério Público e 
cargos de 
dá outras 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os valores básicos de vencimentos dos cargos de 

carreira do Ministério Público passam a ser os constantes no 
anexo único desta lei. 

Art. 2Q -Os proventos dos membros do Min1stério Público 
passam a ser os constantes no anexo de que trata o artigo 
anterior. 

Art. 3Q -Para atender às despesas decorrentes da execução 
desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito 
suplementar de até Cr$70. 103.147.940,00 (setenta bilhões 
cento e três milhões cento e quarenta e sete mil novecentos 
e quarenta cruzeiros), observado o disposto no art. 43 da 
Lei Federal nQ 4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, observadas as datas de vigência indicadas em seu 
anexo único. 

Art. SQ- Revogam-se as disposições em contrário. 
~L_ ______________________________________________________ _J 
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Sala das Comissões. 24 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente José Braga, Relator 

Wanderley Ávila. 
(-O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 26/6/93.) 
PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 7 E 8, APRESENTADAS EM 

PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 25/93 
Comissão de Defesa Social 

Relatório 
As emendas em epigrafe. dos Deputados José Laviola e 

Agostinho Patrus, apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei 
Complementar nQ 25/93, que d~spõe sobre a transferência de 
militar para a reserva não remunerada e dá outras 
providências, têm como objeto, respectivamente, alterar 
regras relativas à aposentadoria de servidores militares, 
bem como prorrogar o prazo de que trata o art. 10 da Lei 
Complementar nQ 27, de 19/1/93. 

Para atender ao que dispõem os arts. 195, § 2Q, c/c o art. 
103. VII, "d", do Regimento Interno, vêm as emendas sob 
comento a esta comissão para serem apreciadas quanto ao 
mérito. 

Fundamentação 
A Emenda nQ 7, do Deputado José Laviola, visa a corrigir 

Uma distorção detectada nos quadros da Polícia Mi 1 itar de 
Minas Gerais no que se refere às aposentadorias deferidas no 
interstício temporal compreendido entre os anos de 1952 e 
1958. 

Com a vigência da Lei no 859, de 5/7/52, apenas os 
servidores civis passaram a contar com aposentadoria por 
invalidez. Já aos servidores militares, tal direito só foi 
assegurado a partir de 1958, quando entrou em vigor a Lei nQ 
1.803, de 14/8/58. 
Com efeito. ficaram prejudicados todos aqueles servidores 

militares que foram aposentados por invalidez no período 
compreendido entre 1952 e 1958, devido à ausência de regras 
específicas. 

Não obstante, somente a partir de 16/10/69, quando passou a 
vigorar a Lei nQ 5.301, que deu nova redação ao Estatuto do 
Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais, é que a questão 
relativa âs aposentadorias no âmbito daquela corporação foi 
solucionada de forma definitiva. 

Por outro lado, infere-se que o parágrafo único da Emenda 
nQ 7, na forma como se apresenta, pelo alcance de sua 
retroat1v1dade, poderá ensejar justificável desacolhimento 
por parte do Chefe do Poder Executivo, que, certamente, 
apresentará como justificativa nas razões de seu veto o 
considerável aumento de despesa que a medida representa para 
os cofres públicos. Urge ressaltar que, a prevalecer no 
texto da emenda em tela o dispositivo ora atacado, estar-se-
ia colocando em risco a correção da injustiça aqui apontada. 
Sugerimos, pois, na conclusão deste parecer, a Subemenda no 

1, com o propósito de se adequar o alcance da Emenda nQ 7 à 
realidade do erário estadual. 
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Não há dúvida de que o prazo consignado na Lei Complementar 
nQ 27/93 concedido ao Poder Executivo para regulamentação da 
matéria sobre a qual dispõe a norma supracitada foi bastante 
exiguo. em razão da extrema complexidade do assunto, o que 
poderia prejudicar o indiscutível alcance social que 
representam tais fundos. 

Por outro lado, percebe-se que a Companhia da PMMG 
instalada no Município de Patrocínio está a merecer um 
tratamento à altura de suas atribuições institucionais. 
Mister se faz sejam tomadas providências para melhor adequar 
aquela unidade aos parâmetros aplicados à corporação em 
outros municípios. 

Para tanto, apresentamos a Emenda nQ 9, que transcrevemos 
na conclusão deste parecer. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. opinamos pela aprovação da Emenda nQ 

7 , na forma da Subemenda nQ 1; da Emenda nQ 8 e da 
nQ 9. abaixo transcrita. apresentadas ao Projeto de Lei 
Complementar nQ 25/93. 

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 7 
Suprima-se o parágrafo único da Emenda nQ 7. 

EMENDA NQ 9 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
''Art. Fica elevada â categoria de Companhia de 

Comando Especial a atual Companhia da Policia Militar de 
Minas Gerais instalada em Patrocínio.". 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
Francisco Ramalho, Presidente - Márcio Miranda, Relator -

Geraldo da Costa Pereira. 
PARECER SOBRE A EMENDA No 6 APRESENTADA EM 

PLENÁRIO -
AO PROJETO DE LEI No 1.397/93 

Comissão de Administrãção Pública 
Relatório 

A emenda em epígrafe. de autoria do Deputado João Batista, 
apresentada ao Projeto de Lei nQ 1.397/93, que dispõe sobre 
a reorganização da Fundação Centro de Hematologia e 
Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação HEMOMINAS -. tem por 
finalidade alterar o Anexo Il, a que se refere o art. 5Q do 
mencionado projeto. 

Em observância ao disposto no art. 195, § 2Q, do Regimento 
Interno, vem a Emenda nQ 6 a esta comissão, para ser objeto 
de parecer_ 

Fundamentação 
A emenda ora em questão altera o Anexo 11. a que se refere 

o art. 5Q do projeto, no que diz respeito à forma de 
recrutamento. para o cargo de Chefe de Seção. Sem alterar o 
número de cargos, num total de 52, e seu vencimento básico, 
divide ao meio a sua distribuição entre cargos de 
recrutamento amplo e 1 imitado . 
A proposta, com efeito, irá permitir que servidores da área 

de saúde de outras esferas do Governo federal ocupem cargos 
de chefia nas regionais da Fundação HEMOMINAS, que por 

~L_ ______________________________________________________ _j 
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qualquer motivo não possam ser ocupados por servidores da 
entidade. 

É uma medida que vai aperfeiçoar e facilitar a 
administração da entidade em algumas localidades do Estado, 
sem impedir que os seus servidores ocupem os referidos 
cargos, devendo. por isso. ser acatada. 

Entendemos, a inda, que o projeto merece a 1 gumas 
modificações - inclusive quanto às emendas que já foram 
aprovadas por esta comissão na reunião anterior - que possam 
aperfeiçoá-lo. 

Assim. entendemos oportuno estabelecer, para os servidores 
da fundação que ocupem cargo em comissão, a faculdade de 
optar pelo recebimento do vencimento do seu cargo efetivo, 
acrescido de 20% do vencimento do cargo em comissão. 

Também é necessário corrigir um erro material relacionado 
com o cargo de auxiliar administrativo, de modo a 
estabelecer o vencimento real do nível da Tabela V A, onde 
se enquadram os cargos para os quais é exigido o nível 
secundário de escolaridade completo. 

Outra ressalva que deve ser feita é a do pagamento de 
diferenças na remuneração decorrente da aplicação das 
tabelas constantes nos Anexos II, III e IV do projeto, já 
que estas terão vigência retroativa a lQ/1/93, não sendo 
justo que o Estado arque com eventuais diferenças sobre a 
remuneração já paga. 

Por fim, é preciso trazer à realidade os vencimentos 
básicos previstos para os cargos de chefia e assessoramento 
intermediário. 

Conclusão 
Ante o exposto, opinamos. quanto ao mérito, pela aprovação 

da Emenda no 6. na forma da Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 4, 
que as consolida, da Emenda nQ 2, na forma da Subemenda no 1 
à Emenda no 2, e das Emendas nQs 7 e 8, abaixo transcritas: 

SUBEMENDA NQ 1 A EMENDA NQ 2 
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 5Q: 
"Art. SQ- .............................. . 
Parágrafo único - O servidor do Quadro de Pessoal da 

Fundação HEMOMINAS, durante o exercício de cargo 
na entidade. poderá optar pelo recebimento do 
básico do seu cargo efetivo. acrescido de 20% 
cento) do vencimento do cargo em comissão." . 

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 4 
Substitua-se o Anexo li pelo abaixo transcrito: 

"ANEXO 11 

em comissão 
vencimento 
(vinte por 

CARGOS DE CHEFIA E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO 
(a que se refere o art. 5o da Lei no de de 

1993) 
V!Gi'.NCIA' 1Q DE JANEIRO DE 1993 

(- O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 26/6/93.) 

EMENDA NQ 7 
"No Anexo III. o Auxiliar Administrativo passa a integrar o 

nível da Tabela V A, com o vencimento básico de 
CR$ I. 544. O 13,00. " 

~L-------------------------------------------------------~ 
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"Art. -Os valores previstos nos Anexos II, 111 e IV 
desta lei, retroativos a 1Q/1/93. definem a base de cálculo 
para reajustamentos concedidos posteriormente àquela data, 
não gerando para os servidores direito à percepção. de 
quaisquer acréscimos ou diferença na remuneração já 
percebida.". 
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993. 
Bonifácio Mourão. Presidente- Sebastião Costa, Relator -

Geraldo Rezende - Antônio Fuzatto. 

TRANSCRIÇÃO 

*"Carta aberta do general Serpa ao prestdente Itamar 
Prezado presidente, 
Na data da proclamação da República quero demonstrar a 

minha confiança em sua ação de governo, oferecendo-lhe a 
sugestão no fim desta carta. A sua responsabilidade é muito 
grande: pelo seu passado, por ser filho da nossa Minas 
Gerais e por haver recebido essa Presidência em uma bandeja 
de prata. Casos singulares: o seu, o de Sarney e o de 
Epttácto Pessoa. no passado. 

Tenho para mim que a instauração do parlamentarismo, nessa 
hora de desagregação de nossa Pátria, por um modelo 
econômico que infelicita o Brasil há tantos anos. 1ra 
acrescentar nova crise institucional, àquela mais grave de 
nossa história, que estamos vivendo. 

O modelo de capitalismo dependente, analisado por Peter 
Evans, no seu 1 ivro "A Tríplice Aliança", chegou ao fim 
almejado pelas nações ricas. Inicialmente, no governo 
Juscelino com uma certa euforia pela implantação das duas 
grandes indústrias, a naval e a automobilística. 

Continuado pelos militares, quando os presidentes, homens 
honrados e dignos, se entregaram aos Czares da economia, 
dóceis às pressões internacionais. Daí resultaram as duas 
grandes dívidas, a externa e a interna. da ordem de cem 
bilhões de dólares. cada uma. 

Com um parque industrial dependente e desarticulado, como 
saldo positivo, esses governos transformaram o Brasil na 
oitava economia do mundo ocidental. 

Geisel implantou a indústria pesada e a par de graves erros 
-o acordo atômico mirabolante, a compra da Light, o inicio 
da descapitalização da Petrobrás, pela política de preços e 
os contratos de risco - nos deu um momento de independência, 
ao denunciar o acordo militar, negociado pelo dr. Getúlio em 
1952, contra a opinião do general Estt11ac Leal, declarada 
de público. 

A partir de 1971, com o lançamento da Trilateral, as nações 
ricas traçaram o novo plano de controle mundial, pelo 
domínio intransferível da tecnolog1a. 

Na década de setenta, as duas crises de petróleo 
permitiram-lhes gerar o conto do vigário da dívida externa 
dos países pobres. com a qual contra toda história 
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econômica do mundo passaram as nações periféricas a 
exportar capital para pagamento da conta do petróleo das 
nações ricas. Estas, que tiveram a década de setenta de 
recessão, i nf 1 ação e desemprego, na década seguinte, 
passaram, graças a nós. a ostentar grande riqueza e 
expansão, até que, nos dias atuais, apresentam o quadro de 
mais uma dessas crises cíclicas que marcam, historicamente, 
a evolução capitalista. 

Quando. em 1982, ocorreu a quebradeira do México e do 
Brasil, visualizaram as nações ricas a extensão de domínio 
sobre os países periféricos em todos os campos: monetário, 
financeiro, comercial, industrial, fiscal e salarial. 

Não se trata de uma teoria conspiratória da História: ricos 
contra pobres -, e sim da predominância dos interesses nas 
relações internacionais. 

Tendo destruído seu património natural e esgotado suas 
minas, só pela exploração do Terceiro Mundo poderão manter o 
alto e fictício padrão de vida de seus povos. 

A partir dessa data. 1982, o FMI. o Banco Mundial, o FED, a 
rede privada de banqueiros internacionais implementam 
pol iticas que. em dez anos a pretexto de "inserção dos 
países pobres na divisão internacional do trabalho", 
desorganizaram a vida dessas nações, levando-as à beira da 
convulsão social, como vai ocorrendo na América Ibérica e. 
particularmente, no Brasil, em que se multiplicam os 
conflitos sociais, rac1a1s e regionais, precursores de 
desagregação da grande Pátria construída pelos nossos 
antepassados. 

A minha divergência com os militares, meus camaradas e 
amigos, nada teve de caráter pessoal. Apenas vi, antes de 
quase todos. a necessidade de mudanças dos rumos. Já 
afastado do poder, em 1986, em visita ao dr. Ulysses 
Guimarães. e na presença do coronel Caio Amaral. verifiquei 
que o maior partido de oposição, o PMDB, não compreendera, 
da mesma forma que os militares, o que ocorria com o mundo e 
o Bras i 1. O seu programa, "Esperança e Mudança", era o 
testemunho precursor do fracasso do governo Sarney, quando, 
de início, o dominio do partido foi absoluto. Pensavam os 
corifeus do partido que o problema fosse econômico-
financeiro e não político. 
Restabelecidas as franquias democráticas 

econom i s tas de Campinas" resolveriam 
brasileiros. 

os 
os 

"moços, 
problemas 

Ora, a essência das dificuldades presentes é política . 
Cumpre tomar a decisão política da mudança do modelo 
capitalista, dependente de Nova Ordem Mundial. mais poderosa 
que a política das canhoneiras, dependente do petróleo 
importado, do rodoviarismo e da tecnologia estrangeira. Só a 
decisão política de substituí-lo por modelo auto-sustentado, 
fundamentado na energia da biomassa e na tecnologia re-
sultante, poderá tirar o Brasil da crise, restaurando, por 
esta via, todos os países tropicais e pobres. 

Só o Brasil tem riqueza, base industrial e poder de fazê-
lo. Para 1mplementar esta decisão de mudança do modelo, é 

~L-------------------------------------------------------~ 
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necessário uma vontade política. fundamentada na vontade 
nacional do povo brasileiro que é grande e poderosa. apesar 
destes doze anos de decepções e fracassos. consequentes à 
pressão internacional da dívida e à depressão de 1981, 
quando o dr. Delfim, obediente ao FMI, lançou o Brasil na 
grande depressão, de que ele não saiu até hoje. 

A partir de 1982, a vida no Brasil vai se deteriorando 
progressivamente, até aos extremos de degradação atuais. de 
que são exemplos a violência nas grandes cidades, os 
assaltos. seqüestros. os exterminadores de menores e os 
últimos casos de propaganda separatistas, agressão aos 
nordestinos, construtores da grandeza de São Paulo, racismo. 
Carandiru, Febem e arrastões, indicadores explícitos da con-
vulsão social e da ingovernabilidade das grandes cidades. 

O modelo dependente está exaurido. mesmo para o país mais 
rico e poderoso do Terceiro Mundo: o Brasil. Que dizer dos 
outros irmãos da América Ibérica. O que o substitui. 
falsamente, foi a modernidade, o ingresso no Primeiro Mundo, 
a abertura ao capital externo. a privatização, a compra de 
tecnologia, a balela da fala do presidente Collor, para 
acobertar o último estágio da radicalização da dependência 
imposta pela Nova Ordem Internacional, quando o Grupo das 
Sete Nações ricas, sob a batuta norte-americana, se julga 
dona do mundo, impondo, sem ocupação militar, apenas com 
expedições punitivas Panamá e Iraque a pretensa 
eternização dessa dominação econômico-financeira. comercial, 
industrial e salarial. 
Pela dominação econômico-financeira; a inviabilização do 

Brasil ocorre pela especulação financeira que multiplicou a 
divida interna e concentrou a renda nacional na mão, talvez, 
de oito a dez mil pessoas: banqueiros, empresários e 
empresas transnacionais. 

Não pOde haver produção, quando o governo remunera papéis, 
semanalmente, a juros de 36% ao mês. Quem fosse aumentar a 
produção 1r1a à falência. O ministro Marcílto, tão 
simpático, jamais negou ser o representante dos banqueiros 
estrangeiros. como, no passado, Stmonsen, no board do City 
Corps, quando este reconheceu que. detendo 4% dos seus bens 
no Brasil, aqui obteve 25% dos seus lucros ... 
Marcílio fez mais: pós à venda nas bolsas externas papéis 

das estatais para multiplicação paradoxal da dívida interna. 
O mesmo ocorrendo com outro slogan, este criado por Delfim: 
"Exportar é a solução." Esse tipo de exportação, ignorava o 
mercado interno e era veia aberta no organismo nacional para 
empobrecer o Brasil, vendendo abaixo dos preços de produção, 
para obtenção de dólares que possibilitassem o fechamento do 
balanço de pagamentos. Nesse e outros casos, como dólares 
não circulam no Brasil, a sua conversão em cruzeiros pelo 
Banco Central apenas canaliza esses cruzeiros para a compra 
dos papéis do governo. multiplicando a dívida interna. Ou 
seja. depauperava-se o Bras i 1, ignorando seu mercado 
interno, e tomavam-se empréstimos novos, para a absurda 
concentraçã'o de renda nas mãos de poucos. aumento da 
população miserável e destruição da classe média, 

~L-------------------------------------------------------------~ 
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importantíssima por dar estabilidade aos governos, em qual-
quer país. 

O poder da mídia de larga exploração no governo Collor, 
pelo controle da publicidade no palácio. desde os primeiros 
dias, convenceu a elite dirigente e a classe média de que é 
bom para o Brasil tudo aquilo que contraria os verdadeiros 
interesses nacionais. 

É assim que vemos quase toda imprensa pressionar o 
presidente Itamar a continuar o programa de modernização de 
Collor, dando de graça a felizardos o patrimônio público. 

Para acréscimo das dificuldades presentes. a queda do muro 
de Berlim a desagregação da União Soviética e o fim do 
comunismo deixaram órfãos os comunistas e grande parte das 
esquerdas brasileiras, que passaram a adotar os mesmos 
modismos do neoliberalismo. Assim, há dias. nos programas de 
TV, o líder Roberto Freire, inocentemente, por 
desinformação, adotou o mesmo modismo, perorando sobre "a 
perda do bonde da história", a modernidade colorida, a 
compra de tecnologia e quejandos. O próprio partido dos 
trabalhadores. agora vitorioso em tantas capitais e cidades 
maiores, sendo o mais atuante dos atuais quarenta partidos 
políticos. com a cumplicidade dos seus intelectuais, é, 
conscientemente, o mais internacionalizado dos nossos 
partidos. Não compreendeu, ainda, que representa os 
interesses das grandes transnacionais, quando aprofunda o 
fosso entre o setor mais moderno, as filiais das grandes 
transnacionais e o setor tradicional da nossa economia. 

Por tudo isso é de admirar-se que existam ainda empresas 
nacionais, quando o intervencionismo do Estado, sobretudo 
agora, as condenam á extinção. As transnacionaís ocupam 
todos os setores dinàmicos da economia. forcejando por 
dominar o que dela, ainda, resiste: telecomunicações. 
eletricidade e serviços. 

É a essa extraordinária oligopolização que chamam economia 
de mercado. Bradaram contra a reserva do mercado dos 
pequenos e microcomputadores que, em oito anos, empregou 
todos os engenheiros eletrónicos e técnicos de grau médio de 
eletrónica e multiplicou pequeno faturamento de quatrocentos 
mil dólares anuais para oito bilhões, cerca de vinte vezes, 
divididos. aproximadamente, ao meio, entre os nacionais e os 
gigantes estrangeiros e, hoje, mantém em reserva de mercado, 
para eles, quase a totalidade da economia brasileira, 
chamando a isso competição entre as empresas. 

Aberto ao capital estrangeiro, o Brasil sempre esteve 
remunerando-o generosamente. Foi ele que aqu1 1ngressou em 
pequena parcela, com a contabilidade em dólares, nunca 
controlada, pela maquinaria obsoleta de lá, enviada, no jogo 
jamais fiscalizado , das transações entre matrizes e 
filiais de transnacionais, ainda, os sub e superfaturamentos 
criminosos. São essas poderosas forças internacionais que 
jogando, livremente, na especulação financeira, deixam de 
produzir, no interesse das matrizes e transformam as sovadas 
economias do povo brasileiro em capitais estrangeiros, 
remetendo os lucros para o exterior . 

~~------------------------------------------------------------~ 
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Esse quadro explica porque se mantém o velho modelo 
econômico. radicalizado, por todos. ao extremo, em 
obediência à reiterada ordem de abertura comercial, exigida 
pelas nações ricas e tantas vezes expressa. rudemente por 
Busn. 

À imagem do que aconteceu no Chile e Argentina. acelera-se 
o processo de desindustrialização do Brasil. Esquecidos de 
que a economia chilena é igual a de Minas e a da Argentina à 
de São Paulo, nossa classe dirigente finge ignorar que o 
Brasil tem cento e cinqüenta milhões de habitantes e é um 
pais continente de riquíssima potencialidade. 
Se este é o quadro real, sem exageros, como explicar a 

continuação de uma política que está levando o povo bom ao 
desespero da fome e da violência, à perda de auto-estima na 
própria classe média e o Brasil a suportar os agravos 
constantes à sua soberania e à ameaça à sua unidade? Como o 
fim do regime militar e a restauração democrática, apenas 
agravaram a dependência? Como Collor, ontem, e a mesma gente 
hoje, usando a linguagem do neoliberalismo praticaram essa 
politica de dependência, radicalizada ao extremo e, agora, 
tentam levar o presidente Itamar a continuá-la, 
pressionando-o ao máximo? 

É que esse modelo dependente exaurido, multiplica a 
acumulação de capital e concentra a venda, crescente e 
aceleradamente, nas mãos de ínfima minoria de banqueiros. 
grandes empresar1os e transnacionais que. através dos 
ministros da Fazenda e do Planejamento, sempre realizaram e 
realizam, hoje, mais acentuadamente, a intervenção do Estado 
em seu beneficio, transformando os presidentes em figuras 
decorati-vas. legal izadoras desta terrível agressão ao povo 
brasileiro. 
Por tudo isso é impensável acrescentar a esta crise - a 

maior de nossa história uma nova de natureza 
institucional: a transformação do regime. Como haver 
parlamentarismo sem partidos detentores de programas. idéias 
e ideais. Como modificar a Constituição com um Congresso 
que, eleito, em parte com falcatruas do PC. foi dócil a 
todas as violências praticadas por Collor contra o Brasil: -
a desestruturação do serviço pUblico. as grandes negociatas 
de seus ministros, a quadrilha que organizou e saqueou o 
Brasil, as privatizações de empresas rentáveis- devedoras 
de dividas que encamparam, sem receber o capital e, 
comerciando com preços impostos pelo governo, abaixo do 
custo de produção, anos a fio - iniciado o processo de de-
sindustrial ização, levando o povo à fome e a classe média ao 
achatamento deliberado? 

Congresso que não protestou contra a entrega da área igual 
a Portugal a quatro mil ianomâmis, precursora do futuro 
Estado a ser reconhecido pelo Grupo dos Sete, para negociar 
com o cacique a entrega da reserva florestal e da mais rica 
província metalUrgica do planeta? 

Como haver parlamentarismo, quando urge a eleição de um 
presidente que tenha a coragem da decisão política de mudar 
o modelo económico? 

~L_ ______________________________________________________ _J 
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Como entender que o Congresso que não consegue votar numa 
reforma fiscal de emergência e repelir esse ultraje ao 
Brasil, que é o projeto de patentes industriais- pelo qual 
se entregará à América a biotecnologia, os fãrmacos e a 
alimentação, contrariando frontalmente a prôpria convenção 
da biodiversidade, aprovada pela Rio 92 com o voto contrário 
da América - poderá tomar as medidas heróicas necessárias 
para quebrar o ''status quo'' atual? 

Como acreditar que o Congresso que não consegue elevar o 
nível de vida pública com o voto distrital: a redução do 
mandato dos deputados a dois anos e dos senadores a seis: a 
definição da quantidade de deputados, proporcionalmente à 
população, revogando o número mínimo de oito por Estado: a 
moralização das contas eleitorais e a fidelidade partidária 
poderá contrariar os poderosos interesses econômicos em 
jogo? Como se chegou ao absurdo de não haver, no seio do 
Congresso, debate objetivo e real sobre a crise nacional: 
ensejando um conhecimento aprofundado aos próprios 
congressistas e à população em geral, sobre as causas da 
crise? Como se acham aquietadas e coniventes as chamadas 
esquerdas? Como esquecer a dura experiência parlamentarista 
da França de 1940, que ensejou o armistício negociado com 
Hitler pelo marechal Petatn e a crise institucional de 1958 
que levou o gen. De Gaulle ao poder? 

Parece-me claro que esses argumentos vulgarizados pelos 
presidencialistas. na próxima campanha, darão a vitória à 
manutenção do atual regime. O julgamento plebiscitário não 
deve estar condicionado à má escolha de Jânto Quadros. José 
Sarney ou de Fernando Cal lar, mas sim ao problema essencial 
do relacionamento e integração entre o povo brasileiro e o 
governo a ser eleito. 

Há, pois, muito a se decidir sobre a 
antes da opção pela mudança do 
parlamentarismo. 

política 
regime 

nacional 
para o 

Essas observações têm o propósito de prevenir a Nação que 
se ocorrer a opção de implantação do parlamentarismo sem 
solucionar os problemas apontados, a Nação estará ameaçada 
de agravamento da desestruturação nacional, que mais 
aproximará o Brasil da convulsão social com futuro 
imprevisível. 
Finalmente, se pudesse levar ao presidente Itamar Franco 

uma palavra de apoio e estímulo, pela amizade que consagro 
ao cidadão e pela gratidão ao então senador que me convocou 
à comissão que pres1d1U, para falar quatro horas sobre a 
dívida externa, há meia dúzia de anos, eu lhe diria que três 
problemas são essenciais para enfrentar a crise atual: 
a) a fome em que vivem quarenta milhões de brasileiros; 
b) retomada do desenvolvimento brasileiro voltado para o 

mercado interno, priorizando o apoio às pequenas e médias 
empresas; 
c) tornar governáveis as grandes cidades pela volta das 

populações deslocadas ao campo, e em decorrência a 
construção de casas populares, aproveitando a mão-de-obra 
desempregada. 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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O primeiro seria solucionado _pelo controle da exportação de 
grãos e o terceiro importa no início da mudança no modelo 
econômico pela criação de um pró-ãlcool descentralizado, por 
todo Brasil, em empresas médias, no máximo produzindo vinte 
mil litros/dia e que fossem ao mesmo tempo, agropecuárias, 
produtores de adubos, vendendo álcool nos postos já 
instalados, ou nos próprios portões das fazendas. 
Ao mesmo tempo fortificaria e instruiria 

informação, o seu dispositivo militar, para 
resultasse frustrado o apoio que o povo lhe daria. 

pela 
que 

boa 
não 

Hoje, como há cento e setenta anos, mercê de Deus. a 
política que convém ao Brasil deve ser a do Patriarca José 
Bonifácio: Defender a soberania, manter a unidade nacional e 
criar a Nação homogênea pela distribuição de rendas e 
lutando pela igualdade de oportunidades, entre as pessoas e 
as regiões." 

(* - Texto transcrito a requerimento do Deputado José 
Bani fácio.) 
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Belo Horizonte, terça-feira, 29 de junho de 1993 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 25 DE JUNHO DE 1993 

Presidência da Deputada Maria Olívia 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO; falta de "quorum". 

COMPARECIMENTO 
- Ãs 9h15min, comparecem os Deputados: 

609 

Amilcar Padovani -Agostinho Patrus- Célio de Oliveira-
Edward Abreu -Geraldo da Costa Pereira- Gilmar Machado-
José Braga- Maria 01 ivia- Miguel Barbosa- Mílton Salles-
Péricles Ferreira- Tarcísio Henriques- Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum" 
A Sra. Presidente (Deputada Marta Olivia) -A lista de 

comparecimento não registra a existência de nUmero 
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 28, às 20 horas. ficando 
desconvocadas as extraordinárias previstas para hoje. às 
14h30min e 20h30min. 

ATA DA 63i REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas do dia dois de junho de mil novecentos e 
noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados 
Simão Pedro Toledo, Baldonedo Napoleão, Jorge Hannas e Raul 
Messias. membros da comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Simão Pedro Toledo, 
declara abertos os trabalhos, esclarece que a reunião tem a 
finalidade de apreciar as matérias constantes na pauta e, em 
seguida, solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada é 
subscrita pelos membros presentes. Encerrada a la parte da 
reunião, a Presidência passa à 2a parte. Na 1ª fase da Ordem 
do Dia o Presidente informa aos parlamentares as razões 
pelas quais o requerimento apresentado pelo Deputado Raul 
Messias não foi considerado oportuno. esclarecendo que a 
comissão não possui competência jurídica para requerer ou 
levantar ouaisquer dados oficiais relativos à administração 
municipal. Em seguida, o Deputado Raul Messias apresenta 
requerimento em que solicita informações à Câmara Municipal 
de Mutum sobre possiveis irregularidades praticadas naquele 
município pela atual administração municipal, principalmente 
no que diz respeito à dispensa de funcionários daquela 
municipalidade, conforme denúncia feita pelo Deputado 
Sebastião Costa e veiculada no jornal "Estado de Minas". 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. A 
Presidência informa que, por se tratar de matéria prevista 
no art. 245, inciso XX, do Regimento Interno, a comissão 
enviará requerimento ao Plenário. que tem competência para 
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del lberar sobre o assunto. Dando prosseguimento aos 
trabalhos. o Presidente passa à fase de votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenârio da 
Assembléia. Logo após. o Deputado Jorge Hannas emite seu 
parecer sobre o Requerimento nQ 4.222/93, concluindo pela 
aprovação da proposição. Em seguida, o Deputado Baldonedo 
Napoleão profere seu parecer sobre o Requerimento nQ 
4.292/93, concluindo pela aprovação da proposição, na forma 
do Substitutivo nQ 1. Colocados em votação, cada um por sua 
vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade 
da reunião e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Jorge Hannas - Baldonedo 

Napoleão - Raul Messias. 
ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA OA COMISSÃO DE SAÚDE E 
AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia dezesseis de junho de mil novecentos e 
noventa e três, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Jorge Hannas, Wilson Pires, Ermano Batista 
(substituindo este ao Deputado José Leandro, por indicação 
da Liderança do PL) e Jorge Eduardo, membros da comissão 
supracitada. Está presente, também, o Deputado Hely 
Tarquínio. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado 
Jorge Hannas, declara abertos os trabalhos e sol 1c1ta ao 
Deputado Ermano Batista que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior. que. 1 ida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência esclarece que a reunião tem 
por finalidade ouvir o Dr. Francisco de Assis Machado, 
Superintendente-Geral da Fundação Hospitalar de Minas 
Gerais-FHEMIG-, sobre a municipalização e a distribuição das 
verbas federais das AIHs e UCAS e convida-o para tomar 
assento à mesa. A Presidência anuncia a presença dos Drs. 
José Orleans da Costa, Diretor da Maternidade Odete 
Valadares; Marx Golgher, Vice-Presidente do Conselho 
Regional de Medicina, e a Sra. Rosely Ferreira Asa, Diretora 
da creche da FHEMIG. O Presidente passa a palavra ao Dr. 
Francisco de Assis Machado, que discorre sobre as arre-
cadações e gastos das unidades da FHEMIG, relacionados no 
documento distribuído pelo Dr. Marx Golgher. e tece 
considerações acerca da política assistencial hanseniana de 
reintegração e cessão de terras. A seguir, o Dr. Francisco 
faz exposição de eslaides sobre o demonstrativo do 
faturamento mensal. da arrecadação e dos gastos das enti-
dades da FHEMIG e da distribuição mensal de incentivo à 
eficiência dos serviços da FHEMIG. O assunto foi amplamente 
debatido pelos parlamentares e convidados presentes . 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos convidados e parlamentares, convoca os membros 
da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993 . 

~~--------------------------------------------------------------" 
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Jorge Hannas, Presidente- Márcio Miranda- Antônio JUlio. 
ATA DA 9i REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA 
E POLiTICA RURAL 
Às dez horas do dia dezessete de junho de mil novecentos e 
noventa e três. comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Canarinho e Jorge Eduardo, 
membros da comissão supracitada. Está presente. também, o 
Deputado Roberto Amaral. Havendo número regimental. o 
Presidente. Deputado Ajalmar Silva. declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Canarinho que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior. que. lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
esclarece que a reunião tem por finalidade ouvir o Dr. 
Alysson Paulinelli, Secretário da Agricultura. representado 
pelo Dr. Arnaldo Lemos Figueiredo, seu Chefe de Gabinete; 
Dr. Pedro Luiz Lobato, Assessor Especial do Secretário da 
Agricultura; Sr. Sebastião Neves da Rocha, Presidente da 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
Minas Gerais - FETAEMG -; Dr. Antônio Augusto Anastasia, 
Secretário Adjunto da Secretaria de Planejamento e 
Coordenação Geral, representado pela Ora. Heloísa Regina 
Guimarães de Menezes, sobre o Projeto de Lei nQ 1.029/92, do 
Deputado Roberto Amaral, que dispõe sobre a política 
estadual de desenvolvimento agrícola e dá outras 
providências. Ato contínuo, o Presidente convida-os para to-
marem assento à mesa. A Presidência anuncia a presença dos 
Dr. Márcio L. Pell izzaro Lima. representante do 
Superintendente de Planejamento da Secretaria da 
Agricultura, e Augusto César Soares dos Santos. engenheiro 
agrónomo da RURALMINAS. A Presidência passa a palavra ao Dr. 
Arnaldo Lemos, que tece as considerações iniciais e solicita 
ao Dr. Pedro Luiz Lobato que faça suas observações técnicas. 
O expositor faz sua explanação, enfatizando que é preciso 
garantir, no Conselho Estadual de Política Agrícola, a 
representação majoritária dos organismos estaduais. O Dr. 
Pedro deixa sugestões para serem analisadas pela Comissão de 
Agropecuária. O Presidente suspende a reunião por dez 
minutos. para que os parlamentares possam proceder à 
votação, no Plenário, da Proposta de Emenda á Constituição 
no 22/92, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão Especial. Reabertos os trabalhos. comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo 
Canarinho, Jorge Eduardo e Roberto Amaral. A Presidência 
passa a palavra ao Dr. Sebastião Neves da Rocha, que 
encaminha à comissão 46 propostas de emendas ao Projeto de 
Lei nQ 1.029/92. A seguir, a Ora. Heloisa Regina tece co-
mentários sobre as sugestões da SEPLAN e reforça a 
importância dessa lei, do ponto de vista da Secretaria da 
Agricultura. O assunto foi amplamente debatido pelos 
convidados e parlamentares presentes. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados 
e parlamentares, convoca os membros da comissão para a 
reunião extraordinária que se fará realizar no dia 24 do 
corrente, às 10 horas, no auditório. com a finalidade de 
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ouvir o Dr. Gilvan Viana Rodrigues, Presidente da Federação 
da Agricultura do Estado de Minas Gerais- FAEMG -. Sr. 
Alfeu Silva Mendes. Presidente da organização das 
Cooperat1vas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -. e Dr. 
Paulo Teodoro de Carvalho, Presidente da Sociedade Mineira 
de Engenheiros Agrônomos - SMEA -, para discutir o Projeto 
de Lei ng 1.029, de 1992, do Deputado Roberto Amaral, que 
dispõe sobre a política estadual de desenvolvimento agrícola 
e dá outras providências. determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993. 
Ajalmar Silva, Presidente- Sebastião Costa- Jorge Eduardo 

-Wanderley Ávila. 
ATA DA 62ª REUNIÃO OR~INÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇAO 
Às nove horas do dia vinte e seis de maio de mil novecentos 
e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Simão Pedro Toledo, Baldonedo Napoleão, Jorge 
Hannas, Raul Messias e João Marques (substituindo este ao 
Deputado José Laviola. por indicação da Liderança do PMOB), 
membros da comissão supracitada. Havendo número regimental. 
o Presidente. Deputado Simão Pedro Toledo. declara abertos 
os trabalhos e esclarece que a reunião tem a finalidade de 
apreciar as matérias constantes na pauta. Em seguida, 
solicita ao Deputado Baldonedo Napoleão que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada. é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa as 
novas datas das audiências públicas para que os 
parlamentares possam programar seus trabalhos. Encerrada a 
1g parte da reunião, a Presidência passa à 2ª parte. Na 1ª 
fase da Ordem do Dia, o Deputado Simão Pedro Toledo sugere, 
com base no art. 190 do Regimento Interno, que esta comissão 
emita parecer sobre o Projeto de Lei nQ 22/92, do Tribunal 
de Justiça, o qual contém a organização e a divisão 
judiciárias do Estado de Minas Gerais. Colocada em discussão 
e em votação, essa proposta é aprovada e dá origem a um 
requerimento, que será encaminhado ao Plenário. Em seguida, 
o Deputado Raul Messias apresenta requerimento em que 
solicita seja programada uma visita ao Município de Mutum 
para a apuração, "in loco", de denúncias contra a atual 
administração municipal. O Presidente recebe o requerimento 
e informa que oportunamente apresentará sua decisão sobre o 
assunto. Em seguida, o Deputado Baldonedo Napoleão apresenta 
requerimento em que solicita seja convidado o Or. Ubaldo 
Pena, Presidente do Instituto de Previdência do Estado de 
Minas Gerais - IPSEMG -. para expor, perante esta comissão. 
a situação daquela instituição no que se refere aos municí-
pios do Estado. Colocado em votação. é o requerimento 
aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente 
passa à fase de votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Logo após, o Deputado 
Baldonedo Napoleão solicita prazo regimental para emitir seu 
parecer sobre o Requerimento nQ 4.158/93, o que é deferido 
pela Presidência. Em seguida, o Presidente comunica que se 
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encontra sobre a mesa o Requerimento nQ 4.259/93. do Depu-
tado Roberto Amaral. em que solicita a inserção. nos anais 
da Casa, de votos de congratulações com os Municípios de 
Pedras de Maria da Cruz, Jaíba e Matias Cardoso pelo seu 
primeiro aniversário de emancipação político-administrativa. 
Colocado em votação. nos termos da Deliberação da Mesa nQ 
487, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião e nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 2 de junho de 1993. 
Simão Pedro Toledo, Presidente - Baldonedo Napoleão - Jorge 

Hannas - Raul Messias. 

TRAMITAÇÃO OE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lQ TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A 
CONSTITUIÇÃO NQ 35/93 

Comissão Especial 
Relatório 

O Governador do Estado, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 64, II, da Carta mineira. por meio da 
Mensagem nQ 354/93, encaminhou a esta Casa a proposta de 
emenda à Constituição em epígrafe, que dá nova redação ao f 
7Q do artigo 36 da Constituição do Estado. 

Publicada em 20/5/93, foi a matéria distribuída a esta 
Comissão Especial para, nos termos do art. 112, I, "a", c/c 
o art. 210, do Regimento Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
A alteração que se pretende dar ao texto constitucional 

mineiro visa excluir a possibilidade de contagem recíproca 
do tempo de serviço nas atividades pública e privada para 
efeito de concessão de adicionais, mantendo-se tal contagem 
apenas para efeito de aposentadoria. 

Em primeiro lugar, note-se que a redação proposta está 
plenamente adequada ao§ 2Q do art. 202 da Constituição 
Federal, o qual não prevê a hipótese de contagem recíproca 
de tempo de serviço para efeito de cálculo de adicionais, 
como atualmente dispõe a Carta mineira. 

Os adicionais, como define Hely Lopes Meirelles, "são 
vantagens pecuniárias que a administração concede aos 
funcionários em razão do tempo de exercício (adicional de 
tempo de serviço) ou em face da natureza peculiar da função, 
que exige conhecimento especializado ou um regime próprio de 
trabalho (adicional de função)" (Hely Lopes Meirelles, 
''Direito Administrativo Brasileiro'', 14a ed., São Paulo, 
Revista dos Tribunais, p. 402.) . 

O adicional por tempo de serviço visa, segundo o 
entendimento corrente na doutrina, recompensar aqueles que 
se mantiveram por longo tempo no exercício de cargo público. 
sendo esta condição - o exercício do cargo - o requisito 
legal e legítimo para sua concessão. 

ÉL_ ______________________________________________________ _J 
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A Constituição mineira, por sua vez, define o adicional por 
tempo de serviço como sendo um direito assegurado ao 
servidor público, conforme se percebe pela leitura do seu 
art. 31. I, e como bem argumenta o Governador do Estado na 
mensagem que encaminha a proposição em exame. 

Assim sendo, a modificação que se pretende dar ao texto do 
1 7Q do art. 36 da Carta mineira, além de torná-lo mais 
adequado à Constituição Federal, promove ainda a sua 
compatibilização com a definição doutrinária. correntemente 
aceita, que se dá para adicional por tempo de serviço. 

Ainda assim, apresentamos as Emendas nQs 1 e 2 transcritas 
ao final deste parecer. 

O direito à contagem recíproca de tempo é, até a presente 
data, legal e incontestável. 

A Emenda nQ 1 apresentada visa resguardar a situação de 
servidores que, agindo dentro da faculdade conferida pela 
Carta mineira, no exercício de seu direito subjetivo. tenham 
dado início ao processo para o reconhecimento do tempo de 
serviço em atividades privadas, estando, no presente 
momento, à mercê dos trâmites burocráticos. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade da Proposta de Emenda a Constituição nQ 35/93, com as Emendas nQs 1 e 2 , que 
apresentamos. 

Acrescente-se o art. 
demais: 

EMENDA NQ 1 
2Q. refazendo-se a numeração das 

"Art. 2Q O Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias fica acrescido do seguinte art. 91: 

"Art. 91 - Fica assegurada, para efeito de adicionais, a 
contagem de tempo de serviço de que trata o 1 7Q do art. 36 
desta Constituição ao servidor que. até 20 de junho de 1993, 
tenha requerido junto ao órgão federal competente a certidão 
relativa à contagem de tempo em atividade privada, ou que 
tenha efetuado junto ao poder público estadual a respectiva 
averbação.'.". 

EMENDA Ng 2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. -O inciso VI do art. 31 da Constituição do 

Estado passa a vigorar com a seguinte redação: 
·Art. 31 - .............................................. . 
I - . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - -
VI -adicional sobre remuneração quando completar trinta 

anos de serviço público.'." . 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
Maria Olivia, Presidente- Bonifácio Mourão. Relator -José 

Leandro- Márcio Miranda - António Júlio- Jorge Eduardo-
Sebastião Costa - Baldonedo Napoleão - Arnaldo Canarinho-
Célio de Oliveira- José Braga. 

PARECER PARA O 1g TURNO DO PROJETO DE LEI 
Ng 1.257/93 

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

'L-------------------------------------------------------------~ 
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De autoria do Deputado Bené Guedes, a proposição em 
referência tem por finalidade declarar de utilidade pública 
o Centro Ce Educação e Promoção Social - CEPS -. com sede no 
Município de Muriaé. 

Publicado em 13/3/93, foi o projeto distribuído a esta 
comissão para deliberação conclusiva, nos termos do art. 
195, c/c o art. 104, I, "a'', do Regimento Interno. 
Cumpridas as formalidades regimentais, tramita o projeto 

neste órgão técnico. cabendo-nos apresentar-lhe parecer para 
o lQ turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
O Centro de Educação e Promoção Social - CEPS - é uma 

entidade civil, filantrópica, beneficente, cultural, sem 
fins lucrativos e presta assistência em termos sociais e 
religiosos. Cumpridos os requisitos da Lei nQ 5.830, de 
1971, nada encontramos que lhe possa obstar a tramitação 
nesta Casa. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nQ 1.257/93, na forma original. 
Sala das Comissões. 28 de junho de 1993. 
Gilmar Machado, Relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 335/93 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado 
Amilcar Padovani, tem o propósito de regulamentar a quitação 
e o parcelamento do crédito tributário, nos casos que 
especifica. 

Publicado em 16/4/93, veio o projeto a esta comissão para 
receber parecer preliminar, nos .termos do art. 195, c/c o 
art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Em virtude de requerimento do próprio autor da proposta, 
aprovado em Plenário, tramita o projeto em regime de 
urgência, segundo dispõe o art. 274, II, do mesmo regimento. 

Fundamentação 
A matéria contida no projeto de lei ora em discussão depara 

com óbices de natureza constitucional, conforme veremos a 
seguir . 

A remissão tributária, consubstanciada em seu bojo, implica 
prejuízos aos cofres públicos, com reflexos diretos no fluxo 
de caixa do Tesouro e, conseqüentemente, no Orçamento do 
Estado. 

Tratando-se de matéria 
administrativa, somente o Poder 
adotar tais procedimentos, como 
da Secretaria da Fazenda. 

de natureza meramente 
Executivo tem condições de 

o faz regularmente por meio 

Com efeito, cabe ao Governador do Estado organizar os 
serviços daquele Poder, com os olhos sempre voltados para os 
princípios que norteiam a administração pública . 

Nesse sentido dispõe o art. 90 da Constituição mineira, em 
seu inciso XIV, a saber: 

"Art. 90- Compete privativamente ao Governador do Estado: 

É L-------------------------------------------------------------~ 
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I - . . . . . . . . . . . . . 
XIV dispor, na forma da lei, sobre a organização e a 

atividade do Poder Executivo". 
Cabe à Assembléia Legislativa, portanto, apenas a edição de 

normas gerais sobre a matéria, as quais se encontram 
consubstanciadas, principalmente, na Lei nQ 6.763, de 
26/12/75, que consolida a legislação tributária no Estado de 
Minas Gerais. 

Por outro lado, no tocante aos créditos relativos ao ICMS, 
a Constituição da República é cristalina ao transferir para 
a deliberação conjunta dos Estados e do Distrito Federal a 
competência para dispor sobre a matéria, conforme se 
depreende do seu art . 155. .f 2Q, X I I , "g" , que transcrevemos 
abaixo: 

"Art. 155 - ...... . 
I 2Q- .................. . 
XII -cabe à lei complementar: 
a) ......................... . 
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e 

do Distrito Federal. isenções, incentivos e beneficios 
fiscais serão concedidos e revogados". 

Na falta da lei complementar referida anteriormente, 
segundo o comando contido na art. 34 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, p 8Q, do mesmo texto, 
prevalece o disposto na Lei Complementar no 24, de 7/1/75, 
cujo art. 1Q assim dispõe: 

''Art. 1Q- As isenções do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas 
nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos 
Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta lei''. 

Vale lembrar que esse procedimento foi reforçado com a nova 
redação do art. 150, p 6Q, da Constituição Federal, em vista 
da edição da Emenda Const it·UC i o na 1 nc 3, de 1993. a saber: 

"P 6Q - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de 
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou 
remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições só 
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias 
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou 
contribuição, sem orejuízo do disposto no art. 155 :f~ 
XIII. "q". (Grifo nosso.) 
Projetos da mesma natureza já tramitaram neste Legislativo 

e. quando não foram examinados por esta comissão. depararam 
com o veto do Governador, exatamente por falta de amparo 
constitucional . 

Tendo em vista o princípio da harmonia e independência dos 
Poderes. consubstanciado no art. 6Q e em seu parágrafo único 
da Carta mineira, que veda a qualquer desses Poderes delegar 
atribuição a outro e, a quem for investido na função de um 
deles, exercer a de outro, não vislumbramos qualquer 
possibilidade de opinar pelo normal prosseguimento da 
proposta em tela . 

Conclusão 

É L_ ______________________________________________________ __ 
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Em face do exposto, concluímos pela inconstitucional idade, 
pela ilegalidade e pela injuridicidade do Projeto de Lei nQ 
1 . 335/93. 
Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 
Antônio Júlio, Presidente- Geraldo Rezende, Relator 

Maria José Haueisen - Reinaldo Lima. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1. 355/93 
Comissão de Agropecuária e Política Rural 

O projeto de lei em 
pretende declarar de 
Pequenos Produtores 
Município de Jacuí. 

Relatório 
epígrafe, do Deputado Cóssimo Freitas, 
utilidade pública a Associação dos 
Rurais de Boa Vista. com sede no 

A proposição foi publicada em 29/4/93 e distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Agropecuária e 
PolíticaRural, nostermos doart. 195,c/c oart. 104, 
inciso I, do Regimento Interno desta Casa. 
A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 

constitucionalidade, legal idade e juridicidade do projeto e 
lhe apresentou a Emenda nQ 1. 
Vem, agora. a matéria a esta comissão para exame quanto a 

seu mérito. 
Fundamentação 

A entidade beneficiária tem como objetivo primordial o 
desenvolvimento da produção agrícola e pecuária da região do 
Município de Jacu i. 

Para cumprir seu objetivo, a entidade desenvolve atividades 
de beneficiamento ou de industrialização da produção 
agropecuária da região. promove o transporte dessa produção 
e presta a seus associados assessoramento nas áreas de 
comercialização de produtos e de compra de insumos 
necessários á produção. 

Os serviços prestados pela referida associação têm grande 
alcance social, pois, além dos acima mencionados, deve ser 
citada, ainda, a assistência médico-odontológica e 
pedagógica a seus associados e dependentes. que visa, de 
forma integrada, ao desenvolvimento social no campo. 

Como bem detectou a Comissão de Constituição e Justiça, 
merece reparo, no texto da proposição, o nome da associação . 
Ressalvamos, entretanto, que. ao fazê-lo, a comissão que 
nos precedeu no exame da matéria em questão incorreu em 
outro e r r o, uma vez que a emenda que apresentou a inda 
encontra-se incorreta quanto à denominação da entidade. Faz-
se. portanto, necessária a apresentação da Subemenda nQ 1 à 
Emenda nQ 1, a fim de se retificar o nome da associação. 

Vale registrar, por fim, a necessidade de se retlficar 
também a ementa da proposição em estudo, quando da 
elaboração de sua redação final. 

Conclusão 
Pelo exposto. concluímos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 1.355/93, com a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça, na forma que abaixo apresentamos. 

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

Nossa Senhora Aparecida dos Pequenos Produtores 
Boa Vista, com sede no Município de Jacui.". 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
Ng 1.375/93 
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Associação 
Rurais de 

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

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Roberto Amaral. 
pretende declarar de utilidade pública o Esporte Clube 
Dínamo, com sede no Municipio de São Francisco. 

Publicada em 7/5/93. foi a proposição encaminhada, para 
exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não identificou impedimento à sua tramitação. 

Vem a matéria a esta comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, obedecendo ao que prescreve o 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade tem por finalidade difundir a cultura física 

entre seus sOClOS, promover o c,v,smo, a prática do futebol 
e de outras modalidades esportivas amadoras, bem como a 
realização de eventos culturais e sociais. 

Por seu desempenho no campo de atividades reconhecidas como 
de interesse público. merece a entidade ser declarada de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.375/93, no 1Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1993. 
Elisa Alves, Relatora. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 380/93 

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

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria José 
Haueisen. tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Creche Raio de Luz, com sede no Município de Teófilo Otóni. 
Publicada em 8/5/93. a proposição foi encaminhada, para 

exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que 
não identificou impedimento à sua tramitação. 

Vem a matéria a esta comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva, obedecendo ao que prescreve o 
Regimento Interno . 

Fundamentação 
A entidade presta a crianças, em regime de semi-internato . 

assistência em termos materiais, educativos e culturais, 
objetivando proporcionar-lhes desenvolvimento integral, 
segurança e bem-estar . 

Na comunidade, sua presença se evidencia pela prestação de 
relevantes serviços, o que a torna merecedora da declaração 
de utilidade pública. 

Conclusão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 1.380/93, no lQ turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1993. 
Ambrósio Pinto, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 641/91 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos. o Projeto de 
Lei nQ 641/91 autoriza o Poder Executivo a criar a Estação 
Ecológica do Rio Preto e dá outras providências. Aprovado no 
1Q turno, com a Emenda nQ 1, o projeto vem agora a esta 
Comissão a fim de receber parecer para o 2Q turno. Segue 
anexa a redação do vencido, que é parte integrante deste 
parecer. 

Fundamentação 
O objetivo do projeto em epígrafe é autorizar a criação do 

Parque Ecológico Rio Preto. Entretanto, propõe-se a 
alteração do projeto, por meio do Substitutivo no 1. a fim 
de se autorizar a criação de um parque estadual. É 
importante ressaltar que a proposta do projeto de lei, 
autorizativa ao Executivo, visa marcar posição politica de 
concordância prévia de ações que visam à preservação do meio 
ambiente. Implementado, o projeto em exame significará a 
mais importante ação de governo para a proteção do rio 
Jequitinhonha, uma vez que o rio Preto é seu maior 
contribuinte direto. A proteção de sua bacia e de sua flora 
e fauna é imperativa. 

O substitutivo proposto não altera o mérito do projeto, 
apenas aperfeiçoa alguns pontos essenciais para a sua 
implementação. A troca do nome de Estação Ecológica para 
Parque Estadual do Rio Preto atende melhor aos objetivos da 
proposição, pois além de estar destinada à preservação 
ecológica, a área poderá estar aberta ao turismo ecológico e 
à maior participação da comunidade. A possibilidade de 
suplementação ao orçamento do IEF é legalmente possível e 
poderá contar com contrapartida de recursos do Banco 
Mundial. pois é componente do Pró-Floresta. 

Finalmente, a delegação de competência ao IEF para a 
implementação do parque é dispositivo que a lei exige. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação 

Lei nQ 641/91, na forma do Substitutivo no 
redigido . 

do Projeto de 
1. a seguir 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 641/91 
Autoriza o Poder Executivo a criar o Parque Estadual do 

Rio Preto e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a criar o 

Parque Estadual do Rio Preto, no alto Jequitinhonha . 
Art. 2Q -A área de terreno a ser desapropriada, mediante 

acordo ou judicialmente, que constituirá o Parque Estadual 
do Rio Preto, está situada no local denominado Fazenda das 
Soleiras. no Município de São Gonçalo do Rio Preto, com 
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10. 755ha, de propriedade e posse de Oílson Cosme Ramos. de 
perímetro retirado da folha da carta - SE - 23 - z - B - I, 
Rio Vermelho - escala 1:100.000, com o seguinte memorial 
descritivo: partindo do vértice 01, situado na barra do 
córrego das Soleiras com o rio Preto. de coordenadas 
N=7.996.260,00m e E=675.470,00m; deste segue descendo o rio 
Preto, confrontando com terras de João Evangélio Lopes e 
outros. por uma distância de 1.800,00m, até o vértice 02, 
situado na barra do rio Preto com uma grata seca; deste 
segue subindo a grata seca, confrontando com terras de João 
Evangél ia Lopes e outros, por uma distância de 2.600,00m, 
até o vértice 03, situado na cabeceira do córrego da Embira. 
na divisa de terras de João Evangélio Lopes e outros e 
terras de Luiz da Luz; deste segue pelo divisor de águas, na 
divisa dos Municípios de São Gonçalo do Rio Preto com 
Felicio dos Santos, confrontando com terras de Luiz da Luz e 
terras de Marcos Farah Bened1to- parte da antiga Fazenda do 
Sítio-. por uma distância de 9.100.00m, até o vértice 04, 
situado na divisa de terras de Marcos Farah Benedito - parte 
da antiga Fazenda do Sítio e terras de herdeiros de Raimundo 
Borges - parte da antiga Fazenda do Sítio; deste segue pelo 
divisor de águas. na divisa dos Municípios de São Gonçalo do 
Rio Preto e Felício dos Santos, confrontando com terras de 
herdeiros de Raimundo Borges - parte da antiga Fazenda do 
Sítio, por uma distância de 6.700,00m, até o vértice os. 
situado na divisa dos Municip1os de São Gonçalo do Rio 
Preto, Felício dos Santos e Couto Magalhães de Minas, na 
divisa de terras de herdeiros de Raimundo Borges - parte da 
antiga Fazenda do Sítio e terras de Mozart Xavier de Sena -
parte da antiga Fazenda do Curral; deste segue pelo divisor 
de águas. na divisa dos Municípios de São Gonçalo do Rio 
Preto com Couto Magalhães de Minas, confrontando com terras 
de Mozart Xavier de Sena- parte da ant1ga Fazenda do 
Curral, por uma distância de 5.400,00m, até o vértice 06. 
situado na divisa de terras de Mozart Xavier de Sena - parte 
da antiga Fazenda do Curral e terras de Silveira e Filhos 
Ltda. - Fazenda das Graças, parte da antiga Fazenda das 
Bateias; deste segue pelo divisor de águas, na divisa dos 
Municípios de São Gonçalo do Rio Preto com Couto de 
Magalhães de Minas, confrontando com terras de Silveira e 
Filhos Ltda. -Fazenda das Graças- parte da antiga Fazenda 
das Bateias, por uma distância de 6.600,00m, até o vértice 
07, situado na cabeceira do córrego da Serraria; deste segue 
pelo divisor de águas - Serra Mata dos Crioulos, na divisa 
dos Municípios de São Gonçalo do Rio Preto e Couto Magalhães 
de Minas. confrontando com terras de Silveira e Filhos Ltda. 
- Fazenda das Graças, terras de Dionísio Ooroteio Saraiva e 
outros - Fazenda Rodrigues, e terras de Hermes José Saraiva 
e outros - Fazenda Raizes, todas dentro da antiga Fazenda 
das Bateias, por uma distância de 9.400,00m, até o vértice 
08, situado na cabeceira do córrego dos Meiras, na divisa de 
terras de Hermes José Saraiva e outros - Fazenda Raízes e 
terras de João Evangélio Lopes e outros; deste segue 
descendo o córrego dos Meiras, confrontando com terras de 

'~------------------------------------------------------------~ 
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João Evangélio Lopes e outros. por uma distância de 
2.900,00m, até o vértice 09, situado na barra do córrego dos 
Meiras com o córrego das Boleiras; deste segue descendo o 
Córrego das Boleiras, confrontando com terras de João 
Evangélio Lopes e outros, por uma distância de 700,00m, até 
o vértice 01, ponto inicial desta descrição. 

Parágrafo único - A área de terreno a ser desapropriada 
tem origem no registro nQ 641, Livro 2, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Diamantina, e corresponde a área real 
possuída pelo desapropriado. 
Art. 3Q -Fica autorizado o Poder Executivo a realizar 

créditos suplementares para despesas com indenizações e 
início de implantação da referida estação, até o limite de 
Cr$20.000.000.000.00 (vinte bilhões de cruzeiros) no 
orçamento do Instituto Estadual de Florestas- IEF. 

Art. 4Q -Compete ao Instituto Estadual de Florestas- IEF 
implementar o Parque Estadual do Rio Preto. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente e Relator - Baldonedo Napoleão -

Sebastião Costa - Bernardo Rubinger. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 641/91 
Autoriza o Poder Executivo a criar a Estação Ecológica do 

Rio Preto e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a criar a 

Estação Ecológica do Rio Preto, no alto Jequitinhonha. 
Art. 2Q -A área de terreno a ser desapropriada, mediante 

acordo ou judicialmente, que constituirá a Estação Ecológica 
do Rio Preto, está situada no local denominado Fazenda das 
Soleiras, no Município de São Gonçalo do Rio Preto, com 
10.755ha, de propriedade e posse de Dílson Cosme Ramos, de 
perímetro retirado da folha da carta- SE- 23- Z- B- I, 
Rio Vermelho -escala 1:100.000, com o seguinte memorial 
descritivo: partindo do vértice 01, situado na barra do 
córrego das boleiras com o rio Preto, de coordenadas 
N=7.996.260,00m e E=675.470,00m; deste segue descendo o rio 
Preto, confrontando com terras de João Evangél i o Lopes e 
outros. por uma distância de 1.800,00m, até o vértice 02, 
situado na barra do rio Preto com uma grata seca; deste 
segue subindo a grata seca, confrontando com terras de João 
Evangélio Lopes e outros, por uma distância de 2.600,00m, 
até o vértice 03, situado na cabeceira do córrego da Embira, 
na divisa de terras de João Evangélio Lopes e outros e 
terras de Luiz da Luz; deste segue pelo divisor de águas, na 
divisa dos Municípios de São Gonçalo do Rio Preto com 
Felício dos Santos, confrontando com terras de Luiz da Luz e 
terras de Marcos Farah Benedito - parte da antiga Fazenda do 
Sítio, por uma distância de 9. 100,00m, até o vértice 04, 
situado na divisa de terras de Marcos Farah Benedito - parte 
da antiga Fazenda do Sítio e terras de herdeiros de Raimundo 
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Borges- parte da antiga Fazenda do Sítio; deste segue pelo 
divisor de águas. na divisa dos Municípios de São Gonçalo do 
Rio Preto e Felício dos Santos. confrontando com terras de 
herdeiros de Raimundo Borges - parte da antiga Fazenda do 
Sítio, por uma distância de 6. 700.00m até o vértice 05, 
situado na divisa dos Municípios de São Gonçalo do Rio 
Preto, Felício dos Santos e Couto Magalhães de Minas. na 
divisa de terras de herdeiros de Raimundo Borges - parte da 
antiga Fazenda do Sítio e terras de Mozart Xavier de Sena-
parte da antiga Fazenda do Curral: deste segue pelo divisor 
de águas, na divisa dos Municípios de São Gonçalo do Rio 
Preto com Couto Magalhães de Minas, confrontando com terras 
de Mozart Xavier de Sena - parte da antiga Fazenda do 
Curral, por uma distância de 5.400,00m, até o vértice 06, 
situado na divisa de terras de Mozart Xavier de Sena - parte 
da antiga Fazenda do Curral e terras de Silveira e Filhos 
Ltda. - Fazenda das Graças. parte da antiga Fazenda das 
Bateias; deste segue pelo divisor de águas, na divisa dos 
Municípios de São Gonçalo do Rio Preto com Couto de 
Magalhães de Minas, confrontando com terras de Silveira e 
Filhos Ltda. -Fazenda das Graças -parte da antiga Fazenda 
das Bateias, por uma distância de 6.600,00m, até o vértice 
07, situado na cabeceira do Córrego da Serraria; deste segue 
pelo divisor de águas - Serra Mata dos Crioulos, na divisa 
dos Municípios de São Gonçalo do Rio Preto e Couto Magalhães 
de Minas, confrontando com terras de Silveira e Filhos Ltda. 
- Fazenda das Graças, terras de Dionísio Doroteio Saraiva e 
outros - Fazenda Rodrigues, e terras de Hermes José Saraiva 
e outros - Fazenda Raízes, todas dentro da antiga Fazenda 
das Bateias, por uma distância de 9.400,00m, até o vértice 
08, situado na cabeceira do córrego dos Meiras, na divisa de 
terras de Hermes José Saraiva e outros - Fazenda Raízes e 
terras de João Evangél i o Lopes e outros; deste segue 
descendo o córrego dos Meiras, confrontando com terras de 
João Evangélio Lopes e outros, por uma distância de 
2.900,00m, até o vértice 09. situado na Barra do córrego dos 
Meiras com o córrego das Soleiras; deste segue descendo o 
córrego das Boleiras, confrontando com terras de João 
Evangélio Lopes e outros, por uma distância de 700,00m até o 
vértice 01, ponto inicial desta descrição. 

Parágrafo único - A área de terreno a ser desapropriada 
tem origem no registro nQ 691. 1 ivro 2, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Diamantina, e corresponde à área real 
possuída pelo desapropriado. 
Art. 3Q -Fica autorizado o Poder Executivo a realizar 

créditos suplementares para despesas com indenizações e 
início de implantação da referida estação, até o limite de 
Cr$600.000.000,00 (seiscentos milhões de cruzeiros). no 
exercício de 1992. 
Art. 4Q -Caso o Poder Executivo não tome as providências 

necessárias para indenização e 1n1c1o de implantação da 
estação no prazo de um ano a contar da data da publicação 
desta lei, ela fica automaticamente revogada. 
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Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 643/91 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 643/91, do Deputado Geraldo da Costa 
Pereira. objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
de Pais e Alunos do Centro Clínico Eldorado- APACCE -. com 
sede no Município de Contagem. 

Aprovada no 1Q turno, a proposição recebe, agora, parecer 
desta comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva, 
nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Os trabalhos realizados pela entidade a ser beneficiada 

promovem a integração familiar e social dos excepcionais. 
por meio de atividades psicopedagógicas. Tem, portanto, a 
APACCE relevante papel no desenvolvimento da comunidade, 
merecendo ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

643/91, na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.217/93 

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

O projeto de lei em tela, do Deputado Célio de 01 iveira, 
propõe seja declarado de utilidade pública o Instituto JK-
IJK-, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Aprovada no 1Q turno. com a Emenda nQ 1 da Comissão de 

Constituição e Justiça, a proposição deve agora receber 
parecer desta comissão, para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva, em cumprimento aos trâmites regimentais. 

Nos termos do § 1Q do art. 196 do Regimento Interno, 
elaboramos a redação do vencido, que segue anexa e é parte 
integrante deste parecer. 

Fundamentação 
O Instituto JK promove atividades que visam a estimular o 

interesse pelas manifestações artísticas, o esporte amador 
e a organização de núcleos de ação, com vistas à formação 
das novas gerações. Ass1m, a entidade faz-se merecedora da 
declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ .217/93, no 2Q turno, na forma do vencido no lQ 
turno. 
Sala das 
Ambrósio 

Comissões. 28 de junho de 1993. 
Pinto, Relator. 

Redação do vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.217/93 
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Declara de utilidade pública o Instituto JK-IJK-, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado 
Art. 1Q -Fica declarado de 

Instituto JK IJK com sede 
Horizonte. 

Art. 2Q 
publicação. 

Esta lei entra em 

de Minas Gerais decreta: 
utilidade pUblica o 

no Município de Belo 

vigor na data de sua 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 1.262/93 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 1.262/93, do Deputado José Braga. tem 

por escopo declarar de utilidade pública a ASSET 
Associação dos Empregados da Transnorte Transporte e 
Turismo do Norte de Minas Ltda., com sede no Município de 
Montes Claros. 

Nos termos do art. 196, f lQ, do Regimento Interno. o 
projeto foi aprovado no 1Q turno, com a Emenda no 1. Anexa, 
apresentamos a redação do vencido, que é parte integrante 
deste parecer. 

Fundamentação 
Constituída na forma de sociedade civil 

lucrativos, a entidade supracitada tem por 
prestação de serviços médicos e odontológicos e 
às atividades e ao aprimoramento cultural 
associados. 

sem fins 
objetivo a 
o incentivo 

de seus 

Visto que a entidade desenvolve ações que promovem o bem-
estar social, entendemos ser oportuna a declaração de sua 
utilidade pUblica. Entretanto. consideramos necessária a 
apresentação de emenda ao art. lQ da redação do vencido no 
lQ turno, com vistas à correção do nome da entidade e ao 
aperfeiçoamento do projeto. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, nosso parecer é favorável à 

aprovação do Projeto de Lei nQ 1.262/93, no 2Q turno, com a 
Emenda nQ 1, que apresentamos a seguir. 

EMENDA NQ I 
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação: 

pública a ASSET-
Transporte e 

no Município de 

''Art. lQ -Fica declarada de utilidade 
Associação dos Empregados da Transnorte 
Turismo do Norte de Minas Ltda., com sede 
Montes Claros. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1993 . 
Adelmo Carneiro Leão, Relator. 

Redação do venctdo no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.262/93 

Declara de utilidade pública a ASSET Associação dos 
Empregados da Transnorte - Transporte e Turismo Norte de 
Minas, com sede no Município de Montes Claros. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica declarada de utilidade pública a ASSET -

Associação dos Empregados da Transnorte Transporte e 
É L_ ______________________________________________________ -" 
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Turismo Norte de Minas, com sede no Município de Montes 
Claros. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.292/93 

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

De autoria do Deputado Antônio Fuzatto, o Projeto de Lei nQ 
1.292/93 tem por objetivo declarar de utilidade pública a 
Casa de Cultura de Capelinha, com sede no Município de 
Capelinha. 

Aprovada no 1Q turno. sem emendas, deve, agora, a 
proposição receber parecer desta comissão para o 2Q turno 
de deliberação conclusiva. na forma regimental. 

Fundamentação 
A entidade em questão propõe-se incentivar atividades 

culturais no Município de Capelinha, bem como propugnar pela 
defesa do patrimônio histórico, cultural e ecológico daquela 
comunidade. 

Ratificamos, portanto, o parecer favorável desta comissão 
exarado quando do exame da matéria no lQ turno. 

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

Lei nQ 1.292/93, no 2Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1993. 
Ambrósio Pinto, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1. 320/93 

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

A proposição em tela, do Deputado Mauri Torres, objetiva 
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Harmonia v, nQ 
1.625, com sede no Município de João Monlevade. 
O projeto foi aprovado no 1Q turno, sem emendas. Cabe, 

agora, a esta comissão emitir parecer para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Ratificamos a opinião exarada quando a matéria foi 

discutida, no 1Q turno, nesta comissão. 
Com efeito, a entidade em questão faz por merecer a 

declaração de utilidade pública, em função dos relevantes 
serviços que presta à comunidade. 

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

1.320/93, no 2Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1993 . 
Francisco Ramalho, Relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1 .328/93 

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

~L-------------------------------------------------------~ 
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O projeto de lei em 
pretende declarar de 
Esperança do Vale 
Itamarandiba. 

epígrafe. do Deputado Wanderley Ávila. 
utilidade pública a Loja Maçônica 

no 15, com sede no Município de 

Aprovada a propos1çao no 
Substitutivo no 1, cabe, agora, a 
parecer para o 2Q turno. 

1Q turno, na forma do 
esta comissão emitir 

Elaboramos a redação do vencido, conforme 
prescreve o art. 196, § 1Q, do Regimento Interno, a qual 
segue anexa e é parte integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A entidade em causa tem por objetivo o aperfeiçoamento 

moral, intelectual e social da comunidade e prescreve para 
seus associados o cumprimento dos deveres cívicos e a 
prática da beneficência, da justiça e da investigação da 
verdade. 

Na comunidade, promove interesses sociais relevantes. o que 
a torna merecedora da declaração de sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo dito, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 1.328/93. na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões. 28 de junho de 1993. 
Elisa Alves, Relatora. 

Redação do Venctdo no tQ Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.328/93 

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Esperança do 
Vale no 15, com sede no Município de Itamarandiba. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Esperança do Vale nQ 15, com sede no Município de 
Itamarandiba. 
Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 4.422/93 
Mesa da Assembléia 

Relatório 

de sua 

De autoria do Deputado João Marques, vem 
receber parecer, a proposição em epígrafe, 
4/6/93. 

à Mesa. para 
pub 1 i cada em 

Nela S. Exa. solicita seja formulado pedido de informações 
aos Exmos. Srs. Governador do Estado e Secretário de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento acerca dos motivos 
do atraso na implementação do Programa de Mecanização 
Agrícola do Estado . 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do art. 62, 
XXXI, da Constituição do Estado. "in verbis": 

"Art. 62- Compete privativamente à Assembléia LegiSlativa: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 

incluídas os da administração indireta". 

~L-------------------------------------------------------~ 



z 
<3 

. • E 
~ 

'" • ~ . . ... 
• • ~ 
o 
~ • ~ 

O requerimento submete-se, ainda, ao comando do 
2Q e 3Q da Carta Estadual, que versa sobre o 
informação pela Mesa da Assembléia a autoridades 
a Secretário de Estado. 

627 

art. 54, p~ 
pedido de 

estaduais e 

A matéria está sujeita à apreciação do Plenário, conforme 
estabelece o art. 245, XII, do Regimento Interno. a qual 
deve ser precedida de parecer da Mesa, nos termos dos arts. 
246 e 80, VIII, "d", do aludido diploma. 

Ao analisarmos a proposição sob o enfoque do mérito. 
entendemos que ela se caracteriza como de interesse pUblico. 
tendo em vista que as informações solicitadas por seu 
intermédio permitirão a este Poder inteirar-se das razões de 
atraso na implantação de programa, a ser cumprido por órgãos 
estaduais, de grande relevância para a ampliação da safra do 
Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, 

em exame. 
opinamos pela aprovação do requerimento 

Sala de Reuniões da 
1993. 

Mesa da Assembléia, 22 de junho de 

José Ferraz, Presidente 
Elmiro Nascimento - José 
Guedes. 

Amí lcar Padovani, Relator 
Militão- Rêmolo Aloise Bené 
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Belo Horizonte. quarta-feira, 30 de junho de 1993 

ATAS 

ATA DA 402a REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLÃTIVA, EM 28 DE JUNHO DE 1993 
Presidência do Deputado José Ferraz 

628 

SUMÁRIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): 1ª Fase: 
Atas (2) -Correspondência: Oficios diversos- Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Meio Ambiente, de Fiscalização 
Financeira e de Defesa Social e dos Deputados Simão Pedro 
Toledo (4), Amilcar Padovani, Mauri Torres (2), Roberto 
Amaral (2), José Militão, Elmiro Nascimento e Roberto Luiz 
Soares (2) - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado João 
Batista - 2i Fase: Leitura de comunicações apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 20h14min, comparecem os Deputados: 
José Ferraz -José Militão- Rêmolo Aloise- Elmo Braz-

Sebastião Helvécio -Amilcar Padovani -Agostinho Patrus-
Ambrósio Pinto - Antônio Pinheiro Bonifácio Mourão 
Clêuber Carneiro - Cóssimo Freitas - Eduardo Brás - Edward 
Abreu - Geraldo Rezende - Homero Duarte - Ibrahim Jacob -
João Batista -José Leandro- Marcos Helênio- Maria 01 ivia 
- Péricles Ferreira - Roberto Amaral - Roberto Luiz Soares -
Romeu Queiroz- Tarcísio Henriques- Well ington de Castro. 

O Sr. Presidente (Deputado José Ferraz) A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental.-
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nosos trabalhos. Com a 
palavra. o Sr. 2Q-Secretário, para proceder à leitura da ata 
das duas reuniões anteriores. Na sua ausência, convoco o 
Deputado Clêuber Carneiro para fazer a leitura. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Atas 

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

Correspondência 
o Deputado José Leandro, lo-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFiCIOS 

Do Sr. Roberto Lúcio Rocha Brant, Secretário da Fazenda 
(2), encaminhando cópias dos Balancetes Centralizados dos 
meses de janeiro e fevereiro do presente exercício relativos 
à gest~o orçamentària, financeira e patrimonial da 
administração direta do Estado de Minas Gerais. (- A 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Da Sra. Salete Ferreira Matosinhos, Secretária Adjunta da 
Casa Civil, encaminhando cópia da informação prestada pela 
Secretaria de Administração relativa a solicitação feita 
pelo Deputado Amilcar Padovani: a avaliação prévia de 
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veículos destinados a leilão é rotina que vem sendo cumprida 
ao longo dos anos; no caso do leilão do dia 17/6/93, foi 
nomeada uma comissão especial para esse fim; além disso. 
todo o produto da alienação em leilão público de veículos 
oficiais é recolhido ao Tesouro do Estado. 

Do Sr. Domingos Lanna, Secretário Adjunto de Transportes e 
Obras Públicas (9), informando, relativamente a 
requerimentos do Deputado Anderson Adauto (construção do 
trecho que 1 iga Campina Verde à MG-255, numa extensão de 40 
km); do Deputado Bonifácio Mourão (asfaltamento do trecho 
Água Boa - Malacacheta - Poté, com 96km de extensão); e do 
Deputado Edward Abreu (pavimentação do trecho que liga 
Jacutinga a Divisa, passando por Albertina), que, no 
momento, devido à carência de recursos financeiros, não será 
possivel o atendimento ás solicitações; em relação a 
requerimento do Deputado Edward Abreu (conclusão das obras 
no trecho que liga Tiros- Matutina- São Gotardo). que a 
obra em apreço foi autorizada pelo Governador do Estado, 
aguardando-se apenas recursos financeiros da Secretaria da 
Fazenda; com referência a requerimento do Deputado Wanderley 
Ávila (construção de terminal rodoviário de passageiros no 
Município de Arinos), que a liberação de recursos para a 
referida obra depende da aprovação, pelo DER-MG, dos 
correspondentes projetos, a serem fornecidos pela 
municipalidade; a respeito de requerimento da Deputada Maria 
Elvira (implantação do terminal rodoviário de passageiros no 
Município de Campo do Meio), que a liberação de recursos 
dependerá da aprovação, pelo DER-MG, da localização prevista 
para o terminal e dos respectivos projetos, a serem 
fornecidos pela municipalidade; com referência a 
requerimento do Deputado Edward Abreu (conclusão das obras 
do trecho Abaeté- Tiros). que a realização dos referidos 
trabalhos. cujo custo estâ orçado em Cr$732.000.000.000,00, 
depende de autorização do Governador do Estado; e .. 
relativamente a requerimento do Deputado Geraldo da Costa 
Pereira (asfaltamento do trecho São Gonçalo do Pará - BR-
262), que a realização da referida obra, cujo custo previsto 
é de US$1. 120.000.00. depende de autorização do Governador 
do Estado. 

Do Sr. Arnaldo Lemos Figueiredo, Chefe de Gabinete do 
Secretário de Agricultura, informando, com relação a pedido 
feito pela Deputada Maria Elvira (liberação de verba para 
aquisição de equipamentos agrícolas para o Município de 
Coqueiral). que o referido municipio, por iniciativa de seu 
Prefeito Municipal, já está devidamente incluído no Programa 
de Mecan1zação Agrícola. 

Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Vice-Diretor-Geral do 
DER-MG, notificando, em atenção a solicitação formulada pelo 
Deputado Geraldo Rezende, que foi aberta licitação para 
recapeamento da estrada que liga os Municípios de Uberl~ndia 
ao de Araxá . 

Da Fundação Jaimes Martins (assinatura ilegivel), 
encaminhando cópia do relatório anual de atividades daquela 

É L-------------------------------------------------------~ 
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Comissão de 

O Sr. Presidente- A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a palavra aos oradores inscritos para a 1ª fase do 
Pequeno Expediente. 

COMUNICAÇÕES 
- São encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Meio Ambiente. de Fiscalização Financeira e de Defesa Social 
e dos Deputados Simão Pedro Toledo (4). Amilcar Padovani, 
Mauri Torres (2). Roberto Amaral (2), José Militão, Elmiro 
Nascimento e Roberto Luiz Soares (2). 

Oradores Inscritos 
- O Deputado João Batista profere discurso. que será 

publicado em outra edição. 
O Sr. Presidente Agradeço a homenagem 

companheiro João Batista e solicitaria a S. 
formulasse por escrito o seu requerimento. 

do nosso 
Exa_ que 

Não havendo outros oradores ínscritos. a Presidência passa 
à 2ª fase da 1a parte da reunião, destinada a comunicações 
de Lideranças e a pronunciamentos de Líderes inscritos. 
Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima 
reunião ordinária. 

2ª Fase 
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 nQ 1.187/92. do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos; pela Comissão de Fiscalização 
Financeira - aprovação do Requerimento nQ 4.354/93, do 
Deputado Wanderley Avila; pela Comissão de Defesa Social -
aprovação dos Requerimentos nQs 4.284, 4.290. 4.442. 4.443 e 
4.451/93. do Deputado Jaime Martins; 4.305/93. do Deputado 
Bonifácio Mourão; 4.336 e 4.372/93, do Deputado Clêuber 
Carneiro, e 4.428/93, da Deputada Maria Elvira; e rejeição 
do Requerimento nQ 4.359/93, do Deputado Jaime Martins 
(Ciente. Publique-se.); pelos Deputados Simão Pedro Toledo-
falecimento do Sr. Hermínio Izepe, em Toledo; do Sr. João 
Ferreira de Paula e da Sra. Geralda Simões Beraldo, em Pouso 
Alegre; e do Sr. Roberto Olavo Faria de Oliveira. em Poço 
Fundo; Amilcar Padovani - falecimento do Sr. Olavo Lustosa, 
em Juiz de Fora; Mauri Torres - falecimento do Sr. Amadeu 
Nardy, em São Domingos do Prata. e do Sr. José Passos, em 
João Monlevade; Roberto Amaral - falecimento do Sr. Paulo 
Venâncio Guimarães, em Belo Horizonte, e do Sr. Manoel 
Andrade Madureira, em Juiz de Fora; José Militão 
falecimento da Sra. Elenice Andrade, em Belo Horizonte; 
Elmiro Nascimento falecimento do Sr. Honório José 
Cambraia; e Roberto Luiz Soares falecimento da Sra. 
Antonieta Deccache Arger, em Belo Horizonte, e da Sra. 
Corina Queiroz, em Paula Cândido (Ciente. Oficie-se.). 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem 

feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os 
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Deputados para a extraordinária de amanhã. dia 29, às 
20h30min, nos termos do edital de convocação. e para a 
ordinária de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (Nota do redator: a ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 50ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas e trinta e oito minutos do dia vinte e 
sete de maio de mil novecentos e noventa e três, comparecem 
no Plenarinho I os Deputados Antônio Júlio, Antônio 
Pinheiro, Célio de 01 iveira e Jorge Hannas (substituindo 
este ao Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da 
Liderança do PFL), membros da Comissão de Constituição e 
Justiça; Tarcisio Henriques, José Renato, Dilzon Melo e 
Ermano Batista, membros da Comissão de Administração 
Pública; e Cêlio de Oliveira, Baldonedo Napoleão, José 
Renato e Dílzon Melo, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental. o 
Presidente, Deputado Tarcísio Henriques, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado José Renato que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada. é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que a presente reunião se destina a apreciar os 
pareceres das comissões acima mencionadas para o 1Q turno do 
Projeto de Lei nQ 1.398/93, do Governador do Estado, o qual 
dispõe sobre a reorganização da Administração de Estádios do 
Estado de Minas Gerais - ADEMG . estabelece níveis de 
vencimentos e dá outras providências. Logo após, o 
Presidente suspende a reun1ao por 5 minutos. Reabertos os 
trabalhos, a Presidência redistribui o projeto ao Deputado 
Antônio Pinheiro, uma vez que o Relator pela Comissão de 
Constituição e Justiça, Deputado Reinaldo Lima, não se 
encontra no recinto em que se realiza a reunião. O Deputado 
Antônio Pinheiro emite seu parecer, mediante o qual conclui 
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria. Colocado em discussão e votação, é 
aprovado o parecer. A Presidência passa a palavra ao 
Deputado Dilzon Melo, Relator da proposição pela Comissão de 
Administração Pública, que apresenta parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação da matéria com as Emendas nQs 1 e 2, 
de sua autoria. Após discussão e votação, é aprovado o 
parecer. De posse da palavra, o Deputado Baldonedo Napoleão, 
Relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, passa à leitura de seu parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 
e 2, apresentadas pela Comissão de Administração Pública. 
Discutido e votado, 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, 22 de maio·de 1993. 
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Antônio Júlio, Presidente - Clêuber Carneiro - José Renato 
- Maria José Haueisen - Dílzon Melo- Álvaro Antônio 
Wanderley Ávila- Geraldo Rezende. 
ATA DA 1ª AUDigNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às nove horas e trinta minutos do dia oito de junho de mil 
novecentos e noventa e três, reúnem-se na Sala das Comissões 
os Deputados Ronaldo Vasconcellos, Miguel Barbosa e· Ivo 
José, membros da comissão supracitada. Havendo número 
regimental e verificada, ainda, a presença dos Deputados 
Raul Messias e Jorge Hannas, o Presidente. Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. declara abertos os trabalhos e esclarece que a 
reunião tem a finalidade de ouvir o Dr. Sérgio Mãrio Regina, 
Consultor da Secretaria de Agricultura. Pecuária e Abasteci-
mento, e suspende a reunião por cinco minutos para aguardar 
a chegada do expositor. Reabertos os trabalhos, o Presidente 
sol i cita ao Deputado Miguel Barbosa que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Continuando. o Presidente convida o 
Dr. Sérgio Mário Regina a tomar assento à mesa e agradece o 
comparecimento das autoridades presentes. A seguir, o 
Deputado Miguel Barbosa, autor do requerimento que motivou o 
convite. tece considerações sobre o assunto. Às 10h5min, a 
Presidência registra a presença da Deputada Maria Elvira. 
Logo após, passa a palavra ao Dr. Sérgio Mário Regina, que 
faz exposição sobre os problemas de degradação ambiental na 
Represa de Furnas. Aborda ainda questões relacionadas com as 
doenças causadas pela emissão de dejetos industriais e das 
mineradoras nas águas bem como com a erosão. devastação de 
matas e de vegetação ciliar e a ausência de uma ação mais 
efetiva dos órgãos públicos. Além disso. defende o rigoroso 
cumprimento das leis ambientais e a elaboração de um plano 
diretor para a região de Furnas. preocupado em coibir a ação 
desordenada dos madeireiros, dos proprietários de curtumes e 
dos batateiros. atividades consideradas por ele como as mais 
prejudiciais. Após a explanação. o Presidente abre a 
discussão. É realizado amplo debate entre o expositor, os 
parlamentares e os convidados. conforme consta nas notas 
taquigráficas. A seguir, o Presidente concede novamente a 
palavra ao convidado. para que faça suas considerações 
finais e agradece ao Dr. Sérgio Mário Regina e aos partici-
pantes pelos valiosos subsídios prestados à comissão. Logo 
após, o Deputado Raul Messias apresenta requerimento em que 
solicita seja realizada reunião extraordinária para ouvir as 
autoridades representantes dos oleiros do Município de São 
Francisco sobre a questão das olarias existentes às margens 
do rio São Francisco, naquele município. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado por unanimidade. Cumprida 
a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-
os para a próxima reunião extraordinária, que será realizada 
no próximo dia 15, no Parque Florestal do Rio Doce, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de junho de 1993. 

É L_ ______________________________________________________ ~ 
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Ronaldo Vasconcellos, Presidente Ivo José Miguel 
Barbosa - Maria Elvira - Marcelo Cecé. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
VERIFICAR-"IN LOCO" A SITUAÇÃO DOS EMPREGADOS DA INDUSTRIAL 
MALVINA S.A., EM BOCAIÚVA, E DA USINA ARIADNÓPOLIS AÇÚCAR E 
ÁLCOOL, EM CAMPO DO MEIO, TENDO EM VISTA DENÚNCIAS DE QUE OS 
EMPREGADOS DESSAS EMPRESAS ESTÃO VIVENDO EM SITUAÇÃO DE 
MISÉRIA, VISTO QUE NÃO RECEBEM SEUS SALÁRIOS DESDE OUTUBRO 
DE 1992 
Às dezessete horas e quinze minutos do dia oito de junho de 
mil novecentos e noventa e três, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Dilzon Melo, Gilmar Machado, Roberto 
Amaral e Maria Elvira, membros da comissão supracitada. 
Havendo número regimental. a Presidente, Deputada Maria 
Elvira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado 
Dílzon Melo que proceda à leitura da ata da reuriião 
anterior, que, lida e aprovada. é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência informa que a presente reunião se 
destina a ouvir os Srs. José da Silva de Oliveira. 
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo do 
Meio; Luiz Jerónimo Filho, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Campo do Meio; 
José Lopes da Silva, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria Alimentícia; Luiz Dias de Souza 
Neto, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria 
do Açúcar de Bocaiúva; Maria Aparecida de Souza, 
representante da Comissão Pastoral da Terra; Sebastião Neves 
Rocha, Presidente da FETAEMG, e o Dr. Marcelo Pertence. 
Delegado Adjunto do Trabalho em Minas Gerais, a fim de 
fornecerem subsídios aos trabalhos desta comissão. A 
Presidência registra a presença dos Srs. Luiz Dias de Souza 
Neto, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
do Açúcar de Bocaiúva; Gabriel do Nascimento Vieira, 
representante da Comissão Pastoral da Terra; Almir Brasil i no 
Alquimim, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria de Bocaiúva; Juarez Teixeira Santana, Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bocaiúva; Sebastião 
Neves Rocha, Presidente da FETAEMG, e Dr. Marcelo Pertence. 
Delegado Adjunto do Trabalho em Minas Gerais, os quais 
convida para tomarem assento à mesa dos trabalhos. A 
Presidência registra, ainda, a presença dos Srs. Vicente 
Gonçalves Costa, de Bocaiúva; José de Araújo Macedo, 
trabalhador rural de Bocaiúva, e Eduardo Nascimento, 
assessor da FETAEMG. Com a palavra, o Deputado G1 lmar 
Machado apresenta requerimento em que solicita ao Presidente 
da Casa o custeio das despesas dos representantes de 
Bocaiúva presentes a esta reunião, o qual, colocado em 
votação, é aprovado. A Presidência comunica aos membros 
desta comissão que o prazo final para apreciação do 
relatório final é dia 28 de junho. Em seguida, fazem uso da 
palavra os Srs. Marcelo Pertence, Sebastião Neves Rocha, 
Luiz Dias de Souza Neto, Gabriel do Nascimento Vieira e 
Juarez Teixeira Santana, bem como os Deputados Dílzon Melo, 
Roberto Amaral e Gilmar Machado. Cumprida a finalidade da 
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reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e 
dos Deputados, convoca os membros da comissão para a próxima 
reunião, que será realizada no dia 15 de junho, terça-feira, 
às 17 horas, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de junho de 1993. 
Raul Messias, Presidente - Clêuber Carneiro - Dílzon Melo -

Péricles Ferreira. 
ATA DA 59ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO OE REDAÇÃO 
Às quinze horas e trinta minutos do dia nove de junho de mil 
novecentos e noventa e três, comparecem no Plenarinho I os 
Deputados Roberto Amaral. José Maria Pinto e António Júlio 
(este substituindo o Deputado Geraldo Santanna, por 
indicação da Liderança do PMDB), membros da comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Roberto Amaral, declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado José Maria Pinto que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Em seguida, o Presidente distribui ao 
Deputado Antônio Júlio os Projetos de Lei nQs 384 e 599/91, 
811, 1.024, 1.126, 1.129, 1.130, 1.140, 1.156, 1.161, 1.162, 
1.183 e 1.194/92 e ao Deputado José Maria Pinto os Projetos 
de Lei ngs 791, 819, 859, 940. 971, 1.037, 1.110, 1.139, 
1.141, 1.143, 1.146. 1.151. 1.154, 1.155, 1.160, 1.164, 
1.165, 1.166, 1.170/92 e 1.372/93. Participa também da 
reunião o Deputado José Braga. A seguir. passa-se à fase de 
discussão e votação das proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Antônio Júlio apresenta 
parecer que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
1.024/92, que, submetido a discussão e votação, fica 
aprovado. Com a palavra, o Deputado José Maria Pinto 
apresenta pareceres os quais concluem pela aprovação das 
proposições. Submetidos a discussão e votação, cada um por 
sua vez. ficam aprovados os Projetos de Lei nQs 791, 819, 
859/92 e 1.372/93. Finalizada esta fase. passa-se à votação 
e discussão das proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Antônio Júlio apresenta 
pareceres. que concluem pela aprovação das matérias. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
aprovados os Projetos de Lei ngs 384 e 599/91, 811, 1. 126, 
1.129. 1.130, 1.140, 1.156, 1.161, 1.162, 1.183 e 1.194/92 . 
Em seguida, o Deputado José Maria Pinto apresenta seus 
pareceres, que concluem pela aprovação das matérias. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, ficam 
aprovados os Projetos de Lei nQs 940. 971, 1.037, 1.1 10, 
1.139, 1.141, 1.143, 1.146, 1.151, 1.154, 1.155, 1.160 
1.164, 1.165, 1.166 e 1.170/92. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata, convoca-os para a próxima 
reunião e encerra os trabalhos . 
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993. 
Roberto Amaral. Presidente- José Braga- Wanderley Ávila. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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O projeto de lei em epígrafe. do Deputado Bernardo 
Rubinger, propõe seja dada a denominação de Escola Estadual 
Professor AntOnio Gomes Moreira à Escola Estadual de Joaima. 

A proposição foi aprovada no 1Q turno. sem emendas. Cabe. 
agora, a esta comissão emitir parecer para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva, cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
A passagem do referido professor por Joaíma foi marcada 

pelo seu compromisso com o atendimento às necessidades da 
comunidade, especialmente quanto à causa da educação. à qual 
ele se dedicou de forma extraordinária e incansável. 

A homenagem que a ele se pretende prestar, mediante a 
atribuição de seu nome à Escola Estadual de Joaima. é. 
portanto, iniciativa justa e oportuna. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 1.142/92. no 2Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993. 
Elisa Alves. Relatora. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 1.234/93 
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria do Deputado 

epígrafe visa a declarar 
Desportiva Dois de Ouro 
de Juiz de Fora. 

Amilcar Padovani, a propos1çao em 
de utilidade pública a Associação 

- ADPM/JF -. com sede no Município 

O projeto foi aprovado no lQ turno, sem emendas. Cabe, 
agora, a esta comissão emitir sobre a matéria parecer para o 
2Q turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Confirmamos a argumentação apresentada por esta comissão 

durante a discussão da proposição no lQ turno, reconhecendo 
que a entidade em questão presta serviços relevantes à 
comunidade em que atua, tornando-se, portanto. merecedora da 
declaração de sua utilidade pública. 

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

nQ 1.234/93, no 2Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 28 de junho de 1993. 
Francisco Ramalho, Relator. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.240/93 

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

A proposição em análise, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação de 
Apoio à Cultura e ao Meio Ambiente - Acumã -, com sede no 
Município de Belo Horizonte . 

~L-------------------------------------------------------~ 
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Aprovado no 1Q turno, sem emendas, o projeto deve receber 
parecer desta comissão para o 2Q turno de deliberação 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A Associação de Apoio à Cultura e ao Meio Ambiente - Acumã 

- foi criada com o objetivo de estimular e desenvolver, por 
meio de eventos e outras atividades, o aprimoramento 
cultural de seus associados, além de buscar, de forma 
permanente, a conscientização plena da importância da 
qualidade do meio ambiente. 

A consolidação desses propósitos, que a entidade põe em 
prática desde sua fundação, efetivar-se-á mediante a 
declaração de sua utilidade pública. 

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

Lei nQ 1.240/93, na sua forma original. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993. 
Elisa Alves, Relatora. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.253/93 

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

O Projeto de Lei nQ 1.253/93, do Deputado José Militão. tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Federação 
Mineira de Corais, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça, deve esta comissão 
emitir parecer sobre a matéria para o 2Q turno de 
deliberação conclusiva, consoante os termos do Regimento 
Interno. 
Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte 

integrante deste parecer. 
Fundamentação 

A Federação Mineira de Corais propõe-se a contribuir de 
maneira decisiva para a difusão e a prática do canto coral, 
com vistas à valorização humanistica e cultural da 
coletividade. 

Para atingir esse elevado objetivo. a entidade congrega os 
coros do Estado de Minas Gerais e propugna pelo 
desenvolvimento de seus integrantes. mediante a realização 
de cursos e estágios . 

Ratificamos, portanto. 
matéria foi discutida no 

nosso parecer exarado quando a 
1Q turno. 
Conclusao 

Em face do exposto. opinamos pela aprovação do projeto de 
lei em epígrafe, na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993 . 
Gilmar Machado, Relator. 

Redação do vencido nQ 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 1.253/93 

Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Corais, 
com sede no Município de Belo Horizonte . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -Fica declarada de 
Mineira de Corais, com sede no 

Art. 2Q Esta lei entra 

utilidade pública a Federação 
Município de Belo Horizonte. 

em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q -Revogam-se as 

PARECER PARA O 
disposições em contrário. 

2Q TURNO 00 PROJETO DE LEI 
NQ 1.344/93 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Cóssimo Freitas. o Projeto de Lei ng 
1.344/93 objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Carmo do Rio Claro -
APAE -, com sede naquele município. 

Aprovado no 1Q turno, o projeto deve, 
parecer desta comissão para o 2Q turno 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 

agora, receber 
de deliberação 

A referida associação desenvolve intenso trabalho em prol 
do bem-estar dos excepcionais e de sua integração na 
coletividade. 

Dessa forma, acreditamos ser 
declarada de utilidade pública. 

oportuno que a entidade seja 

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

nQ 1.344/93, na forma original. 
Sala das Comissões, 29 de junho de 1993. 
Jorge Eduardo, Relator. 
PARECER SOBRE EMENDA APRESENTADA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE 

LEI COMPLEMENTAR No 23/92 
(Nos termos do art. 195, ~ 2Q, do Regimento Interno) 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do 
EstadO, organiza a Procuradoria-Geral do Estado e dá outras 
providências. 
Publicada em 31/12/92. a matéria foi distribuída às 

Comissões de Constituição e Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, as 
quais, em reunião conjunta, opinaram pela sua aprovação, com 
as Emendas do nQ 1 ao 19, então apresentadas. 

A seguir, foi a proposição a Plenário, no 1Q turno, quando 
recebeu a Emenda nQ 20, sobre a qual, nos termos 
regimentais, emitimos este parecer. 

Fundamentação 
A emenda apresentada pretende modificar os limites máximos 

para a fixação de vencimentos nos cargos de carreira da 
Procuradoria-Geral do Estado, reduzindo de 25% para 15% o 
hiato entre os valores atribuídos ao cargo de Procurador-
Geral do Estado e os atribuídos ao de Procurador de Classe 
Especial, mantendo-se a diferença de 10% para as demais 
classes . 

Nota-se, em primeiro lugar, que, mesmo com a nova redação, 
persistiriam as duas sistemáticas na fixação da remuneração, 
não se atingindo, portanto, o objetivo que o autor da 
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emenda se propõe, conforme sua justificação, qual seja, o da 
homogeneidade de tratamento. 

Deve-se lembrar, ainda, que a fixação da diferença para os 
cargos de carreira da Procuradoria do Estado em 10% segue, 
por analogia, aquela fixada para a magistratura e para o 
Ministério Público, nos termos dos arts. 101 e 125, "c", da 
Carta mineira. respectivamente. Trata-se, aqui, da fixação 
de regras para a remuneração da carreira, o que não abrange, 
portanto. como parâmetro para comparação, o cargo de 
Procurador-Geral definido como de livre nomeação e exo-
neração no art. 128, g; 4Q, da Constituição Estadual. 
Finalmente, a emenda pretendida, se aprovada, viria a re-

presentar um aumento nas despesas previstas inicialmente no 
projeto, fato que. além de contrariar dispositivo 
constitucional, não pode ser considerado de relevante 
interesse administrativo, nestes tempos em que o poder 
público tem tido reconhecidas dificuldades com a fixação e o 
pagamento de remuneração adequada aos servidores. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição à Emenda nQ 20, 

apresentada no 1Q turno, em Plenário, ao Projeto de Lei 
Complementar nQ 23/92. 

Sala das Comissões. 24 de maio de 1993. 
Bonifácio Mourão, Presidente- Sebastião Costa, Relator -

Antônio Fuzatto. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS DO NQ 1 AO 12 

AO PROJETO DE LEI NQ 1.468/93 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O Projeto de Lei no 1.468/93. do Governador do Estado. o 

qual autoriza o Poder Executivo a realizar operação de 
crédito mediante a emissão de bônus externo do Estado, 
passou pelo exame da Comissão de Constituição e Justiça e 
recebeu parecer favorável das comissões a que foi 
distribuído. 

Encaminhado o projeto ao Plenário, foram-lhe apresentadas, 
na forma regimental, as Emendas do nQ 1 ao 12. Em face 
disso. retorna a matéria a esta comissão para que sobre as 
emendas que lhe foram apresentadas seja emitido parecer. nos 
termos do art. 195, § 1Q, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Não há impedimento à aceitação da Emenda nQ 1, que veda uma 

possível transformação. no futuro, das ações preferenciais 
em ordinárias. Lei federal sobre as sociedades anônimas de 
capital aberto rege a matéria. A aceitação da referida 
emenda demonstra que o Estado não pretende transferir o 
controle acionário da empresa. No entanto, propomos a sua 
aprovação, na forma da Subemenda no 1, tal como apresentada 
ao final deste parecer. 

Não se justifica a aceitação da Emenda no 2, uma vez que é 
de praxe. nas negociações internacionais. a fixação de um 
deságio sobre o valor de face dos títulos como alternativa à 
fixação da taxa de juros. Além disso. a remuneração paga por 
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meio do deságio deve ser compensada pela diminuição das 
taxas de juros a serem fixadas. 
Opinamos pela aprovação da Emenda nQ 3, na forma da 

Subemenda nQ 1, redigida ao final deste parecer. 
Como foi explicado anteriormente. a operação será negociada 

conforme as condições vigentes no mercado internacional de 
capitais e de acordo com as condições de risco oferecidas 
pela economia brasileira. A fixação de um teto de 12% (doze 
por cento) é apenas um parâmetro máximo para efeito de 
negociação. Portanto, somos pe 1 a rej e.i ção da Emenda ng 4. 

A fixação de um prêmio sobre o valor de cotação das ações 
em Bolsa é decorrência normal do processo de negociação. 
Nesse sentido, somos favoráveis a que se acate a Emenda no 
S. 

A fixação. proposta no projeto, de uma taxa de 4% 
corresponde a um limite máximo para efeito de negociação. A 
lei deve deixar uma margem para efe1to de negociação, e os 
mesmos argumentos expendidos quando da análise da Emenda nQ 
4 são aplicáveis ao caso. Somos, portanto. pela rejeição da 
Emenda nQ 6. 

As leis citadas no art. 8Q do projeto autorizam a alienação 
de ações da CEMIG para efeito de capitalização do Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG , no valor de 
Cr$85.000.000.000.00, em 13/3/92. A revogação dessas leis 
visa a evitar uma alienação maior de ações preferenciais. Em 
face disso, deve ser o art. BQ mantido. e a Emenda nQ 7, 
rejeitada. 
O art. 3Q do projeto representa uma opção pelo disposto no 

f 2Q do art. 1Q. Na hipótese de os futuros detentores de 
bônus não optarem pela conversão das ações, permanecendo o 
disposto no art. 3Q. o Estado de Minas Gerais poderá alienar 
ações e efetuar o pagamento em dinheiro. Por isso, não se 
justifica a aprovação da Emenda no 8. 
A colocação de ações da CEMIG como garantia e cláusula de 

conversão ou de opção de compra é imprescindível à 
viabilidade da operação de crédito, pois não é possível 
levantar US$200.000.000,00 no mercado internacional sem a 
apresentação de garantias confiáveis. Essa é uma forma de se 
facilitar a aceitação da operação. Não há, pois. a nosso 
ver. como acatar a Emenda nQ 9. 

A Emenda nQ 10 não deve ser acatada, pelos mesmos 
argumentos aduzidos quanto à Emenda no 9. 

Propomos a rejeição da Emenda nQ 11, uma vez que a fixação 
de um limite poderá dificultar as negociações, e a 
remuneração paga por meio de desconto no valor de face deve 
ser compensada pela fixação de uma menor taxa de juros. 

A Emenda nQ 12 fica prejudicada, em virtude da aceitação da 
Emenda nQ 1, na forma da Subemenda nQ 1 . 

Visando a adequar a redação do art. 4Q ao sentido da norma 
nele contida. apresentamos a Emenda nQ 13, cuja redação 
proposta implica o estabelecimento de uma obrigatoriedade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nQ 1, 

na forma da Subemenda no 1; da Emenda nQ 3, na forma da 
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Subemenda ng 
Emendas nQS 
favoráveis à 

1; e da Emenda ng 5; e pela 
2, 4, 6. 7, 8. 9. 10, 11 e 12. 
aprovação da Emenda ng 13, abaixo 

SUBEMENDA NQ 1 A EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 3Q a seguinte redação: 
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reJe1çao das 
Somos , também 
apresentada. 

"Art. 3Q -Fica o Poder Executivo autorizado a alienar 
ações preferenciais da Companhia Energética de Minas Gerais 
- CEMIG -, até o 1 imite da operação de crédito prevista 
nesta lei, para atender ao disposto nos ff 1Q e 2Q do art. 
1Q, ficando vedada a transformação dessas ações em 
ordinárias. " . 

SUBEMENDA NQ 1 Á EMENDA NQ 3 
Dê-se a seguinte redação ao f 1Q do art. lQ: 
''Art. 1Q -_.............. . . . . . . . . . . - ........ - ·-
1 1Q - O produto decorrente da operação de crédito de que 

trata este artigo destina-se à aplicação em projeto de 
saneamento. educação. segurança, meio ambiente e em projetos 
definidos no Plano Plurianual.''. 

EMENDA NQ 13 
Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação: 
"Art. 4Q - A Secretaria de Estado da Fazenda firmará 

convênio com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG -, que, na qual idade de agente assessor. tomará as 
providências necessárias à emissão do Bônus Externo do 
Estado de Minas Gerais.". 
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente - Edward Abreu, Relator 

Baldonedo Napoleão - Bernardo Rubinger - Adelmo Carneiro 
Leão (voto contrário). 

PARECER PARA O 2Q TURNO DD PROJETO DE LEI 
NQ 1.468/93 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

O Projeto 
autoriza o 
mediante a 
Gerais. 

Relatório 
de Lei nQ 1.468/93. do Governador do Estado, 
Poder Executivo a realizar operação de crédito 
emissão de Bônus Externo do Estado de Minas 

Aprovado no lQ turno, com as Emendas nQs 5 e 13 e com as 
Emendas nQs 1 e 3, na forma de subemendas que receberam o nQ 
1, vem, agora, o projeto a esta comissão para receber 
parecer. Segue, anexa, a redação do vencido que é parte 
integrante deste parecer. 

Fundamentação 
A operação de crédito a que se refere o projeto tem por 

objetivo a captação de recursos externos para 1nversao em 
projetos previstos no Plano Plurianual de Investimentos do 
Estado, aprovado pela Lei no 10.578, de 30/9/91. Pretende-
se. assim, assegurar recursos para a execução de projetos de 
cunho social, voltados para o desenvolvimento do Estado. 

Amplamente discutido no 1Q turno, o projeto foi objeto de 
emendas que o aperfeiçoaram, tendo em vista a proteção do 
património público e o direcionamento dos recursos para a 
implementação de projetos previstos no Plano Plurianual de 
Investimentos. 
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Conclusão 
Em face do exposto, 

Lei ng 1.468/93, no 
opinamos pela aprovação do Projeto de 

2Q turno, na forma do vencido no 1Q 
turno. 
Sala das Comissões. 24 de junho de 1993. 
Célio de Oliveira, Presidente -Roberto Amaral, Relator-

Bernardo Rubinger - Sebastião Costa. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 1.468/93 
Autoriza a realização de operação de crédito mediante a 

emissão de Bônus Externo do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 

operação de crédito até o valor de US$200.000.000,00 
(duzentos milhões de dólares americanos), mediante a emissão 
de Bônus Externo do Estado de Minas Gerais. 

§ 1Q - O produto decorrente da operação de crédito de que 
trata este artigo destina-se à aplicação em projetos de 
saneamento, educação, segurança, meio ambiente e em projetos 
definidos no Plano Plurianual de Investimentos do Estado. 

9 2Q - O Bônus Externo do Estado de Minas Gerais será 
emitido com cláusula de conversão ou opção de compra 
"warrant" -em ações da Companhia Energética de Minas Gerais 
- CEMIG. 
Art. 2Q -O preço da conversão ou opção de compra de que 

trata o § 2Q do artigo anterior será fixado por meio de um 
prêmio acima do preço de mercado das ações cotadas à vista 
em Bolsa de Valores. 
Art. 3Q- O BÔnus Externo do Estado de Minas Gerais terá as 

seguintes caracteristicas básicas: 
I - valor da emissão: até US$200.000.000,00 (duzentos 

milhões de dólares americanos); 
II - prazo: no máximo, 7 (sete) anos; 
III- juros: no máximo, 12% a. a. (doze por cento ao ano) 

-cupom; 
IV - preço de co 1 ocação: deságio sobre o v a 1 o·r de face; 
V - comissões de colocação: no máximo, 4% (quatro por 

cento) sobre o valor de emissão; 
VI - periodicidade dos juros: trimestral ou semestral; 
VII - modalidade: conversível ou com "warrant" em ações da 

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -; 
VIII -forma de colocação: pública. 
Art. 4Q- Fica o Poder Executlvo autorizado a alienar açoes 

preferenciais da Companhia Energética de Minas Gerais 
CEMIG- até o 1 imite da operação de crédito prevista nesta 
lei, para atender ao disposto nos § § 1Q e 2Q do art. lQ, 
vedada a transformação dessas ações em ações ordinárias. 

Art. 5Q A Secretaria de Estado da Fazenda firmará 
convênio com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG -. que, na qualidade de agente assessor, tomará as 
providências necessárias à emissão do Bônus Externo do 
Estado de Minas Gerais. 
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Art. 6Q -O Governador do Estado, se necessário, baixarâ 
normas para a execução desta lei. 
Art. 7Q -O Poder Executivo fará constar no Orçamento 

Fiscal do Estado os recursos necessários ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da emissão prevista nesta lei. 
Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 9Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente as Leis nos 10.471, de 16 de maio de 1991, e 
10.640, de 13 de março de 1992. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 1.468/93 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 1.468/93, do Governador do Estado. que 

autoriza a realização de operação de crédito mediante 
emissão de Bônus Externo do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. foi aprovado no 2Q turno, na forma do 
vencido no lQ turno. 

Isso posto, opinamos por se lhe dar como final a redação 
seguinte, que está de acordo com o aprovado, a fim de que, 
nessa forma, seja encaminhado para sanção. 

PROJETO DE LEI NQ 1.468/93 
Autoriza a realização de operação de crédito mediante 

emissão de Bônus Externo do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 

operação de crédito até o valor de US$200.000.000,00 
(duzentos milhões de dólares americanos), mediante emissão 
de Bônus Externo do Estado de Minas Gerais. 

p 1Q - O produto decorrente da operação de crédito de que 
trata este artigo destina-se à aplicação em projetos de 
saneamento. educação, segurança, meio ambiente e em projetos 
definidos no Plano Plurianual de Investimentos do Estado. 

t 2Q - O Bônus Externo do Estado de Minas Gerais será 
emitido com cláusula de conversão ou opção de compra 
"warrant" - em ações da Companhia Energética de Minas Gerais 
- CEMIG. 
Art. 2Q O preço da conversão ou opção de compra de que 

trata o f 2Q do artigo anterior será fixado através de um 
prêmio acima do preço de mercado das ações cotadas á vista 
em Bolsa de Valores. 

Art. 3o- O Bônus Externo do Estado de Minas Gerais terá as 
seguint8s características básicas: 

I - valor da emissão: até US$200.000.000,00 (duzentos 
milhões de dólares americanos): 

II - prazo: o máximo de 7 (sete) anos; 
III - juros: o máximo de 12% a. a. (doze por cento ao ano) 

- cupom; 
IV - preço de colocação: deságio sobre o valor de face; 
V - comissões de colocação: o máximo de 4% (quatro por 

cento) sobre o valor de emissão; 
VI -periodicidade dos juros: trimestral ou semestral; 
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VII - modalidade: conversivel ou com "warrant" em ações da 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG; 

VIII - forma de colocação: pública. 
Art. 4Q- Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ações 

preferenciais da Companhia Energética de Minas Gerais 
CEMIG- até o limite da operação de crédito prevista nesta 
lei. para atender ao disposto nos ff 1Q e 2Q do art. lQ, 
vedada a transformação dessas ações em ações ordinárias. 

Art. 5Q A Secretaria de Estado da Fazenda firmará 
convênio com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais -
BDMG -. que, na qualidade de agente assessor, tomará as 
providências necessárias a emissão do Bônus Externo do 
Estado de Minas Gerais. 
Art. 6Q -O Governador do Estado, se necessário, baixará 

normas para a execução desta lei. 
Art. 7Q -O Poder Executivo fará constar no orçamento 

fiscal do Estado os recursos necessários ao cumprimento das 
obrigações decorrentes da emissão prevista nesta lei. 

Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 9Q Revogam-se as disposições em contrário, 

especialmente as Leis nQs 10.471. de 16 de maio de 1991, e 
10.640, de 13 de março de 1992. 
Sala das Comissões, 24 de junho de 1993. 
Roberto Amaral, Presidente - Péricles Ferreira, Relator -

Ibrahim Jacob . 
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Marta Olivla- 358, 537 

Maurl Torres - 4, 146, 243, 358, 536, 630 

Milton Salles- 4, 39, 44, 90, 92, 322. 361 

Miguel Barbosa - 159, 430, 536 

Paulo Pettersen - 325, 531 

Pérlcles Ferreira - 148, 180, 229, 230, 356 

Raul Messtas- 38, 155, 169, 194, 208, 324, 339, 355, 419, 420 

Reinaldo Lima- 89, 157, 292, 357, 424 

Rêmolo Alotse - 172, 426, 482 

Roberto Amaral - 80, 93, 126, 158, 159, 219, 243, 263, 296, 378, 

434, 517, 540, 630 

Roberto Carvalho - 23, 69, 93, 158, 159' 172, 199, 215, 217, 

224, 228, 230, 295, 296, 344, 394, 418. 421' 428, 482, 486, 522, 

540, 541 

Roberto Lutz Soares - 150, 243, 292, 455, 630 

Romeu Queiroz - 4, 485 

Ronaldo Vasconcellos - 80, 86, 88, 91' 93, 132, 148, 153, 169, 

229, 243, 324, 360, 381' 387, 418, 419, 486, 487, 516, 526 

Sebastião Helvécio- 1, 4, 49, 172, 295. 315, 370, 425, 426, 482 



Simão Pedro Toledo - 93. 129, 243, 455, 630 

Tarcísto Henrtques- 4, 82, 146, 245, 278, 371, 455, 487. 541 

Wanderley Ávila- 92, 93. 162, 357, 539 

Welllngton de Castro- 60,63, 154, 201 
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Wilson Pires -58, 149. 159. 161, 212, 228, 282. 296, 360. 416. 
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-Mesa da Assembléia- 258, 261, 584, 626 

-Comissão de Administração Pública- 4, 15, 64, 121, 498, 600, 

631, 637 

-Comissão de Agropecuária e Política Rural - 4, 121. 256, 383, 

467, 470, 504, 611, 617 

-Comissão de Assuntos Muntctpats e Regionalização- 4, 108, 

609, 612 

- Comissão de Ciência e Tecnologia - 5 

- Comissão de Constituição e Justiça - 15, 64, 101, 103, 121. 

170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 466, 468, 489, 491, 

492, 493, 494, 495, 496, 498, 502,587, 588, 589, 590, 591, 615, 

631 • 635. 636 

Comissão de Defesa do Consumidor 97. 110, 252, 336 

~ -Comissão de Defesa social - 108, 115, 118, 585, 599, 630 

. 
u 

·~ 
~ 
• u 

~ 

I 
~ • c 
o .. 
~ 

o 
~ • ~ 
E 

- Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais - 109,243, 384 

- Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer -

13, 19, 103, 104, 159, 170, 265,298,382,463,487,591, 614, 

618, 623, 625 

-Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária- 9, 15, 

64, 94, 96, 98, 102, 108, 114, 115, 118, 121, 170, 242, 298, 
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300. 335, 369, 370, 382, 386, 455, 498, 502, 585, 619, 630, 631, 

638, 640 

-Comissão de Melo Ambiente- 251, 504, 630, 632 

-Comissão de Política Energética, Hídrica e Minerária- 243, 

246 

-Comissão de Redação - 251, 30C, 301, 302, 303. 473,474, 475, 

476, 477, 506, 507, 508, 509, 510, 51 I, 512, 513, 598, 634, 642 

- Comissão de Saúde e Ação Social - 4, 7, 10, 12. 14, 15, 18, 

19, 20, 65, 80, 101. 104. 105, 106, 108, 112. 125, 126, 174, 

247, 248, 249, 257, 259. 260, 261. 266, 267, 268, 269, 270, 271, 

272, 273, 274, 296, 322, 323, 324, 333, 369, 385, 387, 465, 468, 

469, 470, 47 I, 472, 473, 505, 59 I, 610, 623, 624, 637 

- Comissão Especial - 8, 94, 95, 100, 116, 254, 255, 264, 265, 

368, 383, 455, 613, 633 

- Comissão Parlamentar de Inquérito - I I 1 

(*) As páginas indicam discursos, questões de ordem. apartes, 
proposições e comunicações de autoria dos Srs. Deputados, bem 
como matérias elaboradas pela Mesa e pelas comissões técnicas da 
Casa . 
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