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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1° DE SETEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 248 REUNIÃO ESPECIAL, EM 27/8/99 
Presidência do Deputado João Leite 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Sr. Augusto Celso Franco Drummond - Entrega de 
placa - Exibição de vídeo - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
João Leite- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 20h15min, declaro aberta a 

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

Atas 
- O Deputado Wanderley Ávila, 2"-Secretário "ad hoc", procede à leitura das 

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Augusto Celso Franco Drummond, Presidente do CREA-MG; 
Ronaldo Vasconcellos, Deputado Federal; Marcos Túlio de Melo, 1°-Vice-
Presidente do CREA-MG; Marita Arêas Souza Tavares, 28 -Vice-Presidente do 
CREA-MG; Jáiron Oliveira Bragança, Diretor Financeiro do CREA-MG; Jorge 
Nei Brito, Diretor Financeiro Adjunto do CREA-MG; Marcelo Martins Pinto, 
Diretor Administrativo do CREA-MG; José Antônio de Assis Godoy, Diretor 
Administrativo Adjunto do CREA-MG; Adriano Garcia de Souza, 
representante dos técnicos da Diretoria do CREA-MG. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MG - por seu 65° 
aniversário de fundação. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 

Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
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Palavras do Sr. Presidente 

A maior ameaça que ronda as pessoas, as idéias e as instituições humanas 
é o imobilismo. Trata-se de um mal capaz de tornar estéreis os melhores 
cérebros e de fazer murcharem as mais nobres vocações e as mais arrojadas 
empresas. Por isso mesmo, os que souberam vencê-lo por meio da busca 
constante do novo, inserindo-se num dinamismo que não se contenta em 
repetir o passado, mas ousa lançar-se na conquista de novos horizontes, 
merecem a nossa homenagem, os nossos aplausos e a nossa admiração. 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas 
Gerais entrou em funcionamento em 15 de junho de 1934, um ano após a 
instituição do órgão que lhe corresponde no âmbito federal. Desde então, o 
mundo e o País têm sofrido transformações profundas. O homem, por meio 
da utilização intensiva da ciência e da tecnologia, tomou posse de domínios 
cada vez maiores da natureza, pondo-os a seu serviço. Por outro lado, deixou 
que a ambição de lucro e de poder viciasse a razão, atropelasse a ética e 
comprometesse a liberdade. Conflitos sangrentos, miséria e exclusão fizeram-
se contraponto às conquistas da inteligência, como elementos indissociáveis 
de um tempo complexo e difícil. Em sua jornada de mais de seis décadas, o 
CREA-MG vem desenvolvendo um esforço notável para adequar-se às novas 
realidades e fazer-se apto a enfrentar os desafios do presente. Recusando-se 
à contemplação fácil da estrada percorrida, tem assumido corajosamente o 
compromisso de renovar-se a cada instante para permanecer fiel às idéias 
que inspiraram sua criação. 

Nesse sentido, cumpre destacar a verdadeira revolução que vem 
acontecendo no órgão durante os últimos anos, sob a direção do engenheiro 
Augusto Drummond. Sua condução à Presidência deu-se pelo voto direto dos 
profissionais registrados no Conselho, como resultado de um processo de 
democratização das decisões. Reconduzido para um segundo mandato e 
tendo como colaboradores diretos Marco Túlio de Melo, Marita Arêas de 
Souza Tavares, Marcelo Martins Pinto, José Antônio Assis Godoy, Jáiron 
Oliveira Bragança, Jorge Nei Brito e Adriano Garcia de Souza, Augusto 
Drummond vem dando à entidade um perfil moderno, consentãneo com as 
exigências de hoje. Além de dedicar-se com eficácia à missão precípua de 
fiscalizar o exercício profissional, o CREA-MG vem atribuindo novas 
dimensões a essa tarefa, combatendo o imobilismo burocratizante. Graças a 
uma política consistente de descentralização e regionalização, profissionais e 
empresas vêm sendo atendidos com maior agilidade e eficiência, o que 
resulta num índice de satisfação crescente, conforme se verificou em 
pesquisa de opinião levada a cabo no final de 1998. A utilização intensiva de 
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recursos de informática de última geração tem colocado o Conselho cada vez 
mais próximo de seus clientes. A notável campanha de valorização 
profissional promovida pelo CREA-MG tem desenvolvido uma nova 
consciência, não só entre os filiados mas também na sociedade, com respeito 
à importância da assistência técnica especializada e à dignidade do trabalho 
do engenheiro, do agrônomo e do arquiteto. Paralelamente, a instituição vem 
incrementando a promoção de cursos e seminários com o intuito de oferecer 
oportunidade de aperfeiçoamento e diálogo. 

Uma filosofia saudável de integração entre o Conselho e a comunidade é a 
tônica da atual gestão e já produziu alianças interessantes com instituições de 
ensino, unidades da administração pública e entidades da sociedade civil. 

O CREA-MG tem realizado, de uma forma inteiramente nova, sua função 
fiscalizadora, deixando a ação punitiva para ser usada como último recurso, 
em beneficio de um esforço preventivo consistente. É merecedora de elogios 
a iniciativa de parcerias com secretarias de Estado, secretarias municipais e 
outros órgãos públicos no projeto chamado Fiscalização Preventiva Integrada, 
que une a defesa das prerrogativas dos especialistas e técnicos com o 
interesse social representado pela segurança das edificações e obras de arte. 
Nesse sentido, o CREA-MG tem desenvolvido programas que em muito 
melhoram a qualidade de vida da comunidade, como, por exemplo, aqueles 
que visam à conservação ambiental, à preservação do patrimônio histórico e 
à defesa da saúde e dos direitos da coletividade. 

O CREA-MG tem se destacado em sua comunicação usando recursos 
arrojados, tais como a Internet, o informativo "Vértice" e a revista "Atual", que 
nasce como um espaço aberto ao debate das mais palpitantes questões 
contemporâneas. 

Por tudo isso, podemos dizer, com certeza, que o CREA-MG situa-se no rol 
daquelas instituições que conseguem vencer o imobilismo e renovar-se a 
cada dia, plenamente inseridas no contexto social como sujeitos ativos da 
história. Isso o faz merecedor da admiração e do reconhecimento da gente de 
Minas, reconhecimento que externamos nesta oportunidade, estendendo-o a 
todos os que, no trabalho de cada dia, contribuem para que o Conselho seja 
hoje exemplo para seus congêneres do Brasil inteiro. Que, com a ajuda de 
Deus, o esforço de vocês continue produzindo abundantes frutos, para a 
felicidade da comunidade mineira e nacional. 

Palavras do Sr. Augusto Celso Franco Drummond 
Boa noite a todos. Gostaria, neste momento, de cumprimentar o Deputado 

João Leite, Presidente desta sessão e autor do requerimento que deu origem 
a esta cerimônia; o nosso colega e amigo Deputado Federal Ronaldo 
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Vasconcellos e os colegas da Diretoria: o 1 °-Vice-Presidente, Marcos Túlio de 
Melo; a 2" Vice-Presidente, Marita Arêas Souza Tavares; o Diretor Financeiro, 
Jáiron Oliveira Bragança; o Diretor Financeiro Adjunto, Jorge Nei Brito; o 
Diretor Administrativo Marcelo Martins Pinto, o Diretor José Antônio Assis 
Godoy e Adriano Garcia de Souza, que conosco dividem a responsabilidade 
de aqui trazer uma palavra, neste momento em que, na Casa do povo, 
comemoramos os 65 anos do CREA-MG. Em primeiro lugar, queria falar a 
respeito do nosso entendimento de que vivemos um momento de enorme 
crise econômica e social. Por isso, entendemos perfeitamente, embora não 
seja essa a nossa posição pessoal, o ato daqueles que pedem a saída do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, Presidente eleito por ampla maioria 
no País. Não nos surpreende uma marcha como a de ontem, com 100 mil, 60 
mil, 40 mil, como queiram, a qual mostrou e mostra para a Nação que alguma 
coisa, para não dizer muita coisa, está errada no País. 

Há dois anos e meio atrás, quando tive a oportunidade de conhecer a 
cidade de Buenos Aires, surpreendeu-me o fato de que a taxa de 
desemprego já alcançava a porcentagem de 18%. E aqui, no Brasil, nos 
centros urbanos, convivíamos com taxas próximas a 12%. Hoje, dois anos e 
meio depois, em conseqüência de todas essas dificuldades no campo 
econômico, constatamos que; nos centros urbanos, a taxa de desemprego 
alcança perigosamente o patamar de 20%, o que significa menos 
oportunidades, menos trabalho, menos condições para que os profissionais 
de engenharia, a nossa população, o nosso povo possa ter uma vida digna de 
se viver. Diria que, na engenharia, na arquitetura e na agronomia, a situação, 
caros colegas, é ainda mais grave, em razão da internacionalização da nossa 
economia, da chamada globalização, etapa que hoje vivemos. Constatamos 
que, a partir de processos como o da privatização e outros, cada vez se 
acentua mais, no nosso País, a presença da mão-de-obra estrangeira. Não 
que sejamos contra esta, que é muito importante para nosso 
desenvolvimento, mas ê preciso que sejam estabelecidas regras para que ela 
entre no País e que haja, ao final, a importante transferência de tecnologia. O 
que nos parece que está ocorrendo ê que nós, no Brasil, abrimos nosso 
mercado de uma maneira que nem os países desenvolvidos, que têm uma 
estabilidade econômica conquistada há muitos anos, ousam fazer. 
Precisamos da parceria da Assembléia Legislativa, dos órgãos 
regulamentadores, das agências fiscalizadoras e regulamentadoras nos 
Estados: a ANEEL, a ANATEL. Precisamos que existam regras para que as 
empresas possam entrar em nosso País. O que vimos no ano passado e que 
só veio a público em maio deste ano, quando o Ministro Dorneles demitiu dois 
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dos seus assessores, responsáveis pelo controle da mão-de-obra estrangeira 
neste País, não mais pode ocorrer. Mais de 2.200 diretores e cargos de alto 
comando entraram no País e foram registrados no Ministério do Trabalho. 
Mais de 1.100 gerentes e, engenheiros, arquitetos, agrônomos, 822. Tenho 
absoluta certeza de que, se somarmos todos esses cargos, seguramente 
mais de 50% são profissionais da engenharia, da arquitetura e da agronomia, 
porque muitos gerentes são engenheiros, arquitetos, agrônomos; muitos 
diretores.desses empreendimentos também o são. 

Aqui não estou de forma alguma querendo colocar a questão como algo 
que falhou apenas no Governo Federal, pois falhamos nós também. Não 
poderíamos ter permitido essas privatizações sem que tivéssemos regras 
bem-estabelecidas. Não é possível que uma empresa que se privatizou 
compre os serviços fora do País, que o seguro seja comprado fora do País, 
que o projeto de engenharia seja comprado fora do País, que o transporte 
seja comprado fora do País e, ao mesmo tempo, vemos os nossos 
profissionais de nível superior ou simples colaboradores de nível auxiliar, no 
desemprego. Entendemos que essa é uma tarefa de todos nós e, neste 
momento em que aqui nos encontramos, gostaríamos também de aqui fazer 
uma penitência, porque, na verdade, com esta Casa, não temos tido o 
relacionamento que deveríamos ter. 

Ficamos muito felizes quando, nesta semana, o Prefeito Municipal de Belo 
Horizonte sancionou a nova lei dos elevadores. O CREA-MG trabalhou, 
juntamente com a Câmara Municipal, para que cada elevador da nossa 
cidade tivesse um responsável técnico, que fossem feitas vistorias periódicas 
e que, quando o fiscal lá chegasse, constatasse claramente, em um livro, que 
ali passou um profissional que se responsabilizou pela qualidade e pela 
segurança daquele elevador. 

Com esta Casa, temos um trabalho muito bonito pela frente. Neste 
momento, gostaria de fazer essa declaração de intenção que não é só minha, 
mas de todos os nossos colegas do CREA - da nossa diretoria, dos nossos 
conselheiros, dos nossos inspetores e de todo o pessoal que colabora 
conosco de maneira bastante verdadeira . 

O que o CREA busca, cada vez mais, é a parceria com a sociedade. Com 
iniciativas como as que o Deputado João Leite mencionou, como a 
fiscalização integrada, queremos trazer segurança e tranqüilidade à nossa 
população. Ao fazermos uma visita aos "shoppings", aos estádios de futebol e 
aos templos das diferentes religiões, o que queremos é verificar se está tudo 
em ordem, para que a população possa freqüentar esses espaços com 
tranqüilidade e com segurança. 
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O CREA acredita ser muito importante não acharmos que o 

desenvolvimento econômico dependerá apenas do Governo Federal e do 
Governo Estadual. Pelo contrário, estão aí alguns exemplos claros de que, se 
quisermos, se soubermos trabalhar junto com as instituições de ensino, com 
as entidades de classe, com os profissionais e com as câmaras municipais, 
poderemos conquistar, sem dúvida alguma, um desenvolvimento regional 
bastante acentuado. 

A rota 459 é um belíssimo exemplo que se desenvolve na região de Pouso 
Alegre, Poços de Caldas e ltajubá, onde a comunidade se mobiliza. A 
comunidade quer se articular com as forças políticas deste Estado e com os 
Deputados Federais que nos representam em Brasília, para que consigamos 
gerar renda e emprego no interior do Estado. E essa tem sido nossa 
pregação. 

Ano passado, estivemos em todas as regiões do Estado, mostrando 
dizendo aos engenheiros que não será através do imobilismo, dos braços 
cruzados, esperando decisões do Governo Federal ou do Governo Estadual, 
que conquistaremos nosso movimento econômico. Com todas as 
dificuldades, temos de romper as limitações existentes. Temos de trabalhar 
em parceria, porque essa é a fórmula para conquistarmos algo mais justo 
para nossa sociedade no futuro. Entendo que todos esses caminhos que o 
CREA busca, de parceria com a sociedade, de envolvimento com a 
Assembléia Legislativa, a Câmara de Vereadores, o Congresso Nacional, os 
Ministérios, o CREA e o CONFEA, tudo isso mostra um caminho indissolúvel 
e sem volta que o CREA-MG tomou, que é o caminho desse trabalho em 
parceria com a comunidade. Mas não nos estamos esquecendo dos 
profissionais, porque sabemos que aquela casa é dos profissionais de nível 
superior e de nível técnico, é a casa das instituições de ensino de Minas 
Gerais, é a casa das entidades de classe responsáveis pelo poder, pela força 
que é a engenharia, a arquitetura e a agronomia de Minas Gerais. Por isso 
temos estado atentos às dificuldades por que passam os profissionais. Temos 
procurado cada vez mais oferecer um serviço de maior qualidade. 

Temos procurado dar apoio ao profissional, porque, quando assalariado, ele 
recebia ajuda para programas de saúde, fazia treinamento e reciclagem, 
percebia um salário e tinha uma série de facilidades, que, cada vez mais, 
passam a ser inexistentes em nosso mercado de trabalho. Realizamos 
convênio com a UNIMED e com várias outras empresas, a fim de oferecer ao 
nosso profissional uma situação mais confortável e melhores condições para 
dignamente exercer a nossa profissão. 

O CREA de Minas Gerais tem, neste momento, os seus olhos, o seu 
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pensamento e a sua intenção voltados para a aliança com a sociedade e para 
a valorização profissional, procurando, em parceria com vários outros 
segmentos, ser agente do desenvolvimento e de um futuro melhor para a 
nossa pátria. 

Jamais conseguiríamos chegar ao patamar que alcançamos hoje não 
fossem esses 65 anos de lutas, por mais difíceis que elas se pudessem ter 
apresentado em alguns momentos da nossa história. O CREA nasceu da luta 
pela regulamentação profissional, quando desejávamos uma profissão 
regulamentada, e ainda hoje queremos, para fazer frente ao MERCOSUL, à 
ALCA e a outras ameaças que existem do ponto de vista das oportunidades 
de emprego. 

Obviamente, o CREA não seria o que é hoje nem o que pretende ser no 
futuro, não fosse o trabalho árduo de pessoas, cujos nomes gostaria de citar 
neste momento - algumas delas se encontram aqui, para a nossa alegria -, 
porque, em nome delas, quero agradecer a esses ex-Presidentes, às suas 
equipes, aos conselheiros, aos inspetores e ao quadro de pessoal de cada 
época por tudo aquilo que construíram para o nosso CREA e que nos 
deixaram, para que hoje pudéssemos ser a força que somos. 

Quero lembrar o nome de Lourenço Baeta Neves, nosso Presidente de 
1934 a 1935; Honório Hermeto Corrêa da Costa, de 1936 a 3 de fevereiro de 
1939, quando faleceu; João Kubitschek de Figueiredo, de março de 1939 a 
1942; Manoel Pires de Carvalho e Albuquerque, de 1943 a 1957; Adhemar 
Rodrigues, de 1958 a maio de 1959; José Alves, de maio de 1959 a 1960; 
João Batista de Senna Freire, de 1961 a 1963; Celso Cardão, de 1964 a 
1966; Paulo Henrique, de 1967 a 1972; Maurity Augusto Pereira Neves, de 
1973 a 1975; Carlos Eugênio Thibau, que aqui está hoje conosco também, de 
1976 a 1981; Tárcio Primo Belém Barbosa, de 1982 a 1984; Márcio Carlos da 
Rocha, de 1985 a 1987; Onofre de Resende, de 1988 a 1993, e também o 
meu nome e da minha Diretoria, pois estamos agora caminhando, nesse ano 
de 1999, para o término do segundo mandato. 

Senhores, o CREA"MG é o resultado do trabalho dessas pessoas, dos 
Diretores, dos Conselheiros, dos Inspetores. A abnegação dessas pessoas, 
dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, dos nossos empregados, 
enfim, de um conjunto de pessoas, nos ajudaram a chegar onde estamos. 

Por isso, quero, nesse momento, fazer o nosso sincero agradecimento a 
esta Casa, na pessoa do Deputado João Leite, que, em boa hora, teve a 
iniciativa de nos convidar para que pudéssemos aqui ter esse 
congraçamento. 

Não nos surpreende que tenha partido do Deputado João Leite essa 
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iniciativa. Temos acompanhando o trabalho parlamentar do Deputado João 
Leite e temos visto, não só na sua passagem pela Secretaria de Esportes do 
Município de Belo Horizonte, a maneira como se portou no apoio ao menor de 
rua, à criança carente, ao adolescente. Temos também acompanhado o 
trabalho do Deputado João Leite nesta Casa, na Comissão de Direitos 
Humanos. Ele tem se tornado um baluarte da defesa dos direitos humanos 
em Minas Gerais. Em boa hora, na próxima segunda-feira, nesta Casa, ele 
estará recebendo muitas pessoas para a comemoração dos 30 anos da 
anistia ampla, geral e irrestrita, que foi tão importante para a democratização 
do nosso Pais. Deputado João Leite, receba o nosso muito obrigado. Temos 
a absoluta certeza de que, assim como V. Exa. brilhou nos esportes, estará 
brilhando como Deputado. Queremos que você conserve essa energia, essa 
vontade e esse êxito que tem alcançado até agora. Gostaríamos de 
agradecer enormemente a presença do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 
agradecer a presença de todos vocês, agradecer esta Casa por esta 
homenagem que muito nos honra e que, certamente, cala fundo em cada um 
de nós, que temos vivido, respirado, lutado para fazer do CREA-MG algo que 
seja realmente útil à nossa sociedade, construindo o futuro e valorizando a 
vida. Muito obrigado.(- Palmas.) 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Dr. Augusto 

Celso Franco Drummond uma placa alusiva a esta homenagem, com os 
seguintes dizeres:(- Lê:) "Ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA-MG -, a homenagem da Assembléia Legislativa, no 
transcurso dos 65 anos de sua criação, reconhecendo o fundamental papel 
que exerce na regulamentação e fiscalização do exercício profissional, a 
dinâmica ação que desenvolve na difusão de novos conhecimentos e 
tecnologias e a sua crescente parceria com a sociedade na promoção e 
defesa dos direitos do consumidor.". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Exibição de Vídeo 

O Sr. Presidente -Assistiremos agora à exibição de um vídeo institucional 
sobre os 65 anos do CREA-MG. 

- Procede-se à exibição de vídeo. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da reunião, a Presidência manifesta 
seus agradecimentos às autoridades e demais convidados pela honrosa 
presença e encerra os trabalhos, convocando os Deputados para a reunião 
especial de segunda-feira, dia 30, às 20 horas, nos termos do edital de 
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convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 32" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 25/8/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Dilzon Melo 
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Sumário: Comparecimento- Abertura - 1" Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 
Dia): Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem - Decisão da 
Presidência - Questões de ordem; discurso do Deputado Marco Régis; 
questões de ordem- Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 230/99; encerramento da discussão; discursos dos 
Deputados Miguel Martini, Carlos Pimenta, Hely Tarqüínio e Edson Rezende; 
votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação; prejudicialidade da 
Emenda n° 1 - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro 

Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Álvaro Antônio - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor 
Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio A velar - Hely Tarqüinio - lrani 
Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João 
Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h11 min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

- O Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 



da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2• Parte (Ordem do Dia) 

!O 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 2• Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

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

Projeto de Resolução n° 469/99 e o Projeto de Lei n° 344/99, em virtude de 
sua apreciação na reunião extraordinária realizada ontem à noite. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, V. Exa. já passou à fase de 

votação, em que será apreciado projeto do Deputado João Batista de Oliveira, 
mas nós, da Oposição, aguardamos a resposta à questão de ordem suscitada 
pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira em relação à vinda do Comandante-
Geral da Polícia Militar e do Chefe do Estado-Maior a esta Casa. Aguardamos 
essa resposta e a vinda deles desde fevereiro. 

Decisão da Presidência 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira, em questão de ordem suscitada na 

62• Reunião Ordinária, realizada ontem à tarde, solicitou desta Presidência 
informação a respeito da data do comparecimento a esta Casa do Chefe do 
Estado-Maior da Polícia Militar, juntamente com seu Comandante-Geral, 
conforme emenda de sua autoria e a requerimento dos Deputados Márcio 
Cunha, João Paulo e José Milton, aprovado em Plenário. Informo ao ilustre 
Deputado que a presença do Comandante-Geral havia sido agendada para a 
reumao ordinária de hoje. Porém, devido à impossibilidade do 
comparecimento, na mesma reunião, do Chefe do Estado-Maior, conforme 
solicitação dos suscitantes da questão de ordem, será marcada nova data, 
para que os dois militares aqui compareçam juntos. 

Mesa da Assembléia, 25 de agosto de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Gostaria de dizer da nossa insatisfação, Sr. 

Presidente, a respeito da relação que vem existindo entre o Poder Executivo 
e o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais. 

Queria dizer da minha insatisfação, pois o requerimento foi aprovado em 
fevereiro deste ano, já estamos quase em setembro, e essa reunião ainda 
não foi marcada. E, quando foi marcada, não atendia ao que se solicitava no 
requerimento aprovado na Assembléia Legislativa. Essa é uma relação que 
não atende ao nosso interesse, não atende ao que entendemos ser de 
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interesse do povo de Minas Gerais, não atende à democracia, muito menos 
as informações dadas pelo Comandante de que ele não falará nada. Ora, 
como não falará nada? O que vai ser escondido pelo Poder Executivo do 
Poder Legislativo? 

Quero deixar aqui a minha posição de insatisfação, contrária. Espero que 
haja uma reação da Assembléia Legislativa, pois o Comandante-Geral da 
Policia Militar disse que não falará nada à Assembléia Legislativa. Espero que 
este Poder reaja e coloque o Poder Executivo no lugar dele, que é o de dar 
informações aos representantes do povo de Minas Gerais sobre todas as 
suas ações. Estamos numa democracia, e uma das responsabilidades do 
Poder Executivo é a de dar publicidade aos seus atos. Os representantes 
legítimos do povo de Minas Gerais estão aqui no Poder Legislativo, na 
Assembléia Legislativa. 

Sr. Presidente, quero deixar clara a minha insatisfação com a resposta da 
Mesa, com a resposta do Presidente, com a maneira como o Poder Executivo 
de Minas Gerais tem tratado o Poder Legislativo e com essa resposta dada 
pelo Comandante-Geral da Policia Militar. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, em nome do PSDB, em nome 
do Legislativo de Minas Gerais, gostaria de dizer que essa questão de ordem 
levantada pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira já foi levantada 
anteriormente, e nós, inclusive, já cobramos seus resultados. Nos 
entendimentos entre os Líderes, ficou definido que o Comandante-Geral da 
Policia Militar viria à Assembléia. Esse requerimento ocorreu em fevereiro 
último, e já estamos no segundo semestre. Todos os Secretários convocados 
naquela época já compareceram, já mostraram o contraditório das posições, 
que as bancadas queriam ouvir, e o Sr. Comandante, talvez pelo cargo que 
exerça, um cargo muito mais de implantar a ordem, de querer harmonia entre 
os Poderes, de vigilância, está extrapolando a sua posição e resistindo a 
comparecer a esta Casa. Ele, que foi convocado a requerimento, com a 
aprovação de todos os Deputados. Então o Poder Legislativo está sendo 
colocado em segundo plano. A nossa função é fiscalizar, e, através desse 
requerimento, estamos buscando alguma fiscalização, querendo saber do 
Poder Executivo como aconteceu uma série de coisas desde o primeiro 
momento em que foi declarada a moratória. Argumentamos sempre que o 
Comandante-Geral da Polícia Militar tem de guardar sigilo, que ele é 
submisso ao Governador de Minas Gerais. Quer dizer, o Poder Executivo não 
responde ao Poder Legislativo, não comparece nesta Casa, e estamos aqui 
sendo embrulhados, sendo tratados como criança. 

Gostaria de reiterar a V. Exa., em nome do PSDB, o pedido para que faça 
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uma convocação, e não mais um convite, ao Comandante-Geral da Policia 
Militar. Aí, sim, a Oposição vai tomar as devidas medidas com relação a essa 
resistência do Comandante. 

O Deputado Miguel Martini - Pela resposta que V. Exa. deu a essa questão 
de ordem, que virão aqui o Comandante-Geral da Policia Militar e o Chefe do 
Estado-Maior da Policia Militar, queremos chamar a atenção, neste momento, 
para o fato de que, se houve a declaração do Comandante-Geral da Polícia 
Militar de que não poderá falar, nós, do Poder Legislativo, teremos que exigir 
que as informações que julgarmos convenientes nos sejam prestadas. 

Mesmo porque, como representantes do povo mineiro, não podemos estar 
aqui deixando nossos concidadãos amedrontados. Imaginem os senhores se 
o Governador Itamar Franco estiver tramando um ataque militar ao Estado de 
São Paulo. Imaginem os senhores se o Governador quiser fechar os limites 
de Minas Gerais. Imaginem os senhores se ele quiser declarar guerra ao 
Governo Federal e tenha preparado a Policia Militar para isso. A sociedade 
mineira precisa saber dessas coisas. É direito nosso, e queremos exigir que 
venham aqui o Comandante-Geral da Policia Militar e o Chefe Maior da 
Polícia Militar e que nos prestem todas as informações. E o que 
considerarmos fundamental e ele não quiser nos informar teremos que buscar 
por vias judiciais. 

Sabemos que o Governador Itamar Franco está no Sul de Minas, em 
Furnas, fazendo exercícios militares. Como o povo mineiro vai saber o que 
ele quer com isso? Pelo menos precisamos saber qual a nossa tropa, com 
quem vamos nos defrontar, se temos condições de enfrentar essa batalha. 
Não podemos ficar na insegurança, sem saber se está sendo declarada uma 
guerra de Minas Gerais contra outros Estados. 

É direito do povo mineiro saber, não é o Deputado, é o povo mineiro, e não 
vamos abrir mão enquanto Poder Legislativo de obter todas essas 
informações e exigir a presença de quem quer que achemos conveniente, 
para nesta Casa prestar essas informações. 

Entendi e queria ouvir de V. Exa. se é isto: se ele virá e prestará as 
informações. 

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estranha-me 
essa informação do PSDB. Ele hoje, está exigindo que o Comando da Policia 
Militar venha aqui, de público, divulgar sigilo militar. O que me estranha é que 
o PSDB ficou quatro anos no Governo e nunca exigiu nada disso. Parece que 
eles estão com a síndrome da desmama. Esqueceram que saíram do 
Governo. Já não é possível esses discursos inflamados querendo que o 
Comandante da Policia Militar venha aqui falar de sigilo militar! Acho que 
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estamos extrapolando nessas exigências e nessas cobranças do Governo. 
Estão preocupados porque o Governador Itamar Franco, hoje, é o homem de 
Minas, é o homem do Brasil. Ele dizia na campanha que ia levantar a voz de 
Minas e o fez! Isso tem incomodado muito o PSDB, que, de um tempo para 
cá, tem diminuído sua bancada, tanto nesta Assembléia Legislativa quanto na 
Câmara Federal, que é justamente pela posição equivocada de suas maiores 
lideranças. 

A decisão de V. Exa., Sr. Presidente, na questão de ordem foi bastante 
embaçada e achamos que essas convocações têm de ter critérios. Da forma 
que o PSDB está conduzindo esta Casa e querendo conduzir, eles estão 
equivocados. Exigir, como o Deputado Miguel Martini está exigindo, que o 
Comando venha aqui revelar sigilo militar, acho que aí já passou das contas. 

Estamos aqui solidários com a decisão de V. Exa. e cientes de que a vinda 
do Comando da Polícia Militar aqui é apenas para servir de bandeira para o 
PSDB, que já não está tendo o que falar. Eles se esqueceram de que saíram 
do governo. Ficaram no governo quatro anos e nunca procuraram querer 
saber tanto, como estão querendo agora. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 
Deputados, estou tentando entender, há alguns meses, essa convocação, ou 
pedido para que venha a esta Casa o Comandante da Polícia Militar de Minas 
Gerais. 

Foi aprovado pela Mesa, chegou até ao Comando e estou começando a 
ouvir, por várias vezes, uma coisa chamada sigilo militar. 

Eu ouvia muito essa frase "sigilo militar" nas histórias, que ainda são 
contadas, da guerra dos alemães contra praticamente o resto do mundo, no 
tempo de Hitler, da ditadura militar. Sigilo militar em um Estado como Minas 
Gerais, que sempre lutou pela democracia, traz a nós um pouco de 
preocupação. O que será que os militares do Comando estariam pensando 
em relação a vir até esta Casa? Seria somente para nos dizer um bom-dia e 
nos contar o que está havendo, não precisa entrar em detalhes, mas apenas 
falar sobre aquilo que é curiosidade de todos nós e também, tenho certeza, 
do povo de Minas Gerais: qual foi a conversa, o que se tratou a respeito da 
Polícia Militar de Minas Gerais? Será que na época, já se havia cogitado de 
manter homens armados, pelo menos o pelotão de elite, para defender 
Furnas? Nós aplaudimos a iniciativa de proteger Furnas para que continue do 
jeito que está e não seja privatizada. Queremos saber se além disso, outras 
coisas virão. É isso que nos preocupa. 

Sr. Presidente, gostaria também de deixar registrada a decepção, não 
envolvendo a consideração que tenho pelo Comando da Policia Militar, mas 
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de não termos aqui o Comandante da nossa tão querida e honrada Policia 
Militar de Minas Gerais. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Cabo Morais -Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de falar 
um pouco sobre essa convocação do Comando da Policia Militar a esta Casa. 
Na realidade, nada o impede de vir aqui. O regimento desta Casa até permite 
que isso ocorra. Mas quero dizer que o fato de discutirmos, todos os dias, 
nesta Casa, a presença ou não do Comando da Policia Militar, demonstra que 
estamos dando ênfase à pessoa dele, estamos mostrando a importância 
desse Comandante para o Estado de Minas Gerais. 

As questões militares são realmente de cunho sigiloso, Deputado Bejani. 
Vocês podem ter a certeza absoluta de que o regulamento interno da 
instituição não permite que assuntos militares sejam discutidos publicamente, 
principalmente, aqueles de cunho estratégico. É como se fosse montar uma 
"blitz" numa determinada esquina e avisasse a todos os motoristas que essa 
"blitz" iria funcionar ali em determinado horário. 

É importante salientar que o que estou vendo na bancada da Oposição 
desta Casa é a intenção de não permitir que os trabalhos continuem, 
desenvolvam-se naturalmente. Isso não é argumento para pararmos 
processos e projetos que estão nesta Casa, que são de interesse da 
sociedade mineira. É o que tinha para dizer. Espero que o Comando da 
Polícia Militar realmente venha a esta Casa, satisfaça o desejo da Oposição 
para que, definitivamente, possamos continuar com o trabalho deste 
parlamento. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendo que 
uma das poucas prerrogativas do Poder Legislativo é, no mínimo, o direito de 
pedir informações. Não estamos pedindo satisfação, estamos pedindo 
informações ao Comandante da PMMG, e, por duas ocasiões, essa política 
se viu numa situação, no mínimo, delicada. 

De repente, o Governador convoca toda a Polícia, todo o Comando da 
Polícia Militar para lhe dar respaldo para uma atitude que ele tomou na época 
da moratória decretada por Minas Gerais. A Assembléia se manifestou 
querendo obter mais detalhes, infelizmente não teve acesso a essas 
informações. 

Agora, recentemente, nesse episódio de Furnas, quando a Polícia Militar fez 
manobras no local, esta Casa, por meio de um requerimento, que não é da 
Oposição, que foi votado pelo Plenário, um requerimento do Poder 
Legislativo, pediu também as informações sobre o assunto, para repassá-las 
ao povo deste Estado. 

A falta de informações é tanta que a grande imprensa de Brasília, o "Correio 
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Brasiliense", declarou que meu amigo, o Deputado Marco Régis, estava 
pronto até mesmo para entrar em aulas de tiros para defender nosso Estado, 
defender Furnas. 

Se essa informação chega aos Deputados desta Casa dessa forma e está 
no "Correio Brasiliense", imaginem o que está acontecendo com os 
moradores das margens de Furnas. 

Acho que o Sr. Comandante tem a obrigação de comparecer nesta Casa do 
povo, dialogar com os Deputados e tranqüilizar o povo mineiro. É necessário 
que tenhamos liberdade para cumprir nosso papel. 

Esta Casa está sob as vistas de arapongas. Pessoas do Executivo anotam 
"ipsis litteris" o que se passa nesta Casa, o que já virou motivo de chacota. 

Sr. Presidente, o Poder Legislativo não está querendo fazer ingerências em 
questões que não sejam de sua competência; nossa prerrogativa 
constitucional é esta. Temos o direito de fiscalizar os atos do Executivo, de 
apresentar nossas leis, que estão sendo apresentadas; haja vista o volume 
de projetos de lei - mais de 500 - nas comissões para serem analisados. Se 
não podemos pedir informações, se não podemos fiscalizar os atos do Poder 
Executivo - e a Polícia Militar representa o Poder Executivo -, infelizmente, 
temos de reconhecer que, muitas vezes, o trabalho do Deputado é o de um 
despachante de luxo, porque estamos abrindo mão dessa prerrogativa 
constitucional. 

Deputado Cabo Morais, entendo que V. Exa. cumpriu seu papel ao fazer a 
convocação e está nos transmitindo uma informação do Chefe Maior da 
Polícia e do Chefe da Polícia Militar deste Estado. Só peço a V. Exa. que 
insista, porque não foi requerimento da Oposição, da Situação, do PFL. Foi 
um requerimento votado, aprovado, que se tornou a palavra oficial do Poder 
Legislativo, para que a Polícia Militar, que V. Exa. tão bem representa, venha 
conversar com a sociedade. 

Não estamos em regime de guerra, não há informações sigilosas. Só 
existiriam informações sigilosas se estivéssemos em regime de guerra. 
Estamos em paz, que queremos seja preservada, custe o que custar. E não 
abriremos mão do nosso direito constitucional, da nossa prerrogativa de 
argüir quem quer que seja do Poder Executivo para que a sociedade mineira 
se mantenha bem informada. Muito obrigado . 

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, entendo plenamente justo o 
pedido da Oposição com relação á convocação do Comandante da Polícia 
Militar. É justo que todos nós saibamos das atividades que estão ocorrendo. 
Mas também é muito justo que o Governo assuma a posição de reserva que 
está assumindo, porquanto esse é um assunto muito polêmico. Entendo que 
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o Governo esteja defendendo Minas, preservando Furnas. Evidentemente, 
esse trabalho da Polícia Militar, em seu nascedouro, tem de ser preservado, 
não pode se tornar tão público, como todos pedem. 

A posição do Líder do Governo na Câmara dos Deputados, Deputado Aécio 
Neves, amplamente favorável à defesa de Furnas, motiva a todos nós, 
principalmente ao Governador Itamar Franco, a adotar a posição que está 
adotando. E sobrevoar Furnas com a Polícia Militar é uma questão vista com 
tranqüilidade. Nunca haverá guerra em Minas, Estado pacífico. Coisas muito 
piores já ocorreram neste País, e não houve guerra; houve protesto; portanto, 
é hora de fazermos uma reflexão. É normal que aqui compareça o 
Comandante da Polícia Militar, mas é normal também que não tornemos 
públicas tantas informações que devem se manter sigilosas. Muitas vezes, a 
Polícia Militar e a Polícia Civil trabalham com sigilo para obter dados 
importantes. Posteriormente, esses dados poderão ser divulgados. 

Mas entendo como justa a pretensão da Oposição, que cumpre o seu papel, 
evidentemente. Nós, que estamos acompanhando e dando base de 
sustentação ao Governo, temos que dizer que o Governo está trabalhando 
também. Temos dificuldades aqui na Assembléia. Desde o início o Estado de 
Minas vem sofrendo, sendo penalizado pela política do Governo Federal. 
Agora ele está se recompondo. Ontem estivemos aqui com o Secretário da 
Administração, Sávio Souza Cruz, que mostrou o que está sendo feito em 
Minas, que está procurando resolver os problemas de ordem financeira do 
funcionalismo também. O nosso líder, Deputado Alberto Pinto Coelho, tem 
feito um trabalho de aglutinação, conversando, mantendo diálogos, inclusive 
com a Oposição. Essa é a parte dele, de que precisamos para que os 
Deputados possam trabalhar e ser atendidos, para que possamos trabalhar 
junto às nossas bases, que é o principal. Temos que sair do discurso para a 
prática. Aí, sim, vamos cobrar do Governo. Já estamos cobrando. Os 
Secretários já estão vindo aqui para dizer o que poderá ser feito no presente 
e no futuro. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa - Estou entendendo que estamos discutindo o 
que já está aprovado. Então acho que, neste instante, estamos perdendo 
tempo, porque essa emenda foi feita pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira 
a um requerimento da bancada da Situação, à época. O requerimento 
convidava os Secretários. O Deputado Sebastião Navarro Vieira formulou, 
então, a emenda, que foi aprovada. Na mesma emenda, falava-se em reunião 
secreta. Portanto, não é para tornar público o que se passa, é para comunicar 
ao Poder Legislativo o que já se passou. 

Outra coisa: falou-se aqui em segredo militar. Segredo talvez seja para uma 
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ação que ainda não aconteceu, mas o que já aconteceu é de interesse 
público. Então, se é de interesse público, os Deputados, que votam o 
regimento interno da policia, que votam as leis estaduais, não podem ter 
conhecimento daquilo que já é de interesse público? É por essa razão que 
estamos insistindo para que haja a valorização e o respeito ao Poder 
Legislativo, independentemente de o Comandante não querer dizer nada. 
Seria convocá-lo para que viesse a uma reunião secreta e dissesse o que 
acha que pode dizer. Ninguém está obrigado a falar aquilo que não quer e 
que não deve falar. Portanto, estamos pedindo para que se cumpra o que já 
foi aprovado. Nada de discutir fatos novos, não tem nada a ver com Furnas, 
não tem nada a ver com outras coisas. É coisa de fevereiro, a emenda foi 
aprovada em fevereiro. Estamos pedindo para que ela seja cumprida. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai responder as questões formuladas 
pelos Deputados João Leite, Hely Tarqüínio, Miguel Martini, Alberto Bejani, 
Cabo Morais, Carlos Pimenta e, por último, também agradecer a exposição 
do Deputado Sebastião Costa, que contou toda a história e nos mostrou que, 
na verdade, estamos perdendo tempo. Realmente estamos, porque o 
requerimento foi aprovado, efetivamente, em fevereiro. Mas é importante 
lembrar que foi aprovado um requerimento em fevereiro solicitando a 
presença de vários Secretários de Estado nesta Casa. O último veio 
exatamente no dia 29 de junho. Logo depois tivemos o recesso. Reiniciamos 
os nossos trabalhos e estamos no primeiro mês pós-recesso. Muito bem. 

O Comandante-Geral remeteu a esta Casa um ofício em que, em primeiro 
lugar, diz que recebeu a comunicação e que se coloca à disposição para 
comparecer no Plenário deste parlamento. Continuando a sua exposição, ele 
cita a Constituição da República, em seu art. 5°, que assegura a todos o 
acesso à informação. Ele cita também o inciso XXXIII da Constituição, que 
permite que a autoridade pública recuse a divulgação daquelas informações 
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. 

Ele cita, depois, alguns artigos do Código Penal também. Ou seja, o 
Comandante-Geral se coloca à disposição do parlamento - não poderia ser de 
outra forma -, mas diz que talvez não possa tratar publicamente de 
determinados assuntos com os Deputados. 

Após a Presidência da Assembléia haver marcado para hoje à tarde a vinda 
a esta Casa do Comandante-Geral da Policia Militar, em atendimento à 
solicitação da maioria dos Deputados, ela recebeu uma questão de ordem do 
líder do PFL alegando que não bastava apenas a presença do Comandante-
Geral, mas que seria necessária também a presença do Chefe do Estado 
Maior da Policia Militar. Muito bem. A Presidência manteve contato com a 
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chefia do Estado Maior. O Chefe do Estado Maior tinha compromissos 
agendados anteriormente, não podia comparecer ao parlamento hoje, de 
última hora, porque não estava sabendo da visita do Comandante-Geral a 
esta Casa e não podia acompanhá-lo. 

A Presidência, atendendo ao requerimento do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, marcou outra data para a vinda dos dois. Diante disso, não conseguiu, 
atê agora, compreender a opinião dos Deputados do PFL e do PSDB a 
respeito da presente matéria. 

O Deputado Marco Rêgis- Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164 do 
Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Obrigado, Sr. Presidente. Fomos citados "en 

passant" pelo colega Deputado Carlos Pimenta a respeito de declarações 
nossas sobre Furnas que foram publicadas no "Correio Brasiliense". Nossa 
posição ê de nos engajarmos em qualquer movimento em defesa dessa 
represa, e vamos sustentar esse ponto de vista aqui, por partes. 

Estivemos na cidade de Capitólio na semana passada, quando o 
Governador fez, junto com o Estado Maior da Polícia Militar, uma visita de 
reconhecimento da área. Realmente dissemos à imprensa que nos abordou 
que os processos de privatização no Brasil têm de ter fim. Já não podemos 
aceitar que o patrimônio público, principalmente o que nos resta das 
empresas que garantem a soberania e a estratégia nacional, seja posto fora 
pelo Governo brasileiro. Nesse sentido, já não temos o que esperar. Temos 
de empreender qualquer tipo de reação, porque não vai voltar mais o tempo 
que o então Governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, nacionalizou 
uma empresa por CR$1,00. 

Neste mundo globalizado, se, amanhã, tivermos a coragem de dizer que 
vamos reestatizar a Vale do Rio Doce ou qualquer outra empresa posta fora a 
preço de banana pelo atual Governo, o G-7 vai mandar para cá suas tropas -
como já está ameaçando, por outros pretextos, invadir a Colômbia - e vai 
dizer: "Isso aí é nosso". Temos, então, de defender, a qualquer preço, o que 
ainda é nosso. 

Toda a movimentação de tropa que o Governador fez na região de Furnas 
pode ter sido metafórica, simbólica ou qualquer outra "ólica", mas serviu para 
despertar a população. Essa foi a grande virtude da movimentação provocada 
pela tomada de posição do Governador Itamar Franco. Na verdade, a 
população do Sul de Minas já se levanta com patriotismo, com nacionalismo e 
consciente de que tem de defender Furnas, patrimônio que se encontra nessa 
região. 
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Então, disse aos jornalistas que iria fazer um curso de tiro - não tenho 

índole belicosa, o próprio Deputado Carlos Pimenta se referiu a isso -, não só 
para me defender da violência do dia-a-dia, mas para dizer também que sou 
contra o projeto do Governo Federal de desarmamento da população. Fazer 
isso é deixar os bandidos armados, porque continuarão comprando armas de 
contrabando. 

Em encontro realizado nesta Casa, representantes da ONU trouxeram um 
manifesto pela paz; eles querem a paz para o Grupo dos Sete. Não assinarei 
nenhum manifesto pela paz mundial porque, se assim o fizer, amanhã, se me 
engajar em um movimento de oposição ou em algum movimento que fuja das 
conotações pacíficas, dirão que fui um dissimulado, um traidor, um homem 
sem palavra. Por isso não assinarei manifesto pela paz imposto por grupos da 
ONU vinculados a Washington. 

Por isso mesmo, quero dizer que, embora nunca tenha dado um tiro na 
minha vida, o sentimento da população do Sul de Minas é defender com 
unhas e dentes o nosso patrimônio. Não podemos aceitar um Governo que 
perdeu a autoridade moral para fazer privatizações, porque o dinheiro destas 
saiu pelo ralo do desperdício, sem amortização das dívidas e sem ser 
aplicado na saúde, na segurança e na educação. Temos de defender o que 
nos resta, senão me envergonharei de ser brasileiro. 

O Sr. Presidente - A Presidência, antes de passar a palavra ao Deputado 
Sargento Rodrigues, dá parabéns ao Deputado Marco Régis e diz ao nobre 
Deputado que no momento em que V. Exa. formulou aquelas declarações à 
imprensa, tive o cuidado de lê-las e o compreendi perfeitamente. 

Na minha avaliação, muitas vezes, para acordar alguns brasileiros ilustres 
que estão dormindo em relação à defesa de alguns princípios básicos e 
elementares que deveriam ser defendidos, vale todo e qualquer exagero. 

Acho que hoje podemos mencionar tranqüilamente a lei ambiental. É 
exatamente com os exageros constantes nas leis ambientais que o brasileiro 
vem gradativamente conseguindo atingir um nível razoável de 
conscientização da necessidade de se preservar o meio ambiente . 

Hoje, em relação a Furnas, as declarações do nobre Deputado que ocupou 
a tribuna há pouco tempo foram mal compreendidas por alguns. No entanto, 
outros compreenderam perfeitamente o exagero. Muitas vezes, no processo 
de conscientização da maioria da população, há necessidade de que alguns 
exagerem . 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma 

comunicação em defesa do Poder Legislativo, em nome das Bancadas do 
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PSDB, do PFL e do PSN. A partir da votação do projeto do ilustre Deputado 
João Batista de Oliveira, a Oposição está disposta a não votar matéria 
alguma, até que o Sr. Comandante da PMMG compareça a esta Casa, 
embora V. Exa. não compreenda essa posição da Oposição. 

O Sr. Presidente - A Presidência compreende perfeitamente a posição da 
Oposição. Apenas fiz questão de esclarecer, nobre Deputado, que estava 
marcada para hoje à tarde a visita do Comandante-Geral, mas exatamente 
um dos partidos citados por V. Exa levantou uma questão de ordem, dizendo 
que gostaria que estivesse junto com o Comandante-Geral o Chefe do 
Estado-Maior da Polícia Militar; porém, não foi possível fazer com que os dois 
viessem até o parlamento hoje à tarde, como estava previamente marcado. 

A Presidência esclarece, como fez anteriormente na decisão de questão de 
ordem, que será marcada nova data para que os dois militares possam 
comparecer conjuntamente a esta Casa, e recebe agora a comunicação de V. 
Exa. de que os outros projetos só serão votados após a vinda dos dois 
oficiais. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, eu gostaria de 
parabenizar o Deputado Marco Régis por suas palavras, as quais venho 
corroborar, porque estamos passando por uma fase muito difícil em nosso 
País, principalmente no que diz respeito à estabilidade sócio-econômica. 

Estamos vendo a questão de Furnas ser levantada aqui, no Plenário, e, 
como bem disse o Deputado Marco Régis, precisamos ter um pouco mais de 
carinho por nossa Pátria, precisamos de um pouco mais de nacionalismo, 
porque as interferências do FMI e dos banqueiros internacionais estão indo 
além dos limites. Essa questão de Furnas é de patriotismo, sim, Deputado 
Marco Régis, porque todo cidadão mineiro hoje deveria se levantar em defesa 
da não-privatização da Hidrelétrica de Furnas. 

E, para quem não conhece estratégia militar, gostaria de dizer o seguinte: 
nos países de Primeiro Mundo, as forças armadas e as forças policiais 
estaduais defendem diuturnamente as hidrelétricas, porque elas são pontos 
sensíveis sob o prisma da estratégia militar e da soberania do país. Aqui, 
infelizmente, o Governo neoliberal quer privatizar até os rios de Minas Gerais 
e do nosso País. Eu gostaria de saber qual será a próxima privatização do 
Presidente Fernando Henrique. Será a Amazônia; que é considerada o 
pulmão do mundo? 

Não podemos, então, ficar de braços cruzados. Realmente, Deputado 
Marco Régis, todo cidadão mineiro deveria se levantar em defesa do 
patrimônio de Minas e do Brasil, porque essa é uma questão de soberania 
nacional. E, numa situação mais sensível, vamos dizer, como a de uma 
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guerra, por exemplo, um dos primeiros alvos são as hidrelétricas. São 
cortadas as comunicações, o abastecimento de água e a energia elétrica. 
Mas, infelizmente, temos hoje um Presidente que está entregando, aos 
pedaços, nosso Pais aos banqueiros internacionais, ao bel-prazer do FMI. 

Só para encerrar, Sr. Presidente, acho que tanto os Deputados da 
Oposição quanto os da base do Governo deveriam estar preocupados com a 
não-privatização. Todos deveríamos dizer não, porque vender o rio é vender 
a soberania, é vender um ponto sensível de defesa nacional, que é uma 
hidrelétrica. Quero conclamar tanto a base do Governo quanto a Oposição 
para que se lembrem desse detalhe: uma hidrelétrica é um ponto sensível na 
segurança nacional de nosso País. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Sebastião Costa- Sr. Presidente, pela ordem. 
O Sr. Presidente - A Presidência quer apenas lembrar aos Deputados 

Sebastião Costa e Antônio Júlio, que estão solicitando a palavra pela ordem, 
que, se for sobre a mesma questão, o§ 4° do art. 166 é claro e diz que sobre 
a mesma questão de ordem o Deputado poderá falar apenas uma vez. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, é em outro sentido, talvez até 
para se aproximar. A questão de Furnas é um processo do momento, para 
ser discutida no presente e no futuro. Portanto, estamos transformando 
questões de ordem em encaminhamento de votação ou de discussão de um 
assunto para o qual não temos competência. Não temos sequer atribuição 
para votar, impedir ou estimular. Temos, sim, o direito de lutar e persuadir, 
como acharmos conveniente. 

Estamos fazendo aqui um processo de discussão prévia de uma questão 
que não é de nossa competência. Um segundo aspecto seria lembrar que a 
emenda do Deputado Sebastião Navarro incluía os dois Comandantes. 
Talvez tenha sido por isso que ele insistiu na vinda dos dois na mesma data. 

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, estou vendo que o senhor está 
um pouco impaciente, mas acho que o senhor precisa ter um pouco mais de 
paciência para com o Plenário, porque o Líder do PSDB tem tumultuado os 
trabalhos de V. Exa. Ele fez uma ameaça aqui, agora, dizendo que o PSDB 
não irá votar, mas a base vai votar. Ele falou em nome do PSDB. Aqueles que 
estão nos ouvindo estão sentindo que o PSDB está querendo tumultuar os 
trabalhos nesta Casa. Por isso, quero deixar claro para os Deputados da base 
do Governo que fomos ameaçados pelo PSDB, que disse que não irá votar. E 
gostaríamos de dizer ao seu Líder que a base estará aqui e vai votar as 
matérias de interesse do povo mineiro. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, o Deputado Antônio 
Júlio fez uma referência direta à Liderança do nosso partido. Devido à sua 
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ausência e na qualidade de integrante do partido, gostaria de esclarecer a 
posição deste. A afirmação de que o PSDB não quer votar não é correta. Na 
verdade, estamos há um mês nesta Casa sem votar. Essa Maioria governista, 
que ele alega existir, praticamente não funcionou durante este mês inteiro. 
Então, quem não quis votar foi a base governista. O PSDB tem, 
momentaneamente, uma estratégia. Essa estratégia é não servir de base 
governista. Queremos obrigar essa base a estar presente. Se ela estiver 
sempre presente, como é Maioria, os projetos serão votados. O que não 
queremos é servir aqui de "inteira" à base governista. Acho a posição do 
nosso Líder muito correta. 

Agora, se a base governista não conseguir se mobilizar com os números 
necessários, o PSDB vai usar os artifícios regimentais para fazer valer o seu 
poder de obstrução. Fazemos isso para exigir a presença da base do 
Governo nesta Casa, para que os projetos não apenas sejam discutidos, mas 
votados. Estamos apenas discutindo há um mês, e pouca coisa foi votada. O 
que o PSDB quer, na verdade, é que a Casa funcione completa, com a 
presença da Oposição e da base governista. Chega de a Oposição 
praticamente compor "quorum" para que as votações andem. A nossa 
posição é muito clara. Não queremos parar e nem tumultuar a Assembléia. O 
que queremos é apenas que essa tão falada Maioria do Governo apareça e 
se manifeste. É apenas isso. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 230/99, do 

Deputado João Batista de Oliveira, que dá nova redação ao art. 37 da Lei n° 
12.727, de 30/12/97. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir parecer. 
A Comissão do Trabalho opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a palavra, para 
encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, primeiramente 
gostaria de elogiar o Deputado João Batista de Oliveira, que, com esse 
projeto de lei, está finalmente corrigindo um desvio de recursos públicos. 
Esses recursos eram destinados a entidades que não tinham nenhuma 
necessidade deles. Chego a dizer que, em alguns casos, a destinação era até 
imoral. Foram várias etapas das quais, desde a última legislatura, 
participamos. Durante esse processo houve muita briga, muita resistência, 
mas fomos avançando pouco a pouco, até que conseguimos. Acredito que, a 
partir desse projeto, teremos dado definitivamente uma destinação social e 
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justa a esses recursos, que são recolhidos através das taxas e emolumentos. 

Gostaria, portanto, de encaminhar favoravelmente a esse projeto, 
principalmente na forma do substitutivo, ao qual pudemos acrescentar alguns 
benefícios. 

Vejam os senhores que aprovamos aqui a Lei n° 12.460, sancionada em 
1997, de minha autoria, que faz justiça, de modo especial, às mães pobres 
cujos companheiros não querem assumir a responsabilidade da paternidade. 
Essa lei obriga o Estado a oferecer gratuitamente o exame de DNA para a 
identificação da paternidade, quando as mães forem comprovadamente 
carentes. Essa lei foi sancionada e trouxe um grande benefício; porém, pela 
dificuldade do Estado ou pela aplicação do recurso público, vimos que foi 
atendida apenas em parte. Mas há uma demanda reprimida até o ano 2002, 
2003. Na regulamentação, ficou definido que apenas 25 casos mensais 
seriam atendidos. 

E o que estamos fazendo agora? Ao tirar esses recursos que estavam 
sendo pessimamente mal utilizados, sendo destinados a entidades 
notadamente ricas, que não tinham nenhum fim social, estamos pegando 1% 
e o máximo de 2% desse montante para o pagamento do exame·gratuito do 
DNA, que é obrigação do Estado. Estaremos, com isso, fazendo justiça 
social, permitindo que a mãe pobre tenha direito à justiça. Quando chega o 
momento da confirmação da paternidade e ela não tem como pagar esse 
exame, perde o seu direito. Se ela entrar nessa fila, quando ele for aprovado, 
o menino já será maior, já estará até trabalhando e sem tanta necessidade de 
usufruir desse direito. É necessário que o exame seja feito de imediato, ou 
seja, tão logo chegue a solicitação judicial. Com a destinação de 1% desse 
montante, vai ser possível atender a essa demanda reprimida e, daqui para a 
frente, regularizar esse processo, ou seja, aquela mãe que se sinta lesada, 
que esteja com a responsabilidade de cuidar, de manter o filho sozinha, 
poderá solicitar essa gratuidade através da Defensoria Pública, que vai pedir 
o exame ao Juiz. Assim, o Estado poderá pagar esse benefício sem 
acréscimo de despesa, uma vez que vai aumentar sua receita a partir dessa 
nova destinação. O inciso 11 do art. 37 diz:" de 1% a 2% serão destinados à 
execução da Lei n° 12.460, de 15/1/97". Então, mais uma vez, parabéns ao 
Deputado João Batista por esse encaminhamento. Acreditamos que, com 
essa emenda, vamos aperfeiçoar um pouco mais a indicação desse recurso. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo)- Com a palavra, para encaminhar, 
o Deputado Carlos Pimenta . 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 
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encaminhar favoravelmente ao projeto de lei do Deputado João Batista de 
Oliveira, em que ele, de uma maneira muito sábia, procura dar uma nova 
destinação a recursos assegurados e que são captados através de taxas e 
emolumentos da justiça, passando-os a um programa específico de 
atendimento à criança, ao adolescente, ao deficiente físico, ao idoso. 

No momento em que V. Exa. estava preparando esse projeto, Deputado 
João Batista, certamente teve a iluminação divina, não só para poder destinar 
recursos certos para o lugar certo, mas, principalmente, pelo fato de ter tido a 
sensibilidade de identificá-los em fontes seguras. Falo isso porque fizemos 
uma pesquisa na Comissão de Saúde - hoje à tarde, desta mesma tribuna, 
vamos fazer uma denúncia pública ao povo do Estado de Minas Gerais - e 
chegamos à conclusão de que nos últimos cinco anos ela apresentou 
dezenas de projetos de lei, sancionados pelo ex-Governador Eduardo 
Azeredo e pelo atual Governador Itamar Franco, que tornaram-se leis que 
não foram regulamentadas. Nenhum projeto apresentado na Comissão de 
Saúde nos últimos cinco anos tornou-se lei regulamentada. Por isso mesmo 
eles não podem ser colocados em execução. Acredito que isso ocorra 
exatamente porque são projetos do Poder Legislativo - vejam bem o 
tratamento que se dá ao Poder Legislativo - e porque não há fonte 
assegurada para que uma dessas leis possa ser aplicada, possa beneficiar o 
povo do Estado Minas de Gerais. 

O grande mérito do projeto de V. Exa. é fazer uma destinação desses 
recursos a esses quatro itens que precisam, urgentemente, ser examinados 
com seriedade. Por mais boa-vontade que se tenha, por mais ações que se 
tenha feito, não estamos vendo nenhum avanço no que diz respeito ao 
atendimento às crianças e aos adolescentes deste Estado, que ficam pelas 
ruas e que hoje constituem uma perigosa fonte de criminalidade, de atentado 
à sociedade mineira. A culpa é deles? Certamente, sim. Mas é muito mais das 
pessoas que deveriam zelar por eles, que deveriam apresentar propostas, 
que deveriam acabar com a falácia, sair da retórica e partir para uma ação 
prática, mais eficaz. Quantos de nós, trabalhadores, homens, mulheres, 
estudantes, nos vemos obrigados a nos recolher em nossas casas com medo 
da agressão que está acontecendo nas nossas ruas, nas nossas esquinas, 
na grande maioria das vezes, feita por menores? Mas nada se faz. De vez em 
quando inventam ou divulgam a criação de um centro de recuperação do 
menor infrator. Sabemos que muitas vezes, nesses centros de recuperação, o 
menor convive com o verdadeiro marginal, o que torna esses locais 
verdadeiras escolas de críminalidade. 

É importante que a sociedade entenda que ela tem o direito de ir e vir pelas 
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nossas ruas sem que tenha um caco de vidro encostado no seu pescoço, 
sem aquele medo, que hoje se tornou natural, de ir fazer compra no comércio, 
no centro de Belo Horizonte. Hoje grande parte da população recorre aos 
grandes "shoppings". 

Isso tudo é um problema que envolve cada vez mais os fatos. Esse 
problema não se tornou exclusivo de Belo Horizonte. Montes Claros, 
Uberaba, Uberlândia, Juiz de Fora e Poços de Caldas hoje, também, vivem e 
convivem com esse drama. 

Somos testemunhas do trabalho de V. Exa. para trazer efetivamente um 
beneficio aos portadores de doenças físicas. Fala-se, luta-se, e muitas vezes 
na hora H, na hora de executar, faltam os recursos. 

Os idosos fazem parte de uma série de projetos de lei apresentados por 
nós, principalmente pela Deputada Maria Olívia, por este Deputado e outros 
companheiros desta Casa, que se sensibilizam com a situação do idoso, que 
faz do dia-a-dia das cidades uma indagação e muitas vezes é discriminado, 
sem ter direito a nada, nada. 

Leis existem aos montes, mas a aplicabilidade delas é o cerne da questão, 
por falta de recursos. E ao dizer tudo isso, queria congratular-me com V. Exa., 
que, aliás, faz uma homenagem ao portador de doenças físicas na Semana 
do Deficiente Físico, ao apresentar essa lei. Quero dizer-lhe da minha 
satisfação em poder votar esse projeto de lei, que já nasce certo e forte. 

Até sabemos que houve a tentativa de desviar esses recursos para outras 
secretarias, e V. Exa. foi firme, juntamente com o líder do Governo, 
Deputado Alberto Pinto Coelho. É dessa forma que se faz a 
história do Poder Legislativo. Não é fazendo leis, e não sendo elas aplicadas, 
é lutando para dar fôlego e oxigênio ao Poder Legislativo, e de repente nos 
vemos massacrados, atropelados pelo rolo compressor do atrofiado Poder 
Executivo, fazendo com que as parcerias entre o Executivo e o Legislativo se 
tornem verdadeiras servidões, e isso não podemos admitir. 

Esta Casa tem a sensibilidade, a inteligência, a iniciativa de apresentar 
propostas dessa natureza, com que o PSDB comunga e que encaminhamos 
favoravelmente. Vamos votar e promover o trabalho de V. Exa. com o espírito 
e a sensibilidade do Poder Legislativo . 

Termino meu pronunciamento reforçando o que disse aqui o líder do PSD -
após a votação desse projeto, o único projeto que nós nos disporemos a 
analisar será o projeto do código sanitário do Estado. E a partir daí a 
Oposição desta Casa iniciará, oficialmente, um estado de obstrução para que 
esta Casa possa ser ouvida e as decisões tomadas por esta Casa sejam 
respeitadas e possamos encontrar o nosso caminho sem que haja confusão 
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entre verdadeira parceria e servidão, como estão confundindo no Poder 
Executivo. 

É esta a palavra do PSDB, do PFL, do PSN. No momento em que as 
nossas ponderações, as nossas palavras se fizerem ouvir, estaremos, de 
certa forma, dispostos a dar vazão, a dar encaminhamento ao nosso trabalho 
legislativo, porque sabemos das nossas capacidades, das nossas 
prerrogativas e não queremos que elas sejam atropeladas, desrespeitadas 
pelo Poder Executivo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Hely Tarqüinio. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, serei breve, 
apenas venho a esta tribuna para reconhecer a inteligência do nosso 
companheiro, Deputado João Batista, por esse projeto oportuno. Num lance 
de inteligência, está procurando democratizar o dinheiro arrecadado dos 
emolumentos extrajudiciais, destinando uma parte deles para a criança, o 
adolescente, os idosos e os portadores de deficiência. Achamos que a melhor 
forma de utilização do dinheiro é pulverizá-lo para o setor assistencial, pois o 
Brasil ainda é um País que precisa de muita assistência social, deixando de 
privilegiar corporações para privilegiar o todo, aqueles mais necessitados. 

Gostaríamos também de reconhecer aqui a importância da emenda do 
ilustre Deputado Miguel Martini, facilitando o pagamento, ainda que não 
atenda a toda a demanda, hoje, de solicitação de DNA. Essa demanda está 
reprimida para atender pessoas até 2004. As classes mais carentes não têm 
como custear esse exame, que é caro e definitivo num processo de 
reconhecimento da paternidade. 

Quero parabenizar esses dois colegas pela feliz iniciativa de apresentar o 
projeto e a emenda, os quais o PSDB vai encaminhar favoravelmente. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado 
Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, quero encaminhar favoravelmente este projeto do Deputado João 
Batista, porque se trata de crianças, adolescentes, portadores de deficiência e 
idosos. Esse tratamento é de responsabilidade da Secretaria do Trabalho, da 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente. 

Queria acrescentar a esse ato importante do Deputado João Batista um 
outro, Sr. Presidente: ontem, votamos um projeto de sua autoria, Deputado 
Dilzon Melo, para que, em Varginha, seja destinada uma área para a 
construção de um hospital, um projeto para tratamento de drogados, de 
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dependentes químicos. 

Quero também comunicar que o Deputado Carlos Pimenta apresentou à 
LDO uma emenda para que no orçamento do ano 2000 haja abertura de 
crédito para a construção, ou de um hospital, ou o que quer que seja para 
atendimento ao drogado, ao dependente químico. Não temos isso em Minas 
Gerais. 

São duas ações que acho importantíssimo que se concretizem, com a 
aprovação desse projeto do Deputado João Batista, do projeto de V. Exa. e 
da emenda do Deputado Carlos Pimenta na LDO, o qual solicita recursos 
para tratamento dos drogados, dos pacientes com dependência química. É 
simplesmente isso. Voto a favor do seu projeto, Deputado João Batista. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa) 
Aprovado. Com á aprovação do substitutivo, fica prejudicada a Emenda n° 1. 
Fica, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 230/99 na forma do 
Substitutivo n° 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária, de 
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião 
extraordinária, também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de 
convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 7• REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dez horas do dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e nove, 
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados 
José Braga, Dilzon Melo, Gil Pereira, membros da Mesa da Assembléia; 
Márcio Cunha, Rêmolo Aloise, Mauro Lobo, Olinto Godinho, membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e o Deputado Antônio 
Júlio, Corregedor. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado José 
Braga, declara abertos os trabalhos, sendo, em seguida, a ata da reunião 
anterior lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tem 
por finalidade apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos 
recursos liberados por esta Casa a título de subvenção social, auxílios para 
despesas de capital e transferências a municípios, nos termos do art. 3°, 111, 
da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da Deliberação da Mesa n° 1.556, e das demais 
normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos Deputados 
Antônio Júlio, Corregedor, Dilzon Melo, relator pela Mesa, e Rêmolo Aloise, 
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relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que em 
conjunto, verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem 
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes entidades: 
Associação Amigos Conj. Cristina, Associação Apoio Desenv. Criança 
Gestante, Associação Comun. Bairro Chevrand, Associação Comun. Povoado 
Poco, Associação Comun. Remansinho, Associação Espírita Maria Nazaré, 
Associação Moradores Bairros Quinzinho V. Ferreira V. Castro, Associação 
Moradores Maravilha, Associação Moradores Vila Santo Antonio Rio Grande, 
Associação Pais Amigos Excepcionais - Conceição Alagoas, Associação 
Promotora Assis!. Social, Caixa Escolar Herculégio Antônio Borges, Caixa 
Escolar Juscelino Rodrigues, Caixa Escolar São João Serra, Centro 
Formação Profissionalizante Minas Novas, Centro Infantil Barra Alegre, 
Centro Infantil Municipal Maria Lindalva Marques, Conselho Central Frederico 
Ozanam SSVP, Conselho Desenv. Comun. Bom Jardim -Santa Margarida, 
Conselho Desenv. Comun. Guilherme Amaro, Conselho Desenv. Comunidade 
Cachoeira, Conselho Particular Felixlândia SSVP, Fluminense Futebol Clube-
Conceição Rio Verde, Grêmio Recreativo Escola Samba Portal Gerais, Obras 
Sociais Sra. Nazareth, Prefeitura Municipal Cabeceira Grande, Prefeitura 
Municipal Joaima, Prefeitura Municipal Pingo d'Agua, Prefeitura Municipal 
Poté, Prefeitura Municipal São Gonçalo Abaeté. Submetidos a discussão e 
votação, são os pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 8 de julho de 1999. 
Antônio Júlio - Dilzon Melo - Rêmolo Aloise - José Braga - Gil Pereira -

Durval Ângelo - Márcio Cunha - Olinto Godinho - Mauro Lobo. 
ATA DA 5• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO CÓLERA 

NO VALE DO JEQUITINHONHA 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de agosto de 

mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados César de Mesquita, Doutor Viana, Márcio Kangussu e Elbe 
Brandão, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado César de Mesquita, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da comissão presentes. A seguir, a Presidência informa que a 
reunião se destina a ouvir os representantes do IEF e do IGAM, que prestarão 
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esclarecimentos sobre a defesa do meio físico, biótico e sócioeconômico no 
Vale do Jequitinhonha. Ato continuo, o Presidente esclarece que serão 
ouvidos os Srs. Nilson Antônio Marques, Chefe de Divisão de Prevenção e 
Tecnologia de Cheias, representante do Sr. João Bosco Senra, Diretor-Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das Águas-IGAM; Cassilda Teixeira de 
Carvalho, Presidente da Câmara de Recursos Hídricos; Ísis Rodrigues 
Carvalho, Presidente da Câmara de Proteção da Biodiversidade e Fabiano 
Rodrigues Melo,assistente de Núcleo de Florestas e Biodiversidade, 
pertencentes ao Instituto Estadual de Florestas-IEF. Após, o Presidente passa 
a palavra ao Deputado Doutor Viana, que explica o objetivo da reunião. Em 
seguida, os convidados fazem a sua exposição e respondem às perguntas 
formuladas pelos Deputados presentes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Arlen Santiago, Presidente - César de Mesquita - Doutor Viana - Márcio 

Kangussu. 
ATA DA 14° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de agosto 

de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Rêmolo Aloise e Maria Tereza Lara 
(substituindo esta ao Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança 
do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria da pauta e a debater o Orçamento Participativo da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. Passa-se à 1° Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise 
emite parecer para o 2° turno do Projeto de Lei n° 230/99, mediante o qual 
conclui pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1 que apresenta . 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
Presidente convida a compor a mesa os Srs. Milton Tavares, Secretário 
Adjunto de Planejamento e Coordenação Geral do Estado; Alberto Agostinho 
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Cândido, Prefeito Municipal de Mário Campos e representante do Presidente 
da GRAMBEL; Genesco Aparecido de Oliveira Júnior, Prefeito Municipal de 
Lagoa Santa e Presidente da AMBEL; Vereador Ronaldo Wagner Gontijo, 
Presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal de Belo Horizonte 
e Adelaide Rocha, representando a Superintendente Regional de Ensino de 
Belo Horizonte. A seguir, cada um por sua vez, fazem uso da palavra os 
convidados. Na fase dos debates fazem uso da palavra os Deputados Márcio 
Cunha e Maria Tereza Lara, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 19g9, 
Márcio Cunha, Presidente- Olinto Godinho- Miguel Martini- Mauro 

Lobo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 111/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o projeto em tela dispõe sobre a 
implantação de sinalização indicativa e regulamentar nas rodovias rurais. 

O referido projeto foi examinado pela Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade. 
Levada a proposição a Plenário, este houve por bem rejeitar o parecer da 
referida Comissão. 

Encaminhada a proposição à Comissão de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas, esta emitiu parecer favorável, aprovando a matéria na forma 
proposta. 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no âmbito de sua 
competência, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VIII, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em causa visa autorizar as Prefeituras em que não haja órgão 

nem entidade executiva rodoviária municipal a efetuar a implantação de 
sinalização indicativa regulamentar ou de advertência nas rodovias vicinais 
rurais de sua jurisdição, mediante assessoramento técnico da Secretaria de 
Estado de Transportes e Obras Públicas. 

A proposição objetiva também, conforme o disposto no art. 2° e em seu 
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parágrafo único, que aquela Secretaria de Estado, mediante convênio com as 
municipalidades, execute o projeto e faça a implantação da sinalização em 
questão, podendo também ser delegada ao DER-MG essa incumbência. 

O autor do projeto usa do argumento da enorme dificuldade de se viajar 
pela extensa malha vicinal que liga os 853 municípios do Estado. Em sua 
maioria, os trajetos possuem pouca ou nenhuma sinalização indicativa, o que 
torna as viagens, sobretudo as realizadas à noite, extremamente perigosas, 
transformando o destino da viagem, para aqueles que desses trajetos se 
servem, em um verdadeiro exercício de adivinhação. 

Não podemos ignorar a ineficiência do poder público em manter as rodovias 
estaduais e federais em condições mínimas de conforto e segurança para os 
usuários. Todos testemunhamos o estado lastimável em que se encontra um 
dos maiores patrimõnios do Estado. O que dizer, então, das rodovias vicinais 
rurais? É muito pior. Além de em muito excederem em extensão as malhas 
rodoviárias estadual e federal, encontram-se, em sua maioria, sem 
pavimentação, com péssimas condições de tráfego e com a agravante da 
sinalização deficiente ou inexistente. 

Havemos de considerar, ainda, a grande importância dessa enorme malha 
viária, que funciona como um complexo sistema alimentador para os grandes 
corredores de escoamento de bens, mercadorias e produtos, pois dela se 
serve um sem-número de comerciantes, vendedores e produtores rurais. 

Ressaltamos, ainda, que a Lei n° 13.189, de 22/1/99, que estima as receitas 
e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o 
exercício de 1999, destina a obras de infra-estrutura em municípios, 
subprojeto implantação e melhoria das condicões em rodovias vicinais ( grifo 
nosso), inclusive sinalização, objeto dessa proposição, a quantia de 
R$6.109.700,00. 

Concluímos que a proposição não encontra óbice à sua aprovação, pois, 
para sua consecução, não há nenhuma repercussão orçamentária, visto 
existir dotação orçamentária especifica para o fim a que se destina. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 111/99 no 

1° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini, relator - Olinto Godinho - Mauro 

Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 127/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 
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O projeto de lei em comento, dos Deputados Rogério Correia, Maria José 

Haueisen e Maria Tereza Lara, tem por objetivo instituir o Programa Estadual 
de Albergues para a Mulher Vítima da Violência e dar outras providências. 

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. 

A seguir, a Comissão de Direitos Humanos opinou por sua aprovação na 
forma do Substitutivo n° 1. 

Nos termos regimentais, o projeto vem, agora, a esta Comissão para ser 
objeto de parecer quanto ao aspecto orçamentário. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela tem por escopo instituir o Programa Estadual de 

Albergues para a Mulher Vítima da Violência e seus filhos menores. Pretende-
se a criação de uma rede estadual de albergues que proporcionará à mulher 
em situação de risco de vida abrigo, alimentação, assistência social, médica, 
psicológica e jurídica. Poderão participar do programa entidades civis e 
governamentais. 

São assustadores os custos para a sociedade brasileira decorrentes da 
violência praticada contra o sexo feminino. Segundo dados do Governo 
Federal, a violência doméstica afeta, pelo menos, 25% das mulheres 
brasileiras e causa prejuízos da ordem de U$3.500.000.000,00 por ano em 
despesas com tratamento médico e queda na produtividade no trabalho. De 
fato, a mão-de-obra feminina, cada vez mais presente no mercado de 
trabalho, tem na violência a causa de 1/5 das faltas da mulher ao trabalho. No 
Brasil, para os homens, a rua é o principal foco de violência. Para as 
mulheres, incrivelmente, esse foco é o lar. 

Nos termos do projeto original, há vício de iniciativa, como analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, por ser gerador de despesas e não 
caber a membro do Legislativo a iniciativa de atribuir competências a órgãos 
do Poder Executivo. Assim, o Substitutivo n° 1 apresentado caracteriza a 
proposição como, tão-somente, autorizativa. Esse aspecto é importante para 
se definir o impacto financeiro decorrente da transformação da proposição em 
lei. Tudo dependerá da vontade política do Executivo. Trata-se, portanto, de 
um programa definidor de ações em benefício da mulher vítima de violência 
doméstica. O art. 4° dispõe que o programa poderá ser implementado por via 
de dotações orçamentárias, verbas originárias de convênios, inclusive 
provenientes de entidades de natureza civil. 

Portanto, não existem impedimentos de ordem financeira à aprovação da 
proposição. 
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Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 127/99 no 1 o 
turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 

Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 289/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em epígrafe institui o 
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Estadual. 

Distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto e lhe 
apresentou a Emenda n° 1. 

Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de Administração 
Pública, que opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Vem a proposição, agora, a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento objetiva resguardar a administração pública 

estadual, indicando a relação das pessoas físicas e jurídicas impedidas de 
licitar com aquela, seja por ato praticado que perturbe o andamento das 
atividades, obras e o fornecimento de bens e serviços públicos, seja por 
causarem prejuízo ao erário. 

O projeto em exame vem suplementar os preceitos da Lei n° 8.666, que 
regulam as licitações e os contratos celebrados pela administração pública, 
estribado no disposto no art. 1 O, XIV, "b", da Carta mineira, que dispõe que 
compete ao Estado suplementar as normas gerais da União sobre licitação e 
contrato administrativo na administração pública direta e indireta. 

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, a proposição em pauta 
não trará despesas para os cofres públicos, não causando nenhum impacto 
no orçamento estadual. Trata-se de medida que evitará que o poder público 
contrate com pessoas físicas e jurídicas que poderão causar embaraços e 
ônus quando da execução dos contratos. Além disso, contribuirá para maior 
economicidade e moralidade administrativa, princípios esses que estão 
previstos na Constituição da República. 
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Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 289/99, no 
1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Olinto Godinho -

Mauro Lobo- Miguel Martini. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 307/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei n° 307/99 atribui 
responsabilidade ao DER-MG pela construção, pela manutenção e pelos 
reparos de trechos de estrada que menciona. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o referido projeto foi examinado 
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Em seguida, foi encaminhado à Comissão de Transporte, Comunicação e 
Obras Públicas, para receber parecer quanto ao mérito, e recebeu parecer 
pela aprovação na forma proposta. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer, 
obedecido o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VIl, "d" do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Objetiva o Projeto de Lei n° 307/99 atribuir ao DER-MG a construção, a 

manutenção e os reparos dos trechos urbanos de estradas sob sua 
jurisdição. Estatui, ainda, no parágrafo único do seu art. 1°, que, caso o 
município em que se situar o referido trecho se manifestar contrariamente, o 
DER-MG estará isento da referida responsabilidade. 

Segundo os incisos 111, IV e V do art. 3° da Lei n° 11.403, de 21/1/94, que 
reorganiza a estrutura administrativa do DER-MG, dispõe sobre sua estrutura 
orgãnica e fixa as competências dessa autarquia, são, entre outras, as 
seguintes atribuições atinentes ao órgão: executar direta e indiretamente os 
servicos de projetos. implantacão. pavimentacão. conservação. recuperação 
e melhoramento em estradas de rodagem sob sua jurisdição (grifo nosso). 

Pelo exposto, a matéria objeto da proposição já se encontra devidamente 
regulamentada, pois verifica-se que, indiferentemente de o trecho rodoviário 
estadual ser urbano ou não, caberá ao DER-MG cuidar dele, pois a Lei n° 
11.403 não exclui da competência da autarquia trechos urbanos de rodovia 
estadual. 

Dessa forma, a proposição em tela vem explicitar os mandamentos daquela 
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lei, eliminando as dúvidas existentes nas relações entre os municípios em que 
o trecho rodoviário se situa e o DER-MG. 

Conseqüentemente, a Lei n° 13.189, de 22/1/99, que estima as receitas e 
fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o 
exercício de 1999, estabelece as seguintes dotações orçamentárias para que 
o DER-MG execute os programas: 

Projeto Despesa 

1 - Restauração de 
rodovias 
2 - Construção e 
implantação de 
rodovias 

fixada 
R$ 

84.999.900,00 
R$ 

93.4 78.216,00 

Portanto, a proposição não encontra óbice à sua aprovação, visto que, para 
sua consecução, já existem dotações no orçamento do Estado para o 
exercício de 1999. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 307/99, no 1° 

turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Olinto Godinho - Miguel 

Martini. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 311/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Arlen Santiago, a proposição em pauta dispõe 
sobre a redução da carga tributária nas operações realizadas na área mineira 
da SUDENE. 

Distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 102, VIl, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição sob comento está em consonância com o que dispõe o art. 

97, 11, do Código Tributário Nacional, segundo o qual somente a lei pode 
estabelecer majoração ou redução de tributos. Portanto, a redução que se 
pretente deve ser objeto de lei formal, o que exige deliberação do parlamento 
e posterior sanção do Chefe do Executivo. 

A Constituição Federal, no art. 155, § 2°, VI, estabelece que, salvo 
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deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do 
disposto no inciso XII, "g", as alíquotas internas nas operações relativas à 
circulação de mercadorias e nas prestações de serviços não poderão ser 
inferiores às previstas para as operações interestaduais. E o inciso V desse 
mesmo parágrafo estatui que é facultado ao Senado Federal estabelecer 
alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de iniciativa 
de 1/3 de seus membros e aprovação pela sua maioria. O projeto em exame 
está em sintonia com esses dispositivos constitucionais ao instituir a alíquota 
de 12% nas operações internas realizadas por contribuintes situados na área 
mineira da SUDENE. Esse percentual instituído é o mesmo estabelecido pelo 
Senado Federal para as operações interestaduais do ICMS, não havendo a 
necessidade de deliberação do CONFAZ sobre a matéria. 

Sob esses aspectos, portanto, o projeto ora examinado tem amparo legal, 
não ensejando reprovação. Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário, 
entretanto, a proposição não encontra respaldo, porquanto irá provocar 
desequilíbrio nas finanças públicas devido à perda de receita do ICMS, 
decorrente da redução de sua alíquota. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 311/99. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1 g99. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Mauro Lobo - Olinto Godinho (voto 

contrário)- Miguel Martini. 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 13 Parte: 1• Fase (Expediente): Ala-
Correspondência: Ofício n° 11g9 (encaminhando o Projeto de Lei n° 534/99, 
do Governador do Estado), da Comissão de Justiça - Ofícios e cartão - 23 

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°S 
524 a 533/99 - Requerimentos n°s 609 a 622/99 - Requerimentos da 
Comissão de Direitos Humanos, do Deputado João Leite, da Comissão de 
Administração Pública e dos Deputados Agostinho Silveira, Cristiano Canêdo, 
Jorge Eduardo de Oliveira (2), Hely Tarqüínio, Sargento Rodrigues, Alberto 
Bejani e outros, Antônio Carlos Andrada e outros (2), Sebastião Navarro 
Vieira e Alberto Pinto Coelho- Comunicações: Comunicações das Comissões 
de Direitos Humanos, de Turismo, de Administração Pública, de Transporte e 
de Educação e dos Deputados Antônio Andrade, Bilac Pinto, Cristiano 
Canêdo, Marco Régis, Wanderley Ávila e Rogério Correia - Questão de 
Ordem; suspensão e reabertura da reunião - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados César de Mesquita, Amilcar Martins e Maria Tereza Lara - 23 

Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de 
Comunicações - Palavras do Sr. Presidente - Decisão da Presidência -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Agostinho 
Silveira, Jorge Eduardo de Oliveira (2); deferimento - Discussão e votação de 
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n° 18/99; 
aprovação- Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Hely 
Tarqüínio, Antônio Carlos Andrada e outros (2), Alberto Bejani e outros, 
Cristiano Canêdo, Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira e da 
Comissão de Administração Pública; aprovação - Requerimentos n°s 358 a 
360/99; aprovação - 2• Fase: Discussão e Votação de Proposições: 
Requerimento do Deputado Edson Rezende; aprovação - Votação, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 90/99; requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; deferimento; votação do Substitutivo n° 3, salvo emendas; aprovação; 
prejudicialidade dos Substitutivos n°s 1 e 2 e das Emendas n°s 1 a 6; 
declaração de voto - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 48/99; 
apresentação da Emenda n° 6; encerramento da discussão; discursos dos 
Deputados Edson Rezende e Doutor Viana; votação do projeto, salvo 
emendas; aprovação na forma do vencido em 1° turno; votação das Emendas 
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n°s 1 a 5; aprovação; leitura da Emenda n° 6; votação da Emenda n° 6; 
aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 230/99; 
apresentação da Emenda n° 1; votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda; 
aprovação; leitura da Emenda n° 1; votação da Emenda n° 1; aprovação; 
declarações de voto - Questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro 

Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto -
Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier 
- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano 
Batista- Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa-
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira 
- José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) Ás 14h8min, 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. ~-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1• Parte 
1 • Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 

anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 
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OFiCIO N° 1/99 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
Na condição de Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, nos 

termos do § 5° do art. 173 do Regimento Interno, encaminho-lhe, em anexo, 
projeto de lei oriundo do desdobramento do Projeto de Lei n° 399/99, do 
Governador do Estado, que teve seu parecer aprovado na reunião de 26/8/99. 

Valho-me do ensejo para manifestar a V. Exa. apreço e consideração. 
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 1999. 
Comissão de Constituição e Justiça 

PROJETO DE LEI N° 534/99 
Autoriza o Poder Executivo a extinguir a Empresa Mineira de Turismo -

TURMINAS- e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir a empresa pública 

denominada Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS -, com instituição 
autorizada pela Lei n° 7.658, de 27 de dezembro de 1979. 

Art. 2° - O Poder Executivo tomará as providências necessárias à extinção 
autorizada no artigo anterior no prazo máximo de trinta dias a contar da 
publicação desta lei. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário. 
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 208, c/c 
o art. 1 02, do Regimento Interno. 

OFiCIOS 
Do Sr. José Fernandes Filho, Presidente da Comissão Supervisara dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado, encaminhando minuta do 
convênio a ser celebrado com o objetivo de garantir o eficiente funcionamento 
do Juizado Especial Cível das Relações de Consumo da Comarca de Belo 
Horizonte. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 7 4 
da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, encaminhando, em 
atenção a requerimento do Deputado Dimas Rodrigues (asfaltamento da via 
de acesso ao Município de Montezuma), cópia da informação prestada pelo 
Secretário de Transportes e Obras Públicas. 

Do Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos, Secretário de Minas e Energia, 
encaminhando, em atenção a requerimento da CPI dos Fundos (informações 
sobre o Fundo de Desenvolvimento Minero - Metalúrgico - FDMM), relatório 
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feito pelo BDMG sobre o assunto.(- À CPI dos Fundos.) 

Do Sr. Murílio de Avellar Híngel, Secretário da Educação, informando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Educação (sejam revistos os arts. 7° 
e 8° da Resolução n° 76, de 31/5/99), que a matéria somente será apreciada 
à vista de expediente da Câmara Municipal de Divinópolis e proposta 
encaminhada àquela Secretaria pelo Prefeito Municipal. 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, prestando 
esclarecimentos relativos a recursos liberados para o Programa de 
Alimentação Escolar.(- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, em atenção a 
requerimento do Deputado Amilcar Martins, prestando esclarecimentos 
relativos à distribuição de ambulâncias no Estado. 

Do Deputado Miguel Martini, Presidente da União Nacional dos Legislativos 
Estaduais - UNALE -, comunicando o falecimento do Sr. Aníbal Khury, 
Deputado à Assembléia Legislativa do Paraná. 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, (2), 
encaminhando pronunciamento dessa Secretaria relativo aos Projetos de Lei 
n°s 42 e 67/99. 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal, dando ciência da liberação de recursos financeiros 
destinados ao Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para fins do 
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento 
Interno.) 

Do Sr. Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Juiz 
de Fora, encaminhando a Moção de Aplauso n° 118, aprovada em reunião 
dessa Casa.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Antônio Claret, Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova, 
encaminhando sugestão do Vereador João Batista Guimarães de avaliar a 
conveniência de se investigarem as atividades do Escritório Central de 
Arrecadação de Direitos Autorais em Minas Gerais. (- À Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. Bosco, Presidente da Câmara Municipal de Araxá, solicitando, em 
atendimento a proposição da Vereadora Cidinha Rios, sejam tomadas as 
providências cabíveis â plena eficácia do art. 253 e parágrafos da 
Constituição do Estado.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Geraldo Carneiro Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Ouro 
Preto, encaminhando cópia de representação do Vereador Firmo Sérgio 
Eduardo e outros, aprovada por essa Casa, na qual se manifestam pela 
aprovação do Projeto de Lei n° 42/9g. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 42/99.) 
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Dos Srs. Firmo Sérgio Eduardo e outros, Vereadores à Câmara Municipal 

de Ouro Preto, manifestando-se pela aprovação do Projeto de Lei n° 42/99. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 42/99.) 

Do Sr. Márcio Gonzaga Dias de Oliveira, Prefeito Municipal de Araçaí e 
Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio das 
Velhas - AMAV -, manifestando-se, em nome dessa Associação, contra a 
proposta de privatização do DETRAN-MG. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

Do Sr. Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Chefe do DETRAN-MG, dando 
ciência dos nomes dos Delegados de Polícia indicados para representá-lo em 
reuniões nesta Casa. (-À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Antõnio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, comunicando, 
em atenção a requerimento do Deputado Cristiano Canêdo (implantação e 
pavimentação do trecho Entre-Rios de Minas - Desterro de Entre Rios -
Passa-Tempo na Rodovia MG-270), que o assunto está sendo analisado. 

Do Sr. Antônio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, comunicando, 
em atenção a requerimento do Deputado Wanderley Ávila (melhoramentos 
em rodovias municipais, nos trechos Palmópolis-Rio do Prado, Palmópolis-
Jeribá-Dois de Abril-divisa MG-BA e Jeribá-ltanhém-divisa MG-BA), que, no 
momento, não é possível a execução das obras, devido a seu alto custo e à 
escassez de recursos financeiros. 

Do Sr. Melchior A. de Melo, Superintendente Regional Adjunto do INCRA, 
encaminhando cópia do termo de convênio firmado entre o INCRA e o 
FADENOR, com a interveniência da UNIMONTES. (- À Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. Roberto Luiz Costa, Vereador à Câmara Municipal de Nanuque, 
sugerindo a apresentação de um projeto que impeça o acúmulo de funções e 
colabore para a redução do desemprego. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

Do Sr. Ronaldo Guimarães Gouvêa, Diretor de Transporte Metropolitano do 
DER-MG, prestando informações sobre a participação percentual das 
gratuidades na demanda total no sistema de transporte coletivo por ônibus. 

Do Sr. Aibes Inácio Lopes, Presidente da Associação Mineira das Escolas 
Família-Agrícola, solicitando ações desta Casa para o desenvolvimento de 
ações que objetivem a consolidação de um novo projeto de desenvolvimento 
rural para o País.(- À Comissão de Política Agropecuária.) 

Da Sra. Maria Rosa Lima de Sousa Aguiar e outras, Supervisaras 
Pedagógicas e Orientadores Educacionais, solicitando a aprovação da 
Proposta de Emenda à Constituição n° 17/99. (- Anexe-se à Proposta de 
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Emenda à Constituição n° 17/99.) 

Da Sra. Enilda Aparecida Mazzilli e outras. apresentando reivindicações 
referentes ao apostilamento especial de cinco anos. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

CARTÃO 
Da Sra. Edna Torres, agradecendo, em nome da família, as manifestações 

de pesar desta Casa, por ocasião do falecimento do Sr. Guy T õrres. 
2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 524J9g 

Declara de utilidade pública o Jardim de Infância Santa Cecilia, com sede 
no Município de Betim. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Jardim de Infância Santa 

Cecilia, com sede no Município de Betim. 
Art. 2° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 2 de junho de 1999. 
Maria Tereza Lara 
Justificação: Constituída com o objetivo de trabalhar pela melhoria das 

condições educacionais da população betinense, o Jardim de Infância Santa 
Cecilia é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, cujos diretores 
não percebem remuneração pelo exercício de suas funções. 

Em pleno e regular funcionamento desde 1°/2/86, a referida instituição vem 
prestando relevantes serviços à comunidade de Santa lzabel, na região de 
Citrolândia, sendo, portanto, justo e pertinente que lhe seja concedido o titulo 
de utilidade pública. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 03, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 525/99 
Declara de utilidade pública a Casa dos Meninos, com sede no Município de 

Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa dos Meninos, com sede 

no Município de Belo Horizonte. 
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 1999. 
Rogério Correia 
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Justificação: A Casa dos Meninos tem como objetivo principal apoiar o 
Conselho Tutelar da Região do Barreiro, atendendo prioritariamente a 
adolescentes e a crianças de baixa renda, proporcionando-lhes educação, 
desenvolvimento físico e psicopedagógico. 

No local, serão desenvolvidos trabalhos para atendimento a crianças e a 
adolescentes que têm a rua como único local de sobrevivência e moradia e 
cujos vínculos familiares estão, temporária ou permanentemente, rompidos. 

Diante do exposto, solicito o apoio dos Deputados desta Casa à aprovação 
deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 526/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de lraí de Minas, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE de lraí de Minas, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: A referida Associação, fundada em 30/6/97, é uma entidade 

beneficente, sem fins lucrativos. Conforme consta em seu estatuto, está 
voltada para a promoção e integração da pessoa portadora de deficiência na 
sociedade, por meio da criação de estabelecimentos de ensino especializado 
e da prestação de esclarecimento, orientação e auxílio aos pais e amigos no 
relacionamento com ela . 

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, título que se lhe pretende conceder por meio desta proposição, em 
reconhecimento aos bons serviços prestados ao povo de Ira i de Minas, razão 
pela qual contamos com a anuência dos nobres colegas à aprovação do 
projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
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I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 527/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Artes e 

Ofícios - ADAO -, com sede no Município de Matozinhos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de 

Desenvolvimento Artes e Ofícios - ADAO - com sede no Município de 
Matozinhos. 

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Marcelo Gonçalves 
Justificação: A Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios, com sede 

no Municipio de Matozinhos, fundada em 2/12/87, é uma entidade sem fins 
lucrativos, cujas ações, pautadas pela filantropia, têm o objetivo de beneficiar 
os moradores do município de diversas maneiras. Assim, a entidade Juta para 
combater a fome e a miséria, presta assistência médico-odontológica e 
hospitalar às pessoas que não podem pagar por tais serviços, mantém 
oficinas profissionalizantes, asilos, creches, além de incentivar a cultura e o 
esporte. 

Mesmo socorrendo os mais necessitados, procura inserir os mais 
habilitados no mercado de trabalho. 

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao título 
declaratório proposto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
/, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 528/99 
Dispõe sobre o serviço Disque Denúncia de Agressões ao Meio Ambiente 

no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituído o serviço Disque Denúncia de Agressões ao Meio 

Ambiente no Estado de Minas Gerais. 
Parágrafo único - O serviço a ser criado visa à proteção do meio ambiente, 

por meio de ações fiscalizadoras promovidas pelas instituições estaduais a 
partir de denúncias feitas por qualquer cidadão, por meio dos órgãos de 
comunicação, telefone, carta ou por qualquer outra forma de comunicação, 
levadas ao poder público estadual ou municipal. 
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Art. 2" - O Estado poderá celebrar convênios com os municípios, visando à 

instituição de uma política conjunta de apuração das denúncias formuladas e 
ao encaminhamento destas aos órgãos fiscalizadores competentes. 

Art. 3° - O Estado promoverá ampla divulgação destas medidas e divulgará 
um número de telefone para contato direto da população com a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Art. 4° - Fica assegurado sigilo absoluto da identidade do denunciante se 
assim o desejar. 

Art. 5° - Para o custeio e o financiamento deste programa, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento do Estado, 
utilizar recursos provenientes de arrecadações oriundas de receitas das 
Secretarias de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de outras fontes. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 26 de agosto de 1999. 
Carlos Pimenta 
Justificação: É necessário que a população tenha condições de participar 

do processo de fiscalização e possa denunciar agressões contra o meio 
ambiente. Muitas vezes, o cidadão tem, até mesmo, vontade de entrar em 
contato com algum órgão de governo para formular as suas denúncias, e não 
sabe a qual órgão recorrer. 

O projeto que ora apresentamos propõe desburocratizar as informações, 
assegurando total sigilo da identidade do denunciante, visando a sua 
preservação física e evitando possíveis ameaças que poderá sofrer. Propõe, 
ainda, parceria com o poder público municipal e a imprensa privada, que, 
aliás, nunca se negou a denunciar e participar de medidas dessa natureza. 

Contamos com o apoio dos Deputados à preservação do que temos de 
mais sagrado: a natureza . 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, 
do Regimentto Interno. 

PROJETO DE LEI N° 529/99 
Dispõe sobre a proibição de venda de cigarros e similares a menores de 

dezoito anos no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica proibida a venda de cigarros e similares a menores de dezoito 

anos em todos os estabelecimentos comerciais do Estado de Minas Gerais . 
§ 1°- Entende-se como similares todos os produtos derivados do fumo. 
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Art. 2°- Aos infratores da norma contida no art. 1° sera aplicada a multa de 

1.000 (mil) UFIRs. 
Parágrafo único- No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de agosto de 1999. 
Aílton Vilela 
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo proibir a venda de 

cigarros e similares a menores de 18 anos, punindo com multa o comerciante 
que infringir essa regra. 

O tabagismo é uma das principais causas de morte no País, e o vício 
começa, na maioria das vezes, quando o cidadão ainda é criança. 

Entendemos que a aprovação deste projeto, com sua posterior 
regulamentação, contribuirá para a melhoria da saúde dos mineiros, 
diminuindo, assim, o surgimento prematuro do vício, que tanto mal faz à 
população. 

As estatísticas mostram índices alarmantes de mortes e de crianças já 
viciadas. Como legisladores, não podemos nos omitir diante de tal situação e 
deixar de trabalhar para a aprovação e a divulgação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 530/99 
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributaria sobre o óleo diesel. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 16: 
"Art. 12- .................................... . 
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até 
doze por cento do ICMS incidente nas operações internas com óleo. 

Art. 2' - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos no exercício imediatamente subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 1999. 
Maria Olivia 
Justificação: Nos termos do art. 155, inciso VI, da Constituição Federal, o 
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Estado poderá reduzir a alíquota interna do ICMS até o limite máximo da 
alíquota interestadual, que é de 12% para as regiões Sul e Sudeste, conforme 
a Resolução n° 22, de 1989, do Senado Federal. Daí, a proposição em tela se 
coaduna com o citado preceito constitucional, autorizando o Poder Executivo 
a reduzir dos atuais 18% para 12% a carga tributária incidente nas operações 
internas com óleo diesel. É sabido que, nos Estados limítrofes a Minas 
Gerais, o ICMS sobre o diesel é mais barato, o que, sem dúvida, vem 
causando um grande prejuízo aos nossos proprietários de postos, bem como 
aos caminhoneiros que circulam dentro do Estado e não podem fazer como 
seus colegas que moram nas cidades próximas de outros Estados que 
deixam de abastecer em Minas Gerais para abastecer em outros Estado. 

Por essas razões, solicitamos o apoio dos nobres Deputados à aprovação 
deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 531/99 
Modifica dispositivo da Lei n° 12.989, de 30 de julho de 1998, alterado pela 

Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 4° da Lei n° 12.989, de 30 de julho de 1998, que altera 

dispositivos da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder às cooperativas 
parcelamento, em até cinco parcelas mensais, do crédito tributário 
formalizado ou não até 31 de julho de 1999, inscrito ou não em dívida ativa, 
ajuizada ou não sua cobrança. 

§ 1° - Ficam anistiadas as multas de mora, as multas de revalidação, as 
multas isoladas e os juros moratórios referentes ao crédito tributário de que 
trata o "caput" deste artigo aplicados até a data nele fixada, desde que não 
decorrentes de fraude. 

§ ~ - Os benefícios de que trata este artigo poderão ser requeridos no 
prazo de cento e vinte dias contados da data de publicação desta lei.". 

Art. ~ - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias 
contados de sua publicação . 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação . 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de agosto de 1999. 
Paulo Piau - Ivo José - Eduardo Daladier - José Henrique - Dalmo Ribeiro 
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Silva - Marco Régis- Maria Olivia. 

Justificação: A Frente Parlamentar do Cooperativismo de Minas Gerais -
FRENCOOP-MG -, atendendo ao Sindicato e Organização das Cooperativas 
do Estado de Minas Gerais - OCEMG -, que teve grande demanda por parte 
de suas filiadas que participam do Programa de Revitalização das 
Cooperativas Agropecuárias - RECOOP -, apresenta esta proposição para 
dar a essas cooperativas a oportunidade do benefício concedido pela 
Fazenda Pública Estadual por meio da Lei n° 13.243, de 23/6/99, que 
autorizou contribuintes do ICMS que têm débitos com o Estado a recolhê-los 
com multa e juros reduzidos, em um prazo que se esgotou em 9/8/99. 

Por meio da Medida Provisória n° 1.715, de 3/9/98, e do Decreto n° 2.769, 
de 3/9/98, o Poder Executivo Federal foi autorizado a implementar o 
Programa de Revitalização das Cooperativas Agropecuárias - RECOOP -, 
que se propõe sanear financeiramente as cooperativas agropecuárias 
segundo os parâmetros ditados pela legislação que o instituiu. 

A Resolução n° 2.632, de 17/8/99, do Banco Central do Brasil, em seu art. 
~. altera para 31/12/99 o prazo para pagamento de parcelas vencidas ou 
vincendas de operações de responsabilidade de cooperativas enquadradas 
noRECOOP. 

Em virtude do Decreto n° 40.455, de 3/7/99, que estipulou o prazo para o 
requerimento do benefício somente até 9/8/99, e dos objetivos do RECOOP, 
as cooperativas nele enquadradas viram-se na impossibilidade de ser 
alcançadas pelo benefício da anistia fiscal, uma vez que os recursos do 
Programa ainda não foram liberados. É parte das renegociações das 
cooperativas, dentro do Programa, o pagamento do débito do ICMS. 

Pelo exposto, solicitamos aos nobres pares desta Casa a aprovação da 
proposição, o que permitirá ás cooperativas saldar seus débitos com a 
Fazenda Pública do Estado. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária 
e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 532/99 
Dispõe sobre normas a serem observadas na promoção e fiscalização da 

defesa sanitária animal quando da realização de rodeios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Aplicam-se aos rodeios, de maneira geral, as disposições relativas 

à defesa sanitária animal previstas para o caso de exposições, feiras e leilões 
de animais. 

Parágrafo único - Considera-se rodeio de animais as atividades de montaria 
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ou de cronometragem em que entram em julgamento a habilidade do ser 
humano em dominar o animal, com perícia e elegância, assim como o 
desempenho do próprio animal. 

Art. 2° - Qualifica-se como entidade promotora do rodeio toda e qualquer 
pessoa jurídica devidamente constituída para tal finalidade que requeira a 
promoção do evento perante o órgão competente da prefeitura do município 
onde ele se realize. 

Art. 3° - A realização do rodeio, por envolver concentração de animais, 
dependerá de prévia autorização do Instituto Mineiro de Agropecuária- I MA. 

Art. 4° - Para o ingresso dos animais nos recintos de concentração serão 
exigidos, em relação aos bovinos e bubalinos, os competentes atestados de 
vacinação contra a febre aftosa e, no tocante aos eqüídeos, os certificados de 
inspeção sanitária e controle de anemia infecciosa eqüina. 

Parágrafo único - Não serão admitidos ao rodeio animais que apresentem 
qualquer tipo de doença, deficiência física ou ferimento que os impossibilite 
de participar das montarias. 

Art. 5° - Sem prejuízo da fiscalização estadual própria, deverá a entidade 
promotora manter, a suas expensas, durante a realização do rodeio, médico 
veterinário habilitado, ao qual estará afeta a responsabilidade do 
acompanhamento das condições físicas e sanitárias dos animais 
participantes. 

§ 1 o - Caberá ao médico veterinário de que trata o "caput" deste artigo 
prestar ao órgão estadual competente as informações técnicas concernentes 
ao rodeio, de interesse da defesa sanitária animal. 

Art. 6° - Na realização dos rodeios, deverão ser atendidas, ainda, as 
seguintes determinações: 

a) o transporte dos animais até o local do evento será feito em caminhões 
próprios para essa finalidade, os quais lhes ofereçam conforto, não se 
permitindo superlotação; 

b) após a chegada, os animais deverão ser colocados em áreas de 
descanso convenientemente preparadas, protegidas do sol, dando-se-lhes 
água e alimentação apropriada; 

c) os embarcadouros de recebimento dos animais deverão ser construídos 
com largura e altura adequadas, evitando-se colisões dos animais; 

d) o piso da arena deverá conter volume de areia adequado ao 
amortecimento do impacto da queda, tanto do animal como dos profissionais 
que o montam; 

e) a cerca da arena deverá ser construída com material resistente, próprio 
para conter os animais, com altura mínima de 2m (dois metros); 
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f) em todo evento deverá existir infra-estrutura adequada para primeiros 

socorros, compreendendo ambulância de plantão e equipe especializada de 
atendimento. 

Art. 7° - A proteção e a integridade física dos animais compreenderá todas 
as etapas, desde o transporte dos locais de origem, passando pela chegada, 
recebimento, acomodação, trato, manejo e montaria. 

Art. 8° - Ficam proibidas as seguintes práticas lesivas às condições de 
sanidade dos animais: privação de alimentos; uso, na condução e no domínio 
dos animais, ou durante as montarias, dos seguintes equipamentos: 

I -qualquer tipo de aparelho que provoque choques elétricos; 
11 - esporas com rosetas que contenham pontas, quinas ou ganchos 

perfurantes; 
111 - sedenho fora de especificações técnicas, que causem lesão física ao 

animal; 
IV - barrigueira que não atenda às especificações técnicas. 
Art. 9° - Não haverá restrições à utilização de: 
I - esporas de modelo não agressor; 
11 - sedenho confeccionado em material que não fira o animal, devendo o 

segmento que ficar em contato com a parte inferior do corpo do animal ser de 
material macio (lã ou algodão); 

111 - barrigueira confeccionada em largura mínima de 17cm (dezessete 
centímetros), que não cause desconforto ao animal, em montarias na 
modalidade de sela americana, "bareback" e cutiano. 

Art. 1 O -A entidade promotora deverá comunicar, com antecedência mínima 
de trinta dias, ao IMA a realização do rodeio, para que o médico veterinário 
designado possa acompanhar e fiscalizar a instalação do evento, declarando 
atender às condições especificadas nesta lei. 

Art. 11 - Sem prejuízo das penalidades previstas em legislação específica, a 
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com base na 
fiscalização efetuada pelo IMA, em face da gravidade da irregularidade 
constatada, poderá aplicar à entidade promotora as seguintes sanções: 

I - advertência por escrito; 
11 -suspensão temporária do rodeio; 
111- suspensão definitiva do rodeio. 
Parágrafo único - Verificada a ocorrência de fatos que possam configurar 

infração penal, o IMA dará ciência destes ao Ministério Público. 
Art. 12 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 

trinta dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Doutor Viana 
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Justificação: A realização de rodeios é, tradicionalmente, uma atividade de 
lazer muito apreciada pelo nosso povo, especialmente nas cidades do interior 
mineiro. Em alguns municípios, é o rodeio a atração principal das feiras e 
exposições agropecuárias. É do agrado de todos apreciar a destreza e a 
elegãncia dos peões e a sua habilidade em controlar os animais. 

A falta de normatização pertinente levou, todavia, à prática de alguns 
excessos que resultavam em sofrimento para os animais e falta de segurança 
para os peões. 

Tais ocorrências, lamentáveis em todos os sentidos, acabaram por 
determinar a proibição das atividades dos rodeios. 

Por esse motivo, torna-se urgente a regulamentação da matéria, para que, 
com as medidas de prevenção e controle enumeradas neste projeto de lei, 
voltem os rodeios a se constituir numa atividade de lazer, para alegria dos 
seus inúmeros aficcionados, em especial do valoroso homem do campo. 

O projeto trata ainda da indispensável fiscalização da atividade, prevendo, 
até mesmo as sanções cabíveis, conforme a gravidade da irregularidade 
contatada. 

Peço, portanto, aos meus nobres pares a aprovação deste projeto de lei, 
que permitirá a realização disciplinada e correta dos rodeios. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Política 
Agropecuária para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 533/99 
Cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Ex1erior do 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS - e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio 

Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS -, com 
o objetivo de incrementar as atividades aeroportuárias desse Aeroporto e 
consolidar o Estado como pólo de desenvolvimento e negócios relacionados 
com o comércio exterior. 

Art. ZO - Compete ao Poder Executivo na consecução dos objetivos do 
Programa: 

I - apoiar a criação de centros de prestação de serviços na movimentação, 
distribuição e armazenagem de mercadorias; 
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li -facilitar a realização do transporte multimodal, intermodal e transbordo e 

a utilização, consolidação e desconsolidação de cargas; 
111 - incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria não 

poluente de alta tecnologia e de produtos de grande valor agregado; 
IV - promover o incremento de operações de importação e exportação de 

mercadorias e a prestação de serviços, com utilização do transporte aéreo 
pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves; 

V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos Municípios de Lagoa Santa 
e Confins, assim como os demais no entorno do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves, orientando-os para a instalação de empresas dedicadas às 
atividades do comércio exterior, de cargas e serviços e atividades 
complementares a estes; 

VI -atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de transporte 
e de turismo para o entorno do Aeroporto; 

VIl - promover a criação de centros de convenção e incentivar os setores 
hoteleiro e de alimentação; 

VIII - promover a criação ou a ampliação de terminais de carga. 
Art. 3°- Os interessados em participar do PRÓ-CONFINS deverão observar 

os seguintes requisitos: 
I - ser contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes dos Impostos sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - do Estado de Minas Gerais ou no Cadastro de Contribuintes de 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -, em município 
mineiro; 

li - exercer atividade industrial, comercial ou de prestação de serviços na 
área de abrangência do Programa; 

111 - apresentar projeto de utilização de unidade industrial, comercial ou de 
prestação de serviços, caracterizada como estruturante nas atividades do 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves; 

IV - apresentar comprovação de atendimento a Plano Diretor da Área de 
Influência do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, se for o caso. 

Art. 4°- São medidas para a efetivação do Programa: 
I - concessão de beneficios, incentivos e facilidades fiscais estaduais, tais 

como: 
a) diferimento e suspensão da incidência do ICMS; 
b) regime de substituição tributária; 
c) transferência de créditos acumulados do ICMS; 
d) regimes especiais facilitados do cumprimento de obrigações tributárias 
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acessórias; 

e) prazos especiais para pagamento dos tributos estaduais; 
11 - criação de posto fazendário nas imediações do Aeroporto, 

exclusivamente para atender às empresas participantes do Programa; 
111 - inserção nos programas de financiamento com recursos de fundos 

estaduais existentes ou a serem criados; 
IV - implantação de regimes aduaneiros especiais, como entrepostos 

aduaneiros, depósitos alfandegados certificados, admissão temporária, 
entreposto industrial, estação aduaneira do interior e depósito especial 
alfandegado, na região do Aeroporto, destinados a dar suporte às operações 
de comércio exterior, em comum acordo com a União; 

V - criação de área de neutralidade fiscal com o objetivo de desonerar de 
tributação estadual as operações e prestações internas e de importação 
realizadas por empresas participantes do Programa; 

VI - celebração de convênio de mútua colaboração com órgão ou entidade 
das administrações federal, estadual ou municipal. 

Art. 5° - O PRÓ-CONFINS será administrado por um Grupo Coordenador 
composto de representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

I - Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais- BDMG -; 
li - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -

111 -Secretaria de Estado da Fazenda- SEF -; 
IV- Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais- INDI -; 
V- Minas Gerais Participações S.A. - MGI -; 
VI -Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI-MG -; 
VIl -Assessoria Especial para Assuntos Internacionais e de Cerimonial; 
VIII- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais- FIEMG -; 
IX- Associação Comercial do Estado de Minas Gerais- ACM -; 
X- INFRAERO- Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária; 
Parágrafo único - O Grupo Coordenador será presidido por representante 

de um dos órgãos ou das entidades do Estado, indicado pelo Governador do 
Estado. 

Art. 6° - Compete ao Grupo Coordenador: 
I - realizar levantamentos e estudos, inclusive o plano diretor da área de 

influência do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, podendo, para tanto, 
requisitar a participação de outro órgão ou entidade do Poder Executivo, bem 
como solicitar a cooperação de órgãos e entidades dos níveis federal e 
municipal; 

li - propor ao Governador do Estado alteração de legislação, com o objetivo 
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de incrementar as atividades aeroportuárias do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves; 

111- deliberar sobre os pedidos de enquadramento no Programa; 
IV - examinar plano de aplicação de recursos, conforme diretrizes 

estabelecidas nos planos de ação do Poder Executivo; 
V - examinar áreas para efeito de implantação ou ampliação de unidade 

industrial, comercial ou de prestação de serviços; 
VI - celebrar convênios com órgãos e entidades das administrações 

públicas federal, estadual ou municipal. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A subutilização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, 

em Confins, que utiliza hoje apenas 20% de sua capacidade, abre 
oportunidade para um novo uso de suas instalações, tornando-o centro de 
prestação de serviços na movimentação, distribuição e armazenagem de 
mercadorias transportadas por via aérea. 

Com isso, o Aeroporto passaria a operar também como facilitador de 
transporte multimodal, intermodal, transbordo, consolidação e 
desconsolidação de cargas. 

Sua localização, a cavaleiro das principais vias de transporte terrestre para 
lodo o Centro-Oeste, Centro-Sul e Norte do País, vias de transporte essas em 
franco processo de modernização, fazem dele pólo ideal, no Pais, para este 
projeto, sem necessidade de investimentos públicos iniciais de monta. 

Essa nova vocação do Aeroporto resultará também na atração, para a 
região, de indústrias de alta tecnologia, não poluentes e de grande valor 
agregado, principalmente de componentes ou, mesmo, de produtos 
acabados. 

Assim sendo, será aberto novo pólo de desenvolvimento em Minas Gerais, 
beneficiando toda a região em torno do Aeroporto, inclusive os municípios 
próximos, com geração de empregos e de receitas tributárias, decorrentes de 
sua operação. 

Registre-se a visão do Prefeito de Lagoa Santa, Genesco Aparecido de 
Oliveira Júnior, que, em sua primeira gestão, criou e implantou o Distrito 
Industrial e fez incluir em sua programação atual de governo a implantação, 
no Aeroporto, de uma alfândega seca. 

É importante a atuação efetiva e dinâmica de órgãos ou entidades 
envolvidas como catalisadores e motivadores do projeto, bem como da 
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FIEMG, da Associação Comercial do Estado e da INFRAERO, administradora 
do Aeroporto, na viabilização do projeto, razão pela qual fazem parte de seu 
Grupo Coordenador. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 609/99, do Deputado Antônio Júlio, pedindo sejam solicitadas à 

Secretaria da Segurança Pública informações sobre o cumprimento, por 
aquele órgão, da Lei n° 13.043, de 1998, que dispõe sobre a implantação de 
Conselhos Regionais de Trânsito no Estado.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 610/99, do Deputado João Leite, solicitando sejam encaminhadas ao 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, para as providências cabíveis, as 
denúncias apresentadas pelo Sr. Marcelo Pinto Alcântara, a respeito da 
cadeia pública de Neves. 

N° 611/99, do Deputado João Leite, solicitando sejam encaminhadas ao 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, para conhecimento e as 
providências cabíveis, cópia da ata mensal da cadeia pública da Comarca de 
Januária, apresentada pelo Juiz de Direito dessa localidade. 

N° 612/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ao 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, para conhecimento e as 
providências cabíveis, o oficio enviado pelo Delegado Carlos Moura, da 
Comarca de Venda Nova. 

N° 613/99, do Deputado João Leite, solicitando sejam encaminhadas ao 
Secretário da Segurança Pública, para as providências cabíveis, as 
denúncias apresentadas pelo Sr. Rui Ferreira. 

N° 614/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao Juiz 
de Direito da Comarca de Belo Horizonte, para conhecimento e as 
providências cabíveis, a denúncia apresentada pela Sra. Cláudia Nazareth 
Pinheiro Chagas. 

N° 615/99, do Deputado João Leite, solicitando sejam encaminhadas ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar, para as providências cabíveis, as 
denúncias apresentadas pelo Sr. Marcelo Pinto Alcântara, acerca da cadeia 
pública de Neves. 

N° 616/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ao 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, para conhecimento e as 
providências cabíveis, o oficio enviado pelo Sr. Marco Aurélio Pinheiro dos 
Reis. 

N° 617/99, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado apelo ao 
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Ouvidor-Geral da PMMG com vistas a que se tomem providências para 
apurar as aviltantes condições em que se encontra a cadeia pública do 
Município de Ribeirão das Neves, conforme denúncia do Sr. Marcelo Pinto 
Alcântara, bem como as circunstâncias que envolveram sua prisão. 

N° 618/99, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado apelo ao 
Promotor de Justiça da Comarca de Belo Horizonte com vistas a tomar as 
providências cabíveis a respeito da denúncia apresentada a esta Casa por 
Nazareth Pereira Chagas. 

N° 619/99, do Deputado João Leite, solicitando informações ao Ministro do 
Meio Ambiente sobre denúncia apresentada a esta Casa pelo Gnupo de Apoio 
e Defesa dos Direitos Humanos - GADDH - a respeito da implementação do 
projeto de construção da hidrelétrica de Jtapebu. (- Distribuídos à Comissão 
de Direitos Humanos.) 

N° 620/99, do Deputado João Leite, solicitando se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com os jornalistas Beatriz Lima, do jornal 
"Estado de Minas" e Eduardo Costa, da Rádio Itatiaia pela diplomação como 
"Jornalista Amigo da Criança", concedido pela Fundação Abrinq pelos Direitos 
das Crianças.(- À Comissão de Transportes.) 

N° 621/99, do Deputado João Leite, solicitando ao Ouvidor-Geral da PMMG, 
providências com vistas a se apurar denúncia apresentada a esta Casa por 
Rui Ferreira, alegando ter sido preso injustamente e espancado pelos 
Detetives Marcelo José e Marcelo Sidnei Valentin, da Delegacia de Polícia do 
Município de Conselheiro Lafaiete. 

N° 622/99, do Deputado João Leite, solicitando ao Corregedor da Polícia 
Civil, providências com vistas a se apurar denúncia apresentada a esta Casa 
por Rui Ferreira, alegando ter sido preso injustamente e espancado pelos 
Detetives Marcelo José e Marcelo Sidnei Valentin, da Delegacia de Polícia do 
Município de Conselheiro Lafaiete. (- Distribuídos á Comissão de Direitos 
Humanos.) 

Da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja realizado debate 
público sobre "Trânsito e Cidadania", em 3/9/99, às 9 horas, no Plenário. (-À 
Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada à Comissão de Meio 
Ambiente, para providências cabiveis, a denúncia apresentada a esta Casa 
pelo Grupo de Apoio e Defesa dos Direitos Humanos - GADDH - sobre a 
implementação do projeto de construção da hidrelétrica de ltapebu. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de 
Administração Pública e dos Deputados Agostinho Silveira, Cristiano Canêdo, 
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Jorge Eduardo de Oliveira (2}, Hely Tarqüínio, Sargento Rodrigues, Alberto 
Bejani e outros, Antônio Carlos Andrada e outros (2), Sebastião Navarro 
Vieira e Alberto Pinto Coelho. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Direitos Humanos, de Turismo, de Administração Pública, de Transporte e de 
Educação e dos Deputados Antônio Andrade, Bilac Pinto, Cristiano Canêdo, 
Marco Régis, Wanderley Ávila e Rogério Correia. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Solicitamos a suspensão temporária da 

reunião para tentarmos um acordo com a Liderança do Governo, a fim de 
apreciar a pauta em questão. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente- A Presidência vai suspender a reunião por 10 minutos, 

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado César Mesquita. 
O Deputado César de Mesquita - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, amigos da imprensa, senhores visitantes, realizou-se ontem, 
nesta Assembléia, reunião especial comemorativa dos 20 anos de 
promulgação da Lei n° 6.683, que concedeu anistia política aos incriminados 
pelo regime militar. 

Enquanto só podemos parabenizar a Casa e os companheiros Deputados 
signatários do requerimento para a realização da reunião pela iniciativa 
oportuna e louvável, gostaríamos de aproveitar o ensejo para tecer algumas 
considerações sobre a matéria que a inspirou. Porque, a nosso ver, a anistia 
concedida aos perseguidos pela ditadura deve agora ser estendida a todos os 
brasileiros, humilhados e ofendidos pelo Governo autoritário e tendencioso 
que sentou praça em Brasília. 

Poderá parecer paradoxal que estejamos pleiteando anistia para quem não 
tem culpa formada, a não ser aquela de ter sido empurrado - contra sua 
vontade e para seu desespero - em direção à zona hostil e cinzenta da 
exclusão social. Mas, se nos aprofundarmos, veremos que não há paradoxo: 
o povo brasileiro precisa, mais que de qualquer outra coisa, ser anistiado. 

A palavra "anistia" é a tradução portuguesa do grego "amnestia", que 
significa "esquecimento". No vocabulário atual, designa o ato da autoridade 
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pelo qual se concede perdão a um grupo de indivíduos. Esquecimento e 
perdão, eis ai as duas palavras que nos dizem respeito: a primeira, para 
indicar a negligência com que é tratado o povo brasileiro; a segunda, para 
designar o justo anseio desse povo de ser lembrado, de conquistar o lugar ao 
sol que lhe tem sido tão impiedosamente negado. Portanto, pleitear perdão 
para os esquecidos é o que nos traz hoje a esta tribuna. 

Vamos anistiar o pobre miserável, aquele que se esconde debaixo dos 
viadutos, que perambula pelas ruas, que erra pelas estradas, comendo o que 
lhe dá a caridade eventual, passando fome quase sempre, vestindo os 
farrapos que mal lhe encobrem a triste nudez, todos esses sem-tetos, toda 
essa legião de indivíduos sem esperança e sem compreensão do rigor a que 
é submetida. 

Vamos anistiar os sem-terras, aqueles pobres trabalhadores que, para 
sobreviver, só sabem arar e plantar, mas a quem a própria terra é negada. 

Vamos anistiar o pobre envergonhado, esse bravo e digno representante da 
classe média espoliada, que insiste em viver com dignidade mas que vê, dia a 
dia, sua renda e seu trabalho encolherem e mesmo desaparecerem. 

Vamos anistiar os desempregados, esses homens e essas mulheres que, 
de uma hora para outra, são jogados no olho da rua, sem garantia e sem 
pecúlio, em nome de uma globalização que vem como presente dos céus 
para as grandes potências estrangeiras mas que aniquila o emprego e a 
riqueza nacionais. 

Vamos anistiar o pequeno comerciante e empresário, que vêem seu 
empreendimento desaparecer, pressionados pela ausência de crédito e pelos 
juros escorchantes que enriquecem banqueiros corruptos. 

Vamos anistiar a juventude brasileira, que estuda, trabalha e acredita em 
seu Pais mas que não vê a mínima perspectiva para realizar-se 
profissionalmente, para construir seu futuro. 

Vamos anistiar os idosos, esses pobres velhinhos e velhinhas vilipendiados, 
que se escondem à sombra de ínfimas aposentadorias e pensões e que 
definham nas mãos de um sistema de saúde totalmente inoperante. 

Vamos anistiar os dez milhões de menores abandonados, forçados à 
marginalidade das ruas, banidos do convívio dos cidadãos, encaminhados à 
delinqüência e ao vício. 

Vamos anistiar os encarcerados, cujo único horizonte são as masmorras 
medievais e o cabal desrespeito aos direitos mais elementares. 

Vamos anistiar a mulher brasileira, vítima da violência doméstica e da 
discriminação no trabalho. 

Vamos anistiar o homem brasileiro, esse bem intencionado que insiste em 
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acreditar no Brasil apesar de a cada dia lhe dizerem que o Brasil não é mais 
aqui. 

Vamos anistiar o patrimônio público, livrando-o da dilapidação e da entrega 
gratuita ao domínio estrangeiro. 

Vamos anistiar a Federação brasileira, libertando-a do autoritarismo de um 
poder central que asfixia Estados e municípios, tornando-os títeres da 
vontade imperial do Palácio do Planalto. 

Vamos anistiar o Brasil, colocando-o na rota do progresso, do bem-estar, da 
soberania e da autonomia, do respeito por parte da comunidade das nações. 

Essa é a anistia que devemos ter em mente. Ela não se esgotou com a Lei 
n° 6.683, mas deve continuar a ser aplicada em benefício de todos, nesta fase 
da nacionalidade em que se avolumam as injustiças, as desigualdades, as 
incompreensões e as injúrias. Anistia é isto: trabalhemos para que o Brasil, 
anistiado, ingresse no terceiro milênio, na nova era, que desejamos seja de 
ouro para a brasilidade. 

Que a Assembléia e os nobres colegas Deputados reflitam sobre nossas 
palavras, eis o que propomos. Assim fazendo, a comemoração que 
realizaram ficará não como um hino ao passado, mas como manifestação de 
esperança para o futuro. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, por um breve momento, há um mês mais ou menos, parecia que 
Minas Gerais ia voltar à sua plena normalidade, à normalidade de sua vida 
econômica. O Governador Itamar Franco, num raro momento de lucidez, 
substituiu seu Secretário da Fazenda por um homem mais sereno e sinalizou 
algumas medidas que mostravam que, finalmente, a economia mineira ia 
"entrar nos trilhos". Para infelicidade de todos nós, foi apenas uma ilusão 
fugaz. O Governador Itamar Franco voltou à sua plena normalidade, e a 
normalidade do seu raciocínio e da sua personalidade, infelizmente, prejudica 
de forma indelével a vida de todos os mineiros. 

O Governador fez exercícios militares, brincou de fazer guerra contra um 
inimigo que ninguém sabe quem é, ameaçou desviar cursos dos rios . 
Finalmente, agora, dentro desse contexto, devem ser analisadas as últimas 
notícias do Governador em relação à CEMIG, a mais importante empresa do 
Estado de Minas Gerais . 

A crise gerada na vida da CEMIG é artificial, provocada única e 
exclusivamente pela vontade pessoal desse Governador candidato, que não 
pode abrir mão, em nenhum minuto, de criar um novo fato, um "factóide", de 
gerar uma ação "marketeira". Tem sido chamado por isso mesmo de "lia-
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Marketeiro". Esse é o nome do nosso Governador. 

Não há nada na vida da CEMIG, na sua história recente que justifique o 
ódio, a agressão que vem sofrendo por parte do Governador. Pelo contrário, 
os indicadores do último relatório mostram que ela nunca esteve tão bem em 
sua vida. Por exemplo, os indicadores do índice de satisfação do consumidor 
saltaram de 84%, no início do Governo Eduardo Azeredo, para g2% no final 
de 1998. Os indicadores de investimento, somente durante os 4 anos do 
Governo Eduardo Azeredo, foram maiores do que os dos últimos 12 anos da 
empresa. 

Esses números são muito claros: no balanço da CEMIG, em 1987, houve 
um déficit de US$52.000.000,00; em 1988, houve lucro de US$96.000.000,00; 
em 1989, de US$300.000,00; em 1990, de US$1.600.000,00; em 1991, houve 
um déficit de US$118.000.000,00; em 1992, US$21.000.000,00; em 1993, 
déficit de US$110.000.000,00; em 1994, lucro de US$697.000.000,00; em 
1995, quando assume o Governador Eduardo Azeredo, o lucro da CEMIG foi 
de US$223.000.000,00; em 1996, de US$203.000.000,00; em 1997, de 
US$278.000.000,00; em 1998, o lucro da CEMIG foi de US$420.000.000,00, 
lucro esse que rendeu dividendos e fez com que o Governo do Estado, seu 
maior acionista, fosse o principal beneficiário, juntamente com dezenas de 
milhares de pequenos investidores. Todos os indicadores da vida da CEMIG 
são muito positivos. E o mais importante deles, que é o indicador de 
investimentos sociais, mostra a evolução da eletrificação rural, que, em 1994, 
era de 41 ,5%, saltando, em 1998, para mais de 80%. Mas o Governador 
precisa gerar fatos políticos, precisa criar factóides e começa a atacar a 
CEMIG antes mesmo de tomar posse. E sua ação tem sido a mais danosa 
possível para a vida da empresa. Por causa da ação do Governador, foi 
criada enorme dificuldade na implantação da lnfovias, que gerou um prejuízo 
de R$100.000.000,00, porque ela não pôde fechar um negócio com a Bonari, 
empresa que será concorrente da EMBRA TEL, que já tinha negócio 
engatilhado com a lnfovias. Esse tem sido chamado o "efeito Itamar" na vida 
da economia mineira e da CEMIG. As ações recentes do Governador Itamar 
Franco estão gerando queda no valor das ações da empresa, o que tem 
causado um dano irreparável na sua credibilidade, na sua visão, do ponto de 
vista empresarial e no valor das ações. No momento em que se anunciou a 
ação cautelar do Governo Itamar Franco, as ações da CEMIG caíram mais de 
4%; ontem, caíram mais de 2%; e hoje, na bolsa, estão em queda livre, em 
mais de 1%. Já caíram, até este momento, mais de 7%. Isso representa um 
prejuízo para o Estado, que é seu principal acionista; um prejuízo para todos 
os seus acionistas; mas o que é ainda mais grave, a queda no valor das 
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ações da CEMIG representa queda no valor da empresa. A empresa, hoje, 
vale menos, graças à ação deletéria desse Governador irresponsável. Isso 
tudo feito por sua livre e espontânea vontade, sem nenhuma justificativa de 
natureza econômica. O Governador entra com uma ação cautelar, tentando 
acabar com o acordo de acionistas. É preciso questionar a razão dessa ação 
cautelar, e me reporto à cópia da própria ação cautelar, protocolada pelo 
Governo, e retirada logo em seguida, na 2" Vara da Fazenda Pública. 
Começamos a perceber que se trata de uma ação descabida, sem nenhum 
fundamento efetivo. Para justificar a liminar, o Governo de Minas faz duas 
alegações: em primeiro lugar, a necessidade de se afastarem os Diretores da 
empresa indicados pelo sócio minoritário, o que se trata de uma falsa razão, 
porque esses Diretores estão no pleno exercício de suas funções e não há 
prejuízo para a empresa por estarem ajudando a dirigir os negócios da 
CEMIG. Quero chamar a atenção de todos para a segunda razão indicada, 
que me parece grave: ele não quer a presença dos sócios minoritários na vida 
da CEMIG, alegando textualmente a necessidade de o Estado de Minas 
Gerais implementar, em parceria com a -CEMIG, programas sociais, 
objetivando o desenvolvimento da economia mineira, sem o veto do acionista 
minoritário. Essa é a mais grave alegação já feita por um governante, junto ao 
Poder Judiciário. Em primeiro lugar, fica aqui o seguinte desafio: que decisão 
da direção da CEMIG foi contestada, ainda que parcialmente, por seus sócios 
minoritários, sobre investimentos de qualquer natureza e, especialmente 
sobre os investimentos sociais na vida da CEMIG? 

Não há nenhum caso, desde o início da participação dos sócios minoritários 
na vida da CEMIG, em que alguma iniciativa que envolvesse decisão de 
investimento fosse questionada por eles. E, mais importante que isso, alegar 
a necessidade da retirada dos sócios estratégicos para fazer investimentos 
sociais é uma farsa e uma mentira inaceitável. Tenho aqui, em mãos, uma 
publicação chamada "O Balanço Social da CEMIG", em que se diz: "O 
balanço social da CEMIG é grande, mas você lê com um sorriso nos lábios". 
Essa é uma publicação oficial da CEMIG. Não foi feita pelos sócios 
minoritários da Companhia, mas por sua direção. Evidentemente, foi feita por 
seu Presidente, Dr. Djalma Morais. E, nesse balanço social da empresa, do 
ano passado, fica comprovado que ela nunca fez tanto investimento social 
como no ano de 1998. Os dados são eloqüentes e definitivos para demonstrar 
o que estou dizendo. A CEMIG nunca investiu tanto em eletrificação rural 
como tem investido nos últimos anos, particularmente no ano de 1998. E 
vários outros indicadores mostram isso com muita clareza. 

Portanto, isso é uma farsa, a razão não é essa. O verdadeiro medo do 
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Governo de Minas e da CEMIG em relação aos sócios estratégicos está muito 
bem explicado em artigo assinado pelo jornalista Fernando Soares Rodrigues, 
do "Estado de Minas", publicado hoje, na pág. 17. O jornalista mostra com 
clareza que o mercado interpreta que a saída do sócio estratégico da CEMIG 
pode representar a volta das ingerências políticas na companhia e afetar o 
seu processo de recuperação econômica. Ou seja, o que o Governo quer, 
efetivamente, é voltar a usar o dinheiro da CEMIG do jeito como sempre quis, 
como aconteceu no Governo Newton Cardoso, com a construção de 
barragens de contenção e de perenização. Nessas barragens, foram jogados 
fora US$200.000.000,00, e a ANEEL está negociando uma multa com a 
CEMIG, por ter investido numa área que não era de sua competência - não 
cabia a ela fazer esse investimento em barragens de perenização. Esse é o 
medo do Governo de Minas, que quer afastar os sócios minoritários porque -
como é dito pelos analistas de mercado, nesse artigo a que me referi - eles 
servem como auditores permanentes da CEMIG e têm o papel de fiscalizar a 
forma como está sendo gasto o dinheiro da Companhia. O que o Governo 
teme não é a perda do poder de mando, mas a perda do poder de desmando 
na CEMIG, que foi exercido no Governo Newton Cardoso e que agora 
querem voltar a exercer. Esse é o verdadeiro e único motivo pelo qual o 
Governo quer retirar os sócios estratégicos da CEMIG. A ação do 
Governador, criando um desconforto no relacionamento entre os sócios 
privados e a direção da CEMIG, criando cizânia nesse relacionamento, 
prejudica o funcionamento da empresa, afasta a possibilidade de novos 
investimentos e impede, com a queda do valor das ações, a atração de 
investimentos por parte da empresa. E tudo isso exclusivamente por uma 
razão de natureza política. 

Pois bem, Deputados e Deputadas, não posso me estender, já que estou 
avisado de que tenho apenas 1 minuto para terminar minha fala. O assunto é 
longo, e voltarei à tribuna várias vezes para falar sobre isso. Quero terminar 
dizendo que estamos nos acostumando, em Minas Gerais, a nos conformar 
com a idéia de que o Governador é doido, que o Governador é zureta, que 
não é equilibrado, como se isso fosse muito engraçado. O Governador é 
tratado como um doidivanas, e isso é engraçado. Gostaria de dizer que, 
infelizmente, isso é muito grave. Em primeiro lugar, é preciso deixar 
registrado que, na minha opinião, o Governador é mais que doido. Ele é um 
inconseqüente e um irresponsável. Mas, se é verdade que o Governador 
Itamar Franco está perdendo contato com a realidade e está se alienando 
mentalmente, isso é grave. Esse fato não deve ser tratado como um assunto 
engraçado. Ter um Governador doido não é engraçado para ninguém, muito 
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menos para nós, mineiros, e para a economia de Minas Gerais, porque isso 
pode representar e já está representando um prejuízo irreparável para a vida 
econômica do Estado. Gostaria de convocar todos os meus colegas 
Deputados para estarmos atentos, a fim de vermos se o Governador é 
apenas irresponsável, inconseqüente e age como um candidato, ou se, 
efetivamente, está em um processo de alienação mental e de perda de 
contato com a realidade. Isso pode gerar danos graves e definitivos para a 
vida de todos nós, mineiros. Voltarei a esta tribuna, se possível amanhã, para 
falar da perda de investimentos que Minas está sofrendo, pela falta de 
responsabilidade desse Governador, por suas ações, ditas moratórias, e por 
todas as suas ameaças contra empreendimentos estrangeiros. Tudo isso está 
trazendo um prejuízo irreparável à vida de Minas. Precisamos dar um basta a 
isso tudo. O Governador tem de começar a agir, efetivamente, como um 
Governador responsável. Peço licença ao Presidente para dizer que estou 
encaminhando dois requerimentos nesta Casa. Em primeiro lugar, gostaria de 
pedir esclarecimentos à Procuradoria-Geral do Estado quanto às razões 
efetivas de ela ter entrado com uma ação cautelar na justiça e de tê-la 
retirado, depois. Isso não ficou devidamente esclarecido para a população de 
Minas Gerais e para nós, Deputados da Assembléia Legislativa. Faço, 
também, um requerimento ao Presidente da Assembléia, para saber se é 
verdade que enviou ao Governador Itamar Franco uma carta, solicitando-lhe 
que retirasse a ação, para que, primeiro, a CPI da CEMIG se manifestasse. A 
reportagem publicada, hoje, pelo jornal ·o Tempo" diz, claramente, que o 
Presidente Anderson Adauto declarou que fez essa solicitação ao Governador 
no momento em que foi implantada a CPI, ou seja, o Governador está usando 
apenas uma desculpa, uma mentira para justificar a retirada de sua ação. A 
ação cautelar foi retirada porque não tinha fundamento jurídico, e o Governo 
sofreria mais uma grave derrota. Apresento, portanto, esses dois 
requerimentos à Mesa da Assembléia, porque o povo de Minas Gerais 
precisa saber, claramente, as razões de toda essa confusão armada pelo 
Governador Itamar Franco. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara . 
A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao Presidente em 

exercício e aos nossos colegas Deputados e Deputadas. Gostaria de trazer 
dois assuntos para discussão. Um deles diz respeito a O. Hélder Câmara. 
Estamos apresentando um requerimento, nosso e da Bancada do PT, para 
que esta Assembléia encaminhe voto de pesar à CNBB, extensivo aos 
familiares de O. Hélder Câmara, Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Recife 
e Olinda, pelo seu falecimento, ocorrido no último dia 28. deixando enlutado 
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todo o País, especialmente as pessoas que, inspiradas em seus 
ensinamentos, defendem os direitos humanos. 

Nomeado Arcebispo de Olinda e Recife em abril de 1964, D. Hélder foi 
acusado de comunista por suas denúncias de violação de direitos humanos 
no regime militar e por seus trabalhos com movimentos populares. Criou as 
Comunidades Eclesiais de Base. Por sua postura e seu prestígio 
internacional, D. Hélder tornou-se o inimigo número 1 do regime militar, que 
chegou a proibir qualquer menção a seu nome nos meios de comunicação. 
No início dos anos 70, o Governo Médici (1g69-1974) moveu, por meio da 
Embaixada do Brasil em Oslo, na Noruega, uma campanha secreta contra a 
candidatura do Arcebispo ao Prêmio Nobel da Paz. Por essas e outras, D. 
Hélder Câmara deixa órfãos no Brasil. Em todo canto do País ecoam vozes 
que defendem os direitos humanos inspiradas em seus ideais. Políticos, 
religiosos, grupos organizados e partidos políticos, inspirados no ideal da 
democracia plena, choram por todo o Brasil, lamentando sua perda 
irreparável. Esta Casa Legislativa registra em seus anais a importância dos 
ideais de D. Hélder Câmara e de sua Juta em favor dos menos favorecidos. 

O segundo assunto que queremos trazer a esta Casa também diz respeito 
aos direitos do povo brasileiro. Queremos falar sobre o projeto de lei que, no 
dia 30 de junho, o Presidente da República enviou ao Congresso Nacional, 
com a Mensagem n° 920, apresentando o Projeto de Lei n° 1.491, que dispõe 
sobre a organização do Sistema Nacional de Correios, seu órgão regulador e 
dá outras providências. Esse projeto está aguardando a constituição de uma 
comissão especial. Não poderíamos, de forma alguma, deixar de fazer um 
pronunciamento sobre esse assunto. 

Além da nossa posição politica ser contrária a qualquer privatização neste 
País, que está fazendo um verdadeiro entreguismo de nossas riquezas ao 
capital internacional, esse assunto também me diz respeito pessoalmente, de 
maneira afetiva, porque meu pai foi carteiro por muitos anos. 

Logo no início da mensagem do Governo, fica claro que a aprovação do 
projeto de lei do Executivo representa permissão para a imediata privatização 
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT. 

Diz a mensagem que "Os macroobjetivos do projeto são praticamente dois. 
O primeiro é estabelecer um novo modelo regulamentar e institucional para o 
setor postal, em que seja garantida a disponibilidade dos serviços de correios 
à população, ao mesmo tempo em que é permitida e estimulada a competição 
entre os operadores, de acordo com os princípios de mercado. O segundo é 
autorizar uma ampla reestruturação da ECT, preparando-a para atuar nesse 
novo contexto regulamentar e institucional". O art. 4°, § 2°, determina: "Os 
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serviços não essenciais serão prestados no regime privado". No art. s• está 
caracterizado que "os serviços que integram o Sistema Nacional de Correios 
serão organizados com base no princípio da livre, ampla e justa competição 
entre todos os operadores, nos termos da lei, devendo o poder público 
favorecer o seu desenvolvimento e reprimir as infrações da ordem 
econõmica". 

Trata-se, mais uma vez, de uma ação do Governo, lançando o seu canto de 
sereia para seduzir os incautos. É o mesmo discurso de que privatizar as 
empresas nacionais é bom para o País, tantas vezes repetido, e que na 
prática tem revelado conseqüências desastrosas. 

Foi assim no caso dos "apagões", que deixaram grande parte do Brasil no 
escuro, trazendo prejuízos incalculáveis para milhares de brasileiras e 
brasileiros. Depois veio o colapso do sistema telefõnico, conhecido como 
"caladão", demonstrações claras do despreparo das empresas privatizadas 
no trato com o serviço público. Relatório da Agência Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL - atesta que apenas uma empresa de telefonia 
fixa atingiu todas as 18 metas de qualidade dos serviços estabelecidas pelo 
Governo para junho. O resultado: telefones mudos, linhas trocadas, 
chamadas não atendidas e contas erradas. São abusos contra os 
consumidores, que ainda têm de aturar as propagandas das empresas nos 
meios de comunicação, como se tudo estivesse funcionando às mil 
maravilhas. 

É absurdo que, mesmo depois de tantas experiências desastrosas, se 
queira agora privatizar os Correios. Apoiamos a posição da Federação 
Nacional dos Trabalhadores das Empresas de Correios e Telégrafos -
FENTECT - e queremos aqui registrar o nosso protesto contra esse processo 
privatizante. Privatizar os Correios significa a demissão de funcionários e a 
queda de ·qualidade de seus serviços. Um prejuízo que irá recair 
principalmente sobre a população carente, que muitas vezes tem, nos 
serviços dos Correios, seu único meio de comunicação. 

É preciso registrar também que, na chamada reestruturação da ECT, estão 
incluídas as caixas postais comunitárias, que determinam entregas semanais 
nos aglomerados urbanos ou rurais onde não existe a quantidade mínima de 
300 objetos postais e estabelecem critérios para a entrega domiciliar que 
prejudicarão diretamente os moradores dos bairros mais pobres. Contra isso, 
a Câmara de Vereadores de Erechim, RS, aprovou projeto proibindo a 
instalação das caixas postais comunitárias na cidade, justificando que seriam 
grandes os malefícios para a comunidade, além de implicar a demissão de 
carteiros. 
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Ora, os Correios representam um serviço essencial para o povo brasileiro. 

São serviços de qualidade, e o mais importante: fecharam o ano passado 
com um lucro líquido de US$212.000.000,00. Entre as empresas públicas é a 
que apresenta o melhor desempenho, investe em tecnologia e ainda aumenta 
seus ganhos. Não pode, portanto, ser dada de bandeja ao capital 
internacional, como tem acontecido com a maioria das estatais brasileiras. 

Não é à toa que as recentes pesquisas de opinião pública retratam o 
desgaste do Governo FHC, um governo subserviente aos interesses do FMI, 
que impõe à Nação uma política econômica que só favorece ao capital 
especulativo. A greve dos caminhoneiros e o protesto dos produtores rurais 
em Brasília contra a quebradeira generalizada do setor agrícola são sinais 
evidentes de que o País não agüenta mais tanto desgoverno. A esses 
protestos soma-se a Marcha dos Cem Mil, em defesa do Brasil, um 
movimento que une sem-terras, sindicalistas, donas de casa, militantes dos 
partidos de esquerda, homens, mulheres e jovens que estiveram em Brasília, 
enfim, pessoas comprometidas com a luta por um país mais justo, digno e 
soberano, dando seu grito de alerta. 

Basta de privatizações. Queremos aqui reafirmar nossa posição contra a 
privatização dos Correios, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e 
da PETROBRÁS. 

Podem parecer dois assuntos distantes, mas eles estão totalmente 
integrados, pois D. Hélder Câmara foi um grande defensor dos direitos 
humanos, da democracia e de nossa Pátria. Muito obrigada. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a essa parte, a Presidência 

passa à 2• Parte da reunião, com a 1• Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Direitos Humanos- aprovação, 
na 18° Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 545 e 546/99, da 
Comissão, e 54 7 a 553/99, do Deputado João Leite; pela Comissão de 
Turismo- aprovação, na 14• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 506 e 
511/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pela Comissão de Administração 
Pública - aprovação, na 16° Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 
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544/99, do Deputado Bilac Pinto; 560/99, do Deputado Rogério Correia, e 
562/99, do Deputado Márcio Cunha; pela Comissão de Transporte -
aprovação, na 18" Reunião Ordinária, do Requerimento n° 559/99, do 
Deputado Álvaro Antônio; pela Comissão de Educação - aprovação, na 13" 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 542/99, da Deputada Maria Olivia; 
554/99, do Deputado João Paulo; 555 e 565/99, da Comissão, e 557/99, do 
Deputado Marco Régis (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Rogério 
Correia • informando sua renúncia ao cargo de membro suplente da 
Comissão de Justiça e indicando a Deputada Maria Tereza Lara para o seu 
lugar (Ciente. Designo. À Área de Apoio às Comissões e cópias às 
Lideranças.). 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que recebeu, nesta reunião, o Ofício n° 

1/9g, da Comissão de Justiça, encaminhando a parte relativa à extinção da 
TURMINAS, a qual foi desmembrada do Projeto de Lei n° 399/99, do 
Governador do Estado, e que passa a tramitar sob a forma do Projeto de Lei 
n° 534/99, que foi distribuído às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira, para parecer. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, que, na qualidade de 

Líder do Governo, solicita seja atribuído ao Projeto de Lei n° 534/99 a 
tramitação especial prevista no art. 208 do Regimento Interno, tendo em vista 
seu desmembramento do Projeto de Lei n° 399/99. 

Em atenção ao requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho em que 
solicita que o Projeto de Lei n° 534/99, do Governador do Estado, tramite em 
regime de urgência, conforme a solicitação contida na Mensagem n° 33/99, 
por meio da qual o Projeto de Lei n° 399/99 foi encaminhado a esta Casa, e 
considerando que o primeiro projeto foi desmembrado do segundo, a 
Presidência decide atribuir regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei 
n° 534/99, que autoriza o Poder Executivo a extinguir a Empresa Mineira de 
Turismo - TURMINAS - e dá outras providências, o qual, publicado, vai às 
Comissões de Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira, para, nos termos do art. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno, 
receber parecer . 

Mesa da Assembléia, 31 de agosto de 199g_ 
José Braga, 1 °-Vice-Presidente, no exercício da Presidência . 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
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Agostinho Silveira solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 
434/99 (Arquive-se o projeto.); nos termos do inciso XXXII do art. 232 do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira em 
que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei Complementar n° 3/95; nos 
termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira em que solicita seja o 
Projeto de Lei n° 115/99 encaminhado à comissão seguinte a que foi 
distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir 
parecer. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n° 

18/99, do Deputado Ambrósio Pinto. 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. À promulgação. 

Votação de Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, 

requerimentos dos Deputados Hely Tarqüinio em que solicita seja enviado 
oficio ao Presidente da Caixa Econômica Federal pedindo diversas 
informações sobre os contratos de financiamentos imobiliários existentes 
(Oficie-se.); Antônio Carlos Andrada e outros em que solicita sejam enviados 
oficios a todas as Câmaras Municipais do Estado dando ciência do manifesto 
lançado pela frente parlamentarista criada nesta Casa (Oficie-se.); Antônio 
Carlos Andrada e outros em que solicita sejam enviados oficios a todas as 
Assembléias Legislativas dos Estados da Federação, dando ciência do 
manifesto lançado pela frente parlamentarista criada nesta Casa (Oficie-se.); 
Alberto Bejani e outros, solicitando a convocação do Secretário de Estado da 
Educação, para comparecer ao Plenário desta Casa, com a finalidade de 
prestar esclarecimentos sobre o número excessivo de alunos em sala de 
aula, nas escolas estaduais, e as conseqüências disso (Cumpra-se.); 
Cristiano Canêdo, solicitando seja o Projeto de Lei n° 303/99 distribuído à 
Comissão de Saúde (Cumpra-se.); Sargento Rodrigues, solicitando seja o 
Projeto de Lei n° 373/99 distribuído à Comissão de Administração Pública 
(Cumpra-se.); Sebastião Navarro Vieira, em que solicita a inclusão em ordem 
do dia da Proposta de Emenda à Constituição n° 17/99 (Cumpra-se.) e da 
Comissão de Administração Pública, em que solicita a retirada de tramitação 
do Requerimento n° 270/99 (Arquive-se o projeto.). 

O Sr. Presidente , Requerimento n° 358/99, da Comissão de Fiscalização 
Financeira, em que solicita informação do Procurador-Geral de Justiça sobre 
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o número de ex-funcionários da extinta MinasCaixa absorvidos pela 
Procuradoria. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n• 359/99, da Comissão de Fiscalização Financeira, pedindo 
informações ao Presidente do BDMG sobre os valores referentes ao Fundo 
SOMMA, pagos a todos os municípios de Minas Gerais. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n• 360/99, da Comissão de Fiscalização Financeira, pedindo 
informações ao Presidente do Tribunal de Contas sobre o número de ex-
funcionários da extinta MinasCaixa absorvidos pelo Tribunal. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

2• Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1• Fase, a Presidência 

passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Edson Rezende 

em que, na forma regimental, solicita a inversão da pauta da reunião, de 
modo que, entre as matérias em fase de discussão, sejam apreciados em 
primeiro lugar os Projetos de Lei n•s 48 e 230/99. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que estiverem de acordo permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n• 90/99, do Deputado Miguel 
Martini, que institui o selo de fiscalização dos atos notariais e de registro e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade 
do projeto. A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação 
na forma do Substitutivo n• 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 2, que 
apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Administração Pública, que opinou pela aprovação do Substitutivo n• 3, que 
apresentou, e pela rejeição da Emenda n• 7, ficando prejudicadas as 
Emendas n•s 1 a 6. Nos termos do § 2° do art. 279 do Regimento Interno, o 
Substitutivo n• 3 terá preferência na votação. Vem à Mesa requerimento do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a retirada da Emenda n° 7 ao 
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Projeto de Lei n° 90/99. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso Vil do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, 
o Substitutivo n° 3, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do 
Substitutivo n° 3, ficam prejudicados os Substitutivos n°s 1 e 2, o projeto 
original e as Emendas n°s 1 a 6. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o 
Projeto de Lei n° 90/99 na forma do Substitutivo n° 3. À Comissão de 
Administração Pública. 

Declaração de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, desejo agradecer a 

compreensão dos nobres pares, porque, ao votarmos esse projeto, estamos, 
na verdade, votando em favor da transparência, em favor de maior 
arrecadação pelo Estado de Minas Gerais e da correção de uma grande 
injustiça, porque vamos permitir, por meio desse projeto, que os pobres, 
definitivamente, obtenham gratuitamente as certidões de nascimento e de 
óbito. Muito obrigado a todos. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 48/gg, do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que contêm o Código Sanitário do Estado. 
A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno com as Emendas n°S 1 a 5, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. 

- Vem à Mesa a seguinte emenda do Deputado Edson Rezende, apoiada 
pela totalidade dos Líderes: 

EMENDA N° 6 AO PROJETO DE LEI N° 48/g9 
Dê-se ao art. 16 e ao "caput" do art. 17 a seguinte redação: 
"Art. 16 - À direção estadual do SUS compete coordenar e, em caráter 

complementar à União e aos municípios, executar ações e serviços de: 
I - vigilância epidemiológica; 
11 - controle de zoonoses; 
111 - vigilância ambiental e saneamento; 
IV - saúde do trabalhador; 
V - alimentação e nutrição; 
VI - sangue, hemocomponentes e hemoderivados; 
VIl -vigilância sanitária.". 
"Art. 17 - Entende-se por vigilância à saúde o conjunto de ações 

desenvolvidas nas áreas de que tratam os incisos I a Vil do art. 16, 
compreendendo, entre outras atividades:". 

Sala das Reuniões, 31 de agosto de 1999. 
Edson Rezende 
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Justificação: Esta emenda tem por objetivo sanar falha observada no 

vencido no 1° turno, no qual se omitiu o controle de zoonoses e os serviços 
de saneamento entre as ações de competência do SUS. Propõe, assim, a 
inclusão do inciso 11 e a alteração do inciso 111 do art. 16. A nova redação 
proposta para o "caput" do art. 17, por tratar da mesma matéria, sofre 
alteração para adequar-se à modificação introduzida no artigo anterior. 

O Sr. Presidente - Não hà oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No 
decorrer da discussão foi apresentada ao projeto emenda do Deputado Edson 
Rezende, apoiada pela totalidade dos membros do Colégio de lideres, que 
recebeu o n° 6. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, será 
submetida à votação, independentemente de parecer. Em votação, o projeto. 
Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 

O Deputado Edson Rezende* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Casa, 
com certeza, está marcando, do ponto de vista político e do ponto de vista do 
interesse social, uma presença importante no dia de hoje. O Código de 
Saúde, que tramitava nesta Casa há mais de quatro anos, hoje teve a 
compreensão de todos os Deputados para que pudesse ser votado. Indo 
além da questão sanitária - no passado, tinha-se somente uma visão estreita 
da saúde -, o Código de Saúde amplia essa visão. Ele visa não somente à 
vigilância epidemiológica e ao controle de doenças contagiosas e outras 
causas de agravo à saúde, mas também ao controle de zoonoses, que são as 
doenças transmitidas por animais. A vigilância ambiental e o saneamento 
também têm sua ação ampliada. Com relação ao ambiente, todos os fatores 
que interferem na saúde do homem e podem produzir doenças estão 
consignados no Código. Com relação ao saneamento, ele trata não somente 
das águas de abastecimento público e privado, mas também do esgotamento 
sanitário e da drenagem pluvial, além dos resíduos sólidos domésticos e 
hospitalares, todos de grande importância no controle e na promoção da 
saúde humana. 

Outra ampliação, Sr. Presidente, diz respeito à saúde do trabalhador. Está 
consignado que é necessária a promoção, a proteção, a recuperação e a 
reabilitação da saúde do trabalhador, ou seja, sabemos que o ambiente de 
trabalho pode estar hostil à saúde do cidadão, e nesse Código está 
consignada a proteção desse ambiente, em favor da saúde do trabalhador. 

Alimentação e nutrição, Sr. Presidente. Sabemos, médicos que somos, da 
importância do alimento para a saúde humana. A desnutrição é um fator 
importante de doenças, especialmente as doenças de diarréicas infecto-
contagiosas. A segurança alimentar também está consignada, porque 
precisamos de realizar a vigilância alimentar não somente do ponto de vista 
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sanitário, mas também do ponto de vista do valor nutricional. Fala-se muito 
em segurança alimentar, por isso tivemos que consignar nesse Código essa 
questão. 

Sangue, hemocomponentes e hemoderivados, que antes não eram 
consignados nos códigos sanitários, hoje estão incluídos, com relação ao 
controle de qualidade e à disponibilidade para a maioria da população. 

A vigilância sanitária, jà estabelecida em outros códigos sanitários, hoje 
estabelece o controle de ambientes nos serviços de saúde em regime de 
internação hospitalar ou ambulatorial. 

Laboratórios de análises químicas; produção, armazenamento e transporte 
de medicamentos; produtos de higiene, alimentos, bebidas, perfumes, 
hospedagem, hotéis e lavanderias, ou seja, todos os estabelecimentos e 
atividades que podem provocar danos ou agravos à saúde estão consignados 
também para a fiscalização sanitária e epidemiológica. Temos aí produtos 
sujeitos a controle sanitário, como drogas e medicamentos, que antes não 
estavam consignados, assim como sangue e hemoderivados, produtos de 
limpeza e alimentos. Sabemos, Sr. Presidente, da quantidade de alimentos 
sem controle e da importância disso para a população. Estamos, em conjunto 
com a área de direito do consumidor, trabalhando no aspecto da proteção ao 
consumidor, e o alimento é uma das coisas mais importantes. Tratamos de 
produtos perigosos, como os produtos tóxicos, os inflamáveis e outros mais. 
Estão também consignadas as sanções administrativas, que não existiam em 
nenhum outro código. 

Para finalizar, Sr. Presidente, os municípios que não tiverem um código 
próprio poderão adotar o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, para 
que possam, do ponto de vista administrativo, exercer vigilância com relação 
à saúde, garantindo a proteção, a prevenção e a promoção da saúde. O 
nosso companheiro Adelmo Carneiro Leão, no momento em que desarquivou 
esse projeto, possibilitou à Comissão de Saúde a elaboração desse Código. 
Quero colocar aqui, para todos os membros da Comissão de Saúde, que 
trabalharam intensamente; para a Comissão de Meio Ambiente, a Comissão 
de Constituição e Justiça, enfim, para todos aqueles que contribuíram para 
esse Código, para o Fórum Metropolitano dos Fiscais Sanitários, para a 
HEMOMINAS, para o Conselho Municipal de Saúde e outros mais, que hoje é 
um dia de graça para esta Casa, porque teremos agora a Constituição da 
Saúde, para a proteção da saúde de todos os mineiros. Muito obrigado. 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, quero também congratular-me 
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com todos pela aprovação do Código Sanitário, por sua importância, e 
valorizar os colegas e todas as pessoas que trabalharam na sua elaboração. 
Presto minhas homenagens à Comissão de Saúde, ao autor do projeto, 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, e gostaria de dizer que Minas dá um passo 
importante na direção da melhoria da qualidade de vida do nosso povo. A 
Assembléia Legislativa e todos os Deputados desta Casa queremos sempre o 
melhor para todos nós. Quero comungar na alegria de participar e aprovar 
esse projeto de sua importância para Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°S 1 a 5, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da 
emenda. 

O Sr. Secretário (Deputado Chico Rafael) - (- Lê a Emenda n° 6, publicada 
nesta edição.) 

O Sr. Presidente- Em votação, a Emenda n° 6, sem parecer. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 48/99 na forma do 
vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 6. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 230/99, do Deputado João 
Batista de Oliveira, que dá nova redação ao art. 37 da Lei n° 12.727, de 
30/12/97. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do substitutivo que apresenta. Em discussão, o projeto. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 230/99 

Dê-se ao inciso IV do art. 37 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, 
alterado pelo art. 1° do Substitutivo n° 1, a redação que se segue, 
acrescentando-se o seguinte inciso V: 

"Art. 37- .............................................. . 
IV - cinco por cento serão destinados ao Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, que os alocará na execução de 
programas destinados a promover a melhoria das condições de vida das 
comunidades rurais; 

V - o restante, no percentual de oitenta e três por cento a oitenta e cinco por 
cento, constituirá receita corrente ordinária.". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Paulo Piau 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
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Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos 

membros do Colég·ro de Líderes e nos termos do § 3° do art. 189 do 
Regimento Interno, acordam em que seja recebida, durante a discussão do 
Projeto de Lei n° 230/99 em 2° turno, em Plenário, a emenda anexa a este 
acordo. 

Sala das Reuniões, 31 de agosto de 1999. 
Hely Tarqüinio- Antônio Andrade - Sebastião Navarro Vieira - Djalma Diniz 

- Rogério Correia - Olinto Godinho - Agostinho Silveira - Luiz Fernando Faria -
Carlos Pimenta. 

O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No 
decorrer da discussão, foi apresentada uma emenda, do Deputado Paulo 
Piau, apoiada pela maioria dos componentes do Colégio de Lideres, que 
recebeu o n° 1. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, a 
emenda será votada independentemente de parecer. Em votação, o 
Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidéncia solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 1. 

O Sr. Secretário (Deputado Pastor George)-(- Lê a Emenda n° 1, publicada 
nesta edição.) 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 230/99 na forma do 
Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, caros Deputados e 

Deputadas, gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o apoio recebido de 
todas as bancadas a esse projeto de nossa autoria. São três anos do trabalho 
que começou em 1996. Também gostaria de traduzir para a opinião pública o 
que significa a aprovação do projeto. 

Até 1997, o poder público destinava um percentual das taxas extra-judiciais 
para a Associação Mineira do Ministério Público, a fim de custear um plano de 
saúde para os promotores e seus familiares; para a Associação dos 
Magistrados de Minas Gerais - há quem diga que era para manter uma 
colônia de férias - e para o Hospital do Advogado, particular, que atende 
advogados e seus familiares. Ou seja, recursos públicos estavam financiando 
entidades particulares. 

Tentamos em 1996, mas perdemos. Em 1997 conseguimos reduzir para 
50% o repasse. Até 31/12/98, conseguimos que ocorresse o último repasse, 
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fazendo com que os recursos retornassem aos cofres públicos. Com esse 
projeto, estamos dando-lhes a mais nobre destinação que esta Casa poderia 
dar. Esses recursos, que giram em torno de R$8.000.000,00 ao ano, vão ser 
destinados ao Fundo Estadual de Assistência Social, para atender crianças, 
adolescentes, portadores de deficiência e idosos. É uma vitória que só 
dignifica esta que é uma Casa de leis e, principalmente, de leis justas. 

Queria agradecer aos colegas Deputados e à imprensa, que tanto apoio 
deu a esse projeto durante os três anos de luta, para que pudéssemos, neste 
momento, fechar esta história com chave não de ouro, mas com a mais nobre 
que esta Casa poderia ter. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Parabenizo o Deputado João Batista de 
Oliveira e todos os nobres pares que votaram a favor desse projeto. Gostaria 
de dizer que também demos a essas verbas públicas uma destinação nobre. 

Agora, além de atender ao que o Deputado João Batista de Oliveira 
destacou, conseguimos, através de uma emenda, garantir recursos para a 
realização do exame de DNA para as mães pobres que têm filhos cujos pais 
não assumem a paternidade. Esse é um projeto de nossa autoria que tramita 
desde 1997, que obrigava o Estado a conceder gratuitamente esse exame. 
Como o Estado não tinha recursos, havia uma demanda reprimida até o ano 
de 2002 ou 2003. 

Agora, destinando de 1% a 2% desses recursos, dessas custas e desses 
emolumentos, certamente o Estado poderá atender à demanda, corrigindo a 
defasagem que existia, permitindo que, de fato, os pobres, principalmente as 
mães, tenham direito à justiça integral. Sem o exame de paternidade, elas 
não tinham essa justiça integral. Portanto, é motivo de alegria para nós todos 
que os pares desta Casa tenham percebido o alcance social desse projeto, 
que, como muito bem disse o Deputado João Batista de Oliveira, irá corrigir 
uma distorção, que era o desvio de recursos públicos para entidades 
particulares. Muito obrigado. 

O Deputado Bené Guedes - Gostaria também de me manifestar nesta 
oportunidade, parabenizando todas as bancadas desta Casa pela grande 
sensibilidade demonstrada na votação desse projeto, de tão longo alcance 
social, sobretudo em favor dos idosos, das crianças e dos deficientes físicos. 

O Deputado João Batista de Oliveira, evidentemente, merece todos os 
aplausos e o nosso reconhecimento. Orgulhamo-nos de ser seus colegas, 
principalmente da Bancada do PDT. Ele lutou bravamente para conseguir 
esse objetivo e vê, hoje, essa empreitada coroada de êxito e - volto a dizer -
de grande relevância para o povo mineiro, sobretudo para os idosos e 
portadores de deficiência física. 
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O Deputado Doutor Viana - Votando, também, a favor, queremos 

parabenizar o Deputado João Batista de Oliveira, companheiro de bancada e 
desta Casa. Tenho a certeza de que ele vive, neste instante, um momento de 
glória pois mostra ao nosso povo a importância de se trabalhar em beneficio 
dessa categoria tão carente, que são os deficientes e idosos. Mostra-nos, 
também, o valor da perseverança, que o levou à vitória final. As instituições 
que prestam assistência social têm passado por uma série de dificuldades 
financeiras, e esse projeto irá, com certeza, ajudá-las financeiramente. 
Parabenizo o Deputado João Batista de Oliveira, assim como os demais 
colegas desta Assembléia por essa vitória do social. É a justiça para com 
essa classe que volta a ser cumprida. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Gostaria de cumprimentar o eminente 
Deputado João Batista de Oliveira por trazer a esta Casa projeto de grande 
significação para todos nós. O nosso querido Deputado tem feito um grande 
trabalho nesta Casa. Esse projeto resgata o grande trabalho social, 
propiciando melhorias aos desfavorecidos. Tenho a certeza de que toda a 
Assembléia estará, também, de parabéns, pela aprovação do projeto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, pediria a V. Exa. que 

encerrasse, de plano, a reunião por falta de "quorum". 
O Sr. Presidente - É regimental. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, declara 

encerrada a discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 339/99 e, em 1° 
turno, do Projeto de Resolução n° 166/99 e do Projeto de Lei n° 170/99, uma 
vez que essas proposições permaneceram em ordem do dia, para discussão, 
por seis reuniões. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião especial de logo mais, às 20 horas, 
e para a reunião extraordinária de amanhã, dia 1°, às 9 horas, nos termos dos 
editais de convocação, bem como para a reunião ordinária da mesma data, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1• PARTE DA 64° REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/8/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Dilzon Melo 

Sumário: Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino 
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Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Carlos Pimenta 
- Palavras do General-de-Divisão Rômulo Bini Pereira - Entrega de placa . 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência convida a tomar 

assento à mesa os Exmos. Srs. General-de-Exército Délio de Assis Monteiro; 
General-de-Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 4" Região Militar e 
4" Divisão do Exército; Mauro Santayana, Presidente do BDMG Cultural, 
representando o Governador do Estado; Cel. Joel Lopes Vieira, Presidente da 
Associação Nacional dos Veteranos da FEB; Ten.-Cel. José Gonzaga Vaz de 
Lima, representando o Comandante-Geral da PMMG; e o Deputado Carlos 
Pimenta, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente(Deputado Anderson Adauto) - Destina-se esta reunião a 

homenagear o Exército Brasileiro pela passagem do Dia do Soldado, a 
requerimento do Deputado Carlos Pimenta. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 

Nacional, a ser executado pela Banda de Música do Comando da 4" Região 
Militar e 4" Divisão de Exército, sob a regência do 1°-Tenente Teófilo. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

Exmos. Srs. General-de-Exército Délio de Assis Monteiro; General-de-
Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 4" Região Militar e 4" Divisão do 
Exército; Mauro Santayana, representando o Governador do Estado Itamar 
Franco; Cel. João Lopes Vieira, representando o Presidente da Associação 
Nacional dos Veteranos da FEB; Ten.-Cel. Vaz, representando o 
Comandante-Geral da Policia Militar; Deputado Carlos Pimenta, autor do 
requerimento que deu origem a esta solenidade, na pessoa de quem gostaria 
de saudar todos os Deputados presentes, senhoras e senhores, a reunião 
especial que esta Assembléia hoje promove, pelo transcurso do Dia do 
Soldado e em homenagem ao Exército Brasileiro, vem endereçar-se a uma 
das mais caras instituições nacionais. 

O Exército Brasileiro, a par de sua responsabilidade de guardião da 
soberania nacional, desenvolve trabalho de relevo na construção da 
cidadania, trabalho esse voltado para a educação, a saúde, a defesa civil e o 
avanço tecnológico. 

São exatamente esses aspectos de sua presença na vida brasileira que nos 
ocorrem, ao dar abertura a esta solenidade. Em nome da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, que temos a honra de presidir, 
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apresentamos a mensagem de apreço do povo mineiro ao glorioso Exército 
Brasileiro e, por extensão, ao nosso bravo soldado, que hoje comemora seu 
dia. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Carlos Pimenta 
Exmos. Srs. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Deputado 

Anderson Adauto; General-de-Exército Délio de Assis Monteiro; General-de-
Divisão Rõmulo Bini Pereira, Comandante da 4• Região Militar e da 4• Divisão 
de Exército; Mauro Santayana, representando o Governador do Estado, 
Itamar Franco; Cel. Joel Lopes Vieira, Presidente da Associação Nacional dos 
Veteranos da FEB; Tenente-Coronel Vaz, representante do Comando-Geral 
da PMMG; Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores, senhoras e senhores 
militares, refletindo, por certo, a índole de nosso povo, uma das grandes 
virtudes do Exército Brasileiro é a vocação para a paz. Ao contrário de outras 
nações que tendem para as soluções belicosas, o Brasil sempre venceu 
batalhas memoráveis usando as armas do diálogo e da diplomacia. 
Inegavelmente, este é um país em que a força do direito prevalece sobre o 
direito da força. 

A propósito, Humberto de Campos relata, em seu livro "O Brasil Anedótico", 
um episódio que revela bem essa natureza pacifista da gente de nossa terra. 
Conta-se que, no final do século passado, quando, em sessão solene, votava-
se a Lei do Ventre Livre- coroada depois com a abolição total da escravatura 
-, uma chuva de pétalas de rosas inundou o Plenário do Senado. Diante da 
cena e tomado de visível comoção, o embaixador dos Estados Unidos 
apanhou algumas daquelas flores, justificando o seu gesto com estas 
palavras:"- Vou mandar estas flores ao meu país para mostrar ao povo 
americano que o que lá se faz com sangue, no Brasil se faz com pétalas de 
rosas .. .". Assim, pois, diante de fatos como esse, não é sem razão que Luís 
Alves de Lima e Silva - o Duque de Caxias-, o Patrono do Exército Brasileiro, 
a despeito de ter sido um valoroso e destemido soldado - o maior cabo-de-
guerra brasileiro -, é muito mais exaltado pelas suas qualidades de 
pacificador. 

Desde os primórdios, tem sido essa a marca indelével do militar brasileiro. 
Consciente das conseqüências devastadoras de uma guerra e dos estragos 
gerados pelo ódio das lutas fratricidas, o soldado brasileiro só entra em ação 
quando são baldados todos os esforços diplomáticos. 

Prova dessa nossa preferência para o entendimento é a requisição 
freqüente de nossas tropas pela Organização das Nações Unidas, para 
integrar forças de paz em áreas conflagradas. Para dar um exemplo, basta 
lembrar o caso recente de Angola, onde a participação brasileira foi 
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fundamental para pôr fim à beligerância entre as facções em luta. 

Não obstante, quando é chamado ao campo de batalha, como diz a letra de 
nosso Hino Nacional, jamais um filho desta terra foge à luta. Para defender a 
soberania e o território pátrio contra as investidas de caudilhos prepotentes, 
os filhos deste solo não temem até mesmo a própria morte. Nessas ocasiões, 
senhores, os nossos patrícios da caserna se agigantam em coragem, como 
ficou sobejamente demonstrado na Guerra do Paraguai, quando 
sobressaíram gênios militares do porte de Caxias, Osório e tantos outros. 

Prova igualmente o heroísmo de nossos pracinhas a memorável campanha 
da Itália, onde o soldado brasileiro deixou o nome inscrito no panteão da 
glória, lutando contra o nazi-fascismo, em defesa dos valores democráticos. 
Foi com o imprescindível apoio de nossos bravos expedicionários que tiveram 
fim os horrores da Segunda Guerra Mundial. 

São inúmeros os exemplos de bravura de nossos patrícios de farda, a 
começar pela famosa Batalha de Guararapes, nos idos de 1648, quando 
nasceu, de fato, o Exército Brasileiro. 

Nessa época, ameaçada pelos invasores holandeses, belicamente muito 
mais fortes do que os nativos, a colônia soçobrava, prestes a cair sob o jugo 
do inimigo. Deu-se, então, sangrento combate, e o resultado todos sabemos 
desde os bancos da escola primária: a expulsão definitiva do intruso 
espoliador de nossas riquezas pelas tropas comandadas por André Vidal de 
Negreiros, Henrique Dias e Felipe Camarão. 

Sintomaticamente, destacaram-se, nessa luta, os três elementos básicos de 
nossa formação étnica: o branco português, o negro e o índio, o que revela 
bem outra característica marcante de nossas tropas - a miscigenação. Essa 
integração de etnias "lindamente misturadas", como dizia o poeta, exclui, por 
certo, o preconceito e encarna a integração harmoniosa da nacionalidade, 
numa mescla saudável e democrática. É nessa união de raças que está a 
força da Nação e do Exército nacional. 

Ao longo desses mais de três séculos de existência, a instituição tem sido a 
guardiã de nossas fronteiras e de nossa segurança. A ela muito deve a Pátria 
brasileira; deve muito sobretudo a figuras exponenciais, como o Marechal 
Cândido Mariano da Silva Rondon. responsável pela política de interiorização, 
que levou o telégrafo aos rincões mais distantes do País. Graças ao trabalho 
de Rondon, um ilustre descendente de índio, puderam ser integradas ao 
território nacional regiões até então inacessíveis, como o sertão do Mato 
Grosso e as planícies da Amazônia. 

Sempre aliado ao povo, nos momentos mais decisivos, e defensor perpétuo 
da democracia, o Exército está aberto a todos os estratos sociais. Coerente 
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com sua origem nos Montes Guararapes, a instituição abriga, numa mescla 
marcada pela harmonia, todos os grupos étnicos, que nela permanecem, para 
servir à Pátria, ou dela saem, como cidadãos honrados e escolarizados. 

Não se pode esquecer igualmente a participação da mulher, que, desde o 
exemplo maior de Maria Quitéria e Ana Néri, tem engrossado as fileiras da 
instituição. Presença marcante nas Forças Armadas, as nossas compatriotas 
têm dado inestimável contribuição, sobretudo na área de enfermagem, como 
aconteceu na campanha da Itália. 

Consciente do poder da educação, o Exército, além do celeiro de talentos 
que é a Academia Militar das Agulhas Negras, mantém inúmeros colégios 
militares espalhados pelo País inteiro, os quais primam pela qualidade e 
disciplina. Neles, mais de 13 mil jovens de todas as origens absorvem, junto 
com excelente formação básica, as virtudes praticadas na caserna, que lhes 
serão úteis na vida em sociedade. 

Sempre extrapolando sua atribuição constitucional, nosso homenageado, o 
Exército Brasileiro, tem igualmente realizado, junto à comunidade, um 
trabalho social de ponta, que honra suas tradições de instituição voltada para 
o povo. Contudo, jamais descuida de sua finalidade precípua, que é a de 
guardião de nossa soberania. 

Deitado no berço esplêndido de riquezas tantas, tão bem aquinhoado de 
terras férteis e abundantes águas, pátria de uma gente ordeira que ama a 
paz, e abençoado por um céu que ostenta o eterno Cruzeiro do Sul, o Brasil 
é, sem dúvida, dono de um potencial invejável, que desperta a cobiça das 
nações do planeta. 

Ao Exército, assim como à Aeronáutica e à Marinha, que integram as 
Forças Armadas do País, cabe a nobre missão de zelar por esse patrimônio 
singular que vai do Oiapoque ao Chuí. É a elas que o Brasil confia, como reza 
nossa Carta Magna, a defesa da Pátria, a garantia dos Poderes 
constitucionais e, por iniciativa deles, a manutenção da lei e da ordem. 

Ao soldado brasileiro, aqui tão bem representado pelo ilustre General-de-
Divisão Rômulo Bini Pereira, Comandante da 48 Região Militar, baseada 
nesta Capital, a Assembléia de Minas e o povo deste Estado rendem esta 
sincera homenagem pelo transcurso do Dia do Soldado. 

Que o Exército Nacional continue a ser, como seu exemplo abnegado de 
amor à Pátria, a "força amada" que mantém a ordem e garante a lei, sem as 
quais o progresso não é possível. Muito obrigado. 

Palavras do General-de-Divisão Rômulo Bini Pereira 
Exmos. Srs. Deputado Dilzon Melo, 1°-Secretário da Assembléia, em 

exercício da Presidência; Deputado Carlos Pimenta, proponente desta 
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reunião especial em homenagem ao Exército Brasileiro, a quem agradeço 
desde já as palavras elogiosas à nossa Força; Deputados Estaduais; 
General-de-Exército Délio de Assis Monteiro, que nos honra com sua 
presença; jornalista Mauro Santayana, representante do Governador do 
Estado, nosso amigo de longa data; Cel. Joel Lopes Vieira, Presidente da 
Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira; 
companheiros da Reserva, companheiros da Polícia Militar de Minas Gerais, 
companheiros da Aeronáutica, autoridades presentes, meus senhores, 
minhas senhoras, nossa palavra inicial, como Comandante da Guarnição 
Federal do Estado de Minas Gerais, é de agradecimento a esta Assembléia 
Legislativa. Nosso sincero agradecimento aos integrantes da Casa do Povo 
de Minas Gerais, pela especial homenagem ao Exército Brasileiro. 

As nossas unidades, escolas, Tiros de Guerra, organizações operacionais, 
organizações de apoio e de serviço militar, encontram-se situadas em quase 
uma centena de municípios do Estado de Minas Gerais. Essa expressiva 
presença permite que possamos atingir um dos maiores objetivos de nossa 
instituição: o de manter um relacionamento estreito e permanente com o povo 
mineiro. 

Vivemos a "Semana do Soldado", tradicional evento cívico, pleno de 
comemorações consagradas ao soldado brasileiro e, mui particularmente, 
àquele que reuniu todas as virtudes desejáveis de um militar, nosso patrono, 
o Duque de Caxias, o Pacificador. Figura notável de estadista, cidadão e 
militar de todo o período imperial. 

Nos primeiros passos de nossa Independência, ante as ameaças de 
fragmentação do País, lá estava Caxias, impondo a ordem e pacificando 
terras e gentes fatigadas de desencontros e de rebeliões. 

Este imenso Brasil de tanta diversidade, de tantas distâncias, de tantas 
culturas e, ao mesmo tempo, de tantas semelhanças e de tanta unidade, é, 
em grandes proporções, uma extensão dos pensamentos de Caxias, que 
soube imprimir, com o coração, a idéia da grande e unida Pátria que hoje 
temos. Esse é um dos principais legados de Caxias ao nosso País e aos seus 
soldados. 

No presente, o Brasil vive tempos de transição, de afirmação de atitudes de 
aperfeiçoamento democrático. O Exército tem interpretado bem essa 
conjuntura, em que facilidades inexistem, e a ela tem se adaptado com 
correção e altivez. 

Na postura estritamente profissional adotada por sua alta administração, 
absorvida e praticada pelos subordinados, se consubstancia essa adaptação, 
fator da alta credibilidade da força terrestre junto ao povo brasileiro. 
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Permanente e apolitica, ela é superior a eventuais equívocos de percurso, 

incompreensões ou pressões exteriores. Historicamente, sobrepuja barreiras 
e sobrevive a crises, porque, acima de tudo, impõe-se à Nação como esteio 
da soberania e garantia dos Poderes constitucionais. 

A presença do cidadão fardado em todos os quadrantes da Pátria permite-
lhe acompanhar, em verdadeira grandeza, o quadro social do País. Atuamos 
em áreas como educação, saúde, transporte e ação social, particularmente 
nas regiões mais desprovidas, construindo estradas, açudes e poços, 
demarcando terras, protegendo o meio ambiente, realizando atendimento 
médico, ensinando e educando, distribuindo alimentos, amparando menores 
carentes e realizando inúmeras outras ações que objetivam minorar o déficit 
social de nosso País. 

Por outro lado, atendendo a nossa principal missão constitucional, 
continuamos o nosso preparo para a defesa da Pátria, porque queremos um 
Exército forte, à altura da grandeza do Brasil. 

Por tudo que acabamos de expor, agradecemos imensamente a honrosa e 
singela homenagem que acabam de nos prestar, confiantes numa cada vez 
maior interação Exército- povo, do qual esta Casa é a representante legítima, 
e imbuídos que somos, todos nós, do mesmo ideal: o de um Brasil próspero e 
justo. A todos os senhores, nosso muito obrigado!(- Palmas.) 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - A Presidência tem a honra de 

passar às mãos do General-de-Divisão Rômulo Bini Pereira uma placa 
comemorativa. 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às 

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença. 
ATA DA 33" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 26/8/99 

Presidência do Deputado Anderson Adauto 
Sumário: Comparecimento- Abertura - 1" Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 

Dia): Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n• 48/99; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão; 
encerramento da discussão; votação do Substitutivo n• 2; aprovação; 
prejudicialidade do Substitutivo n• 1 - Discussão e Votação de Pareceres de 
Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n• 469/99; 
encerramento da discussão; discursos dos Deputados João Paulo, João Leite 
e Hely Tarqüínio; aprovação- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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Anderson Adauto - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejaní - Alberto 
Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio 
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - César de Mesquita - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüínio- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite- João Paulo-
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho- Rêmolo Aloise- Ronaldo 
Canabrava- Sebastião Costa -Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h14min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

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

2" Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2" Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n• 48/99, do 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, que contém o Código Sanitário do Estado 
de Minas Gerais. A Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. 
A Comissão de Saúde opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, 
que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n• 2, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n• 
2, apresentado pela Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o projeto. 
Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão- Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, 
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em primeiro lugar agradecer a contribuição de todos os Deputados, das suas 
assessorias, dos diferentes setores ligados à área de saúde, na elaboração 
do Código Sanitário, que está para ser discutido e votado desde 1994. Ele foi 
apresentado no final do Governo Hélio Garcia, tramitou durante todo o 
Governo Eduardo Azeredo e agora volta renovado, enriquecido com a 
contribuição de muitas pessoas. Considero que ele constitui uma das leis 
mais importantes na área da promoção e da preservação da saúde. O Código 
Sanitário, que trata da questão do controle de medicamentos, das condições 
de saneamento, vai garantir ao Governo de Minas Gerais ações mais 
relevantes, no intuito de assegurar à população condições adequadas de 
saúde. 

Quero destacar, ainda, o trabalho do Presidente da Comissão de Saúde, 
Deputado Edson Rezende, que colocou toda a sua equipe na constituição e 
na análise desse projeto, como também a contribuição dos Deputados 
Antônio Roberto, que foi o seu relator na Comissão, e Fábio Avelar, um 
grande companheiro e colaborador na análise da questão ambiental. 

Já tenho acesso aos dados, ás informações e às propostas e espero que 
sejam incorporadas ainda no 2° turno, quando retornarmos esse Código à 
Comissão de Saúde. O Deputado Fábio Avelar acompanhou durante todo o 
tempo a análise, a discussão e a elaboração do Código e está trazendo 
contribuições relevantes na área da saúde. Todos os nossos companheiros 
da Comissão de Saúde, Deputados Cristiano Canêdo e Carlos Pimenta, 
contribuíram sobremaneira na constituição desse Código. 

Em virtude dessa pluralidade de ações é que estou convencido de que 
estamos oferecendo a Minas Gerais uma lei que tem um grande acúmulo de 
análise e de conhecimento neste momento. 

A avaliação que faço é que quando ela for aprovada na Assembléia 
Legislativa, o Governo não terá uma lei apenas para ser engavetada, para ser 
guardada, para enriquecer a estrutura legal do Estado, mas para ser aplicada. 
E, sendo aplicada, produzir os melhores resultados na área da saúde. 

Antes de passar a palavra ao nosso colega Deputado Cristiano Canêdo, 
gostaria que os Deputados e as Deputadas tivessem noção da importância 
desse Código. O Estado de Minas Gerais só poderá ingressar no rol dos 
Estados com gestão plena de saúde com a votação do Código Sanitário. 
Então, se não votarmos, se não tivermos o Código sanitário do Estado, Minas 
Gerais não poderá exercer a gestão plena de saúde. E nessas condições, os 
recursos federais que chegam ao Estado chegam em decorrência das ações 
de saúde. Quando o Estado assumir a condição de gestão plena, os recursos 
federais que vierem serão para o exercício das ações de saúde. Isso significa 
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antecipação dos recursos financeiros para o exercício, para as atividades de 
saúde, o que facilita o nosso planejamento, a execução, a implementação das 
ações do Sistema Único de Saúde - SUS - no Estado de Minas Gerais. 
Portanto, é um dado enriquecedor nesse processo. 

Neste momento, passo a palavra ao nosso colaborador, companheiro, que 
trabalhou e nos ajudou a constituir esse código, Deputado Cristiano Canêdo. 

O Deputado Cristiano Canêdo (em aparte) - Quero reafirmar as suas 
palavras; Deputado Adelmo Carneiro Leão, e dizer aos nossos colegas que o 
Estado de Minas Gerais precisa urgentemente de ter o seu código sanitário. 
Senti muito a falta dele quando trabalhava na Secretaria da Saúde como 
médico e também como Secretário Adjunto. Os nossos funcionários da 
Vigilância Sanitária sempre trabalharam seguindo o Código Sanitário Nacional 
como orientação por não existir o código estadual. E o SUS exige que os 
municípios tenham o seu código sanitário. Muitos municípios já têm. Então, é 
uma incoerência a Secretaria da Saúde exigir dos municípios que tenham o 
seu código sanitário e o Estado não tê-lo. É mais que oportuna a criação 
desse código, que já está até atrasada. Com a sua participação, com a 
participação da Comissão de Saúde, ela será agilizada, com certeza. 
Queremos contar com os nossos colegas para que a tramitação seja mais 
rápida para que tenhamos a aprovação imediata desse Código. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado, Deputado Cristiano 
Canêdo. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Não poderia deixar de 
cumprimentar o nosso companheiro, Deputado Adelmo Carneiro Leão, por 
mais esses trabalho em prol do povo mineiro. 

O Código Sanitário do Estado de Minas Gerais é um projeto que está sendo 
construído coletivamente, com a participação e sob a coordenação de V. 
Exa., com a contribuição de vários outros Deputados, mas também com a 
participação efetiva de pessoas que atuam diretamente na saúde e dos 
usuários. Queremos cumprimentá-lo e deixar aqui, de público, todo o nosso 
apoio para que esse projeto, sendo aprovado nesta Casa, possa dar a 
contribuição para que a saúde no Estado de Minas Gerais melhore, não só 
como lei, mas também na prática. Assim, o povo mineiro terá condições de 
ser bem- atendido e ter saúde para construir o Estado que tanto sonhamos, 
com justiça, com fraternidade, em que todos os cidadãos tenham os seus 
direitos garantidos. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado, Deputada Maria 
Tereza Lara. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço ao Deputado Adelmo 
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Carneiro Leão o aparte e gostaria de dizer que a elaboração desse Código 
Sanitário, com sua conseqüente votação e promulgação, na verdade, é 
apenas uma das múltiplas faces que precisam ser reajustadas na saúde de 
nosso Estado. 

Acredito que o Código Sanitário será uma lei que irá direcionar todas as 
ações de nosso Estado nos municípios e vem ao encontro, principalmente, da 
grande necessidade que estamos sentindo. Há um agravamento da situação 
quando observamos o reaparecimento de muitas doenças que já deveriam 
estar extintas e só não estão porque não há uma vigilância mais aperfeiçoada 
ou um cuidado aprimorado de se fazer uma marcação ponto a ponto nessas 
doenças que deveriam estar extintas. Por outro lado - o meu pensamento 
coincide com o de V. Exa. e dos demais companheiros médicos desta Casa -, 
devemos analisar o programa de saúde do Estado como um todo. 

Hoje estamos dando dois passos importantes, um com o Código Sanitário e 
o outro com uma reunião da Comissão de Saúde, daqui a pouco, com 
técnicos da Secretaria da Saúde do Estado, quando vamos discutir algumas 
medidas que serão propostas no orçamento do Estado. 

Acredito que este ano tem de ser diferente de todos os anos passados. 
Porque muitas vezes as determinações de se modificar o orçamento vêm de 
cima para baixo. Já vêm "marmitadas", de cima para baixo. E às vezes não 
sobra nenhum espaço nem oportunidade para os Deputados opinarem e 
contribuírem. 

Temos uma proposta. Não é uma proposta de partido, de facção de 
nenhum partido. É a proposta da Comissão de Saúde, que será respaldada 
pelos Deputados desta Casa. Assim, convido especialmente os médicos que 
aqui estão e os companheiros que não são médicos para, ao sairmos deste 
Plenário, irmos à Comissão de Saúde e discutir o que vamos fazer e propor 
de inovação, de mudança no orçamento do Estado. Só para se ter uma idéia, 
o Estado de Minas Gerais não tem hoje o cargo de médico. Não existe o 
médico no Estado. É Agente Administrativo I, Agente Administrativo 11 e assim 
por diante. E, por isso mesmo, o salário do médico, do enfermeiro, do 
psicólogo, do dentista estão lá embaixo. Hoje, um policial militar em Minas 
ganha mais do que um médico que presta serviço ao Estado. Tenho a certeza 
de que o salário dos policiais é justo, mas estamos fazendo essa comparação 
para mostrar que existe o cargo do policial, mas não existe o cargo de 
médico, de agente de saúde. Gostaria de suscitar esta discussão, tenho a 
certeza de que V. Exa. comunga com nosso pensamento, como o Presidente 
da Comissão, Deputado Edson Rezende, que está presente, e todos nós, 
para que possamos dar uma retribuição e para criar um programa de saúde 



z 
õ 
< 
" c 

= õ 
] 
• . • E 
~ 

"' .g . • < 

87 
no Estado. 

Estive recentemente com o Secretário Armando Costa, e ele mencionava 
essa preocupação. Ele dizia que quer intervir, quer fazer alguma coisa 
diferente e não ser mais um Secretário da Saúde que vai administrar o 
orçamento que lhe chega às mãos e repassar os recursos do SUS, mas ele 
quer inovar. Tanto é assim, que ele está contribuindo pessoalmente para que 
as decisões de mudança na Constituição ou no próprio orçamento possam 
chegar para aprimorar a área da saúde. 

Reconheço o trabalho de V. Exa., que teve a sensibilidade de reapresentar 
este projeto do Código Sanitário. Estamos rasgando uma promissória, no 
setor de saúde, mas existem muitas outras que deverão ser rasgadas. Acho 
que temos condições de fazer perfeitamente isso, sem nos confrontarmos 
com o Poder Executivo, com uma ação participativa dos Deputados, 
juntamente com o Secretário, que tem o mesmo pensamento nosso, e já foi 
parlamentar desta Casa, tendo uma vivência muito grande do lado de cá do 
muro, que é o Poder Legislativo. Então, acho que já temos essa parceria, que 
é extremamente benéfica. 

Penso que depende de nós e não queremos que termine o nosso mandado 
sem que possamos propor algo diferente, algo novo. Há muita coisa que pode 
ser proposta, negociada com o Governo do Estado. Basta que tenhamos a 
vontade política de fazer. E esta vontade existe na Comissão de Saúde, 
existe aqui nesta Casa. 

Gostaria de convocar os Deputados para que possamos discutir, de uma 
maneira muito aberta, de uma maneira muito imparcial, muito transparente o 
modelo de política avançado, moderno para o Estado de Minas Gerais. 
Obrigado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero agradecer ao Deputado Carlos 
Pimenta e dizer que esta questão que o nobre Deputado está levantando 
hoje, já a temos discutido há muito tempo na Comissão de Saúde. 

Durante todo o tempo de Carlos Pimenta, que foi Presidente da Comissão, 
estivemos lá, discutimos o problema da necessidade da estruturação do setor 
de saúde. Não basta só termos uma legislação, que em alguns aspectos é até 
avançada, se não implementarmos ações concretas para resolvermos os 
problemas graves do setor de saúde. 

A questão de recursos humanos é uma distorção que ainda persiste. Quero 
manifestar aqui, como parte do Governo Itamar Franco, a renovada 
esperança de que este Governo tomará providências seriíssímas e de 
compromisso com o setor de saúde, valorizando os trabalhadores de saúde: 
médicos, enfermeiros, psicólogos, todos os que prestam serviços, que dão 
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sustentação ao serviço saúde. Isso é valorizar a saúde no Estado de Minas 
Gerais. Esse pessoal está profundamente desvalorizado, não existe um plano 
de carreira, de cargos e salários. Entendemos que esse plano tem de ser 
implementado rapidamente. 

O Deputado Edson Rezende, na condição de Presidente da Comissão de 
Saúde, preocupado com esta questão, já convocou uma audiência pública 
para a próxima semana para discutirmos a questão da carreira. Estamos 
agora votando o Código. Estamos sinalizando aqui a necessidade de termos, 
por exemplo, a carreira de fiscal. Não estamos propondo, estabelecendo a 
carreira no Código, pelo entendimento que temos de lutar por uma carreira de 
saúde. 

Todos merecem ter uma carreira, serem valorizados, saberem as suas 
funções, participarem de uma estrutura que atenda, realmente, o povo de 
Minas Gerais, com dignidade, com a amplitude necessária que demanda o 
atendimento no Estado de Minas Gerais. 

Esta questão, que está sendo novamente colocada hoje no Plenário da 
Assembléia Legislativa, tem um grande significado. Tenho esperança de que 
tenha um significado diferente para o Governo que está hoje comandando os 
destinos de Minas Gerais. 

Mais uma vez, quero agradecer a participação do nosso companheiro, 
Deputado Carlos Pimenta, e, com muito prazer, dou aparte ao Deputado Hely 
Tarqüínio, que fez parte da Comissão de Saúde, e que também deu sua 
importante contribuição nessas reflexões. 

Lembro que há muito tempo, não é de hoje que, na Comissão de Saúde, 
não apenas um Deputado, mas toda a Comissão de Saúde, tem sinalizado 
para esta Assembléia Legislativa a necessidade de votarmos e defendermos 
para que o Estado possa consumir - como é antiga reivindicação de todo o 
setor- no mínimo 1 O% de seus recursos orçamentários na área de saúde. 

Entendemos que este é o valor mínimo, esta é a condição mínima para que 
possamos implementar os princípios fundamentais do SUS em Minas Gerais. 
Sem esses recursos, dificilmente, poderemos atender, com a abrangência 
necessária, à população de Minas Gerais. Deputado Hely Tarqüínio, com a 
palavra. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Quero cumprimentar o ilustre 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que trabalha com seriedade desde o dia em 
que aqui chegou e que agora nos brinda com esse projeto de lei que contém 
o Código Sanitário para o Estado de Minas Gerais. É uma iniciativa feliz, que 
se iniciou no outro mandato. O assunto foi motivo de seminário nesta Casa e 
foi arduamente trabalhado na Comissão de Saúde e nas outras comissões 
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temáticas desta Casa. Nós também comungamos com o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão no que diz respeito a esse Código Sanitário, que se preocupa 
com a saúde de forma multidimensional. O Código Sanitario propõe, em 
linhas gerais e especificas, a preocupação com a saúde do trabalhador, do 
ser humano, em qualquer ambiente onde se encontre - em sua casa, na rua, 
no trabalho. Ele propõe que a vigilãncia sanitária seja exercida 24 horas, o 
que será um grande ganho para a saúde, para o indicador social da saúde, 
para que possa ser avaliado pelas instituições. Minas Gerais será um 
exemplo com esse Código. Essa é a primeira fase. Quando for aprovado 
nesta Casa, o Governador terá de regulamentar esse Código. E, quando isso 
acontecer, já no orçamento deste ano, teremos de buscar recursos para 
cumprir esse Código de maneira parcelada, porque entendemos que a saúde, 
como um todo, custa caro. E será gerida nas três esferas de Poder. Isso fará 
com que se criem estruturas para fazer frente á saúde do homem como um 
todo. E saúde não custa barato. Então teremos de trabalhar, juntamente com 
a Comissão de Saúde, para cobrar do Governador Itamar Franco um 
percentual digno, no mínimo 10%, para se gastar no Estado. A União tem de 
bancar esse Código, para que possa funcionar. Para que a proposta do ilustre 
Deputado se materialize, haverá necessidade de um orçamento à altura da 
dignidade da saúde de todos nós mineiros. 

Em nome do PSDB e particularmente, em meu nome, quero parabenizá-lo 
por essa iniciativa. Se Deus quiser, faremos isso valer para o Estado de 
Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado, Deputado Hely 
Tarqüinio. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Caro Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, também quero cumprimentá-lo pelo Código Sanitario, instrumento 
importantíssimo não só para a saúde da população, do nosso trabalhador, 
mas também com relação ao meio ambiente, um tema que vimos estudando e 
trabalhando há mais ou menos 26 anos. É com grande satisfação que 
tivemos a oportunidade de participar dessas discussões e de apresentar 
algumas sugestões que, com certeza, enriqueceram o Código Sanitário. 

Esse assunto causou motivação tão grande nos diversos segmentos 
ligados ao saneamento e ao meio ambiente que ontem estivemos trabalhando 
até mais ou menos 1 hora da manhã, tentando apresentar algumas sugestões 
para o Código Sanitário. Pudemos atingir um cc· -·"~ 
Sanitário e preparamos uma emen"" '1ue :.presentariamos hoje. Mas após 
nossos entendimentos. .,,. ''· ""o atrasar a tramitação desse importante 
projete ;::c:o:-a o =&taUo, achamos por bem apresentá-lo, em 2° turno, à 
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Comissão de Saúde. Gostaria de contar com a colaboração e a compreensão 
dos membros da Comissão de Saúde. 

Acreditamos que essas propostas que serão discutidas na Comissão de 
Saúde enriquecerão ainda mais esse código sanitário. Elas levam também em 
consideração as propostas que chegaram ao gabinete deste Deputado, por 
meio da COPASA, do Conselho Estadual de Saúde, da Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, são contribuições ricas e que, 
com certeza, enriquecerão mais ainda esse código. Portanto, gostaria de, 
mais uma vez, cumprimentar o nobre colega por essa iniciativa de apresentar 
a esta Casa esse projeto que realmente será um marco na nossa política de 
saúde e também do meio ambiente. Muito obrigado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado, Deputado Fábio Avelar. 
Quero dizer que, na Comissão de Saúde, vamos analisar com o maior carinho 
as suas propostas que, seguramente, vão enriquecer esse código. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte) - Um rápido aparte, 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, para cumprimentar V. Exa. e reconhecer, 
de público, que o trabalho sério que V. Exa. desenvolve nesta Casa 
engrandece o Legislativo mineiro. Quero afirmar a V. Exa. e a toda a Casa 
que o PFL, a nossa bancada votará unanimemente a favor do Código 
Sanitário. Parabéns a V. Exa. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado, Deputado Sebastião 
Navarro Vieira. 

O Deputado Edson Rezende (em aparte) - Muito obrigado pelo aparte, 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. Quero reafirmar que esse projeto é 
resultado de uma atuação coletiva de pelo menos 60 pessoas ou mais. Mais 
de 1 O entidades também participaram da elaboração desse projeto. Tivemos, 
ainda, contribuições do Conselho Estadual de Saúde, da Secretaria da 
Saúde, da Superintendência de Vigilância Sanitária da Saúde, dos nossos 
gabinetes, do meu gabinete, do seu gabinete, do gabinete do Deputado Fábio 
Avelar, do pessoal da COPASA, com relação a meio ambiente, do Fórum 
Metropolitano, que nos ajudou sobremaneira, da saúde do trabalhador, do 
pessoal que trabalha com a parte de nutrição, a parte de saúde e segurança 
alimentar, da HEMOMINAS, que nos deu também uma substancial ajuda, da 
FUNED, etc. Esse Código de Saúde para nós significa uma constituição da 
saúde. 

Podemos, hoje, ter a honra de estar votando a constituição da saúde, 
porque, do ponto de vista da prevenção, da promoção da saúde, estamos 
votando, hoje, um referencial para a comunidade de Minas Gerais, para os 
cidadãos de Minas Gerais. Se esse código for bem implantado, bem 
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implementado e bem fiscalizado, temos a certeza de que mudará a face da 
saúde do povo mineiro. Quero dizer que as ações da Comissão de Saúde têm 
adotado o ponto de vista segundo o qual a saúde está acima das ideologias 
partidárias, acima das cores partidárias, porque o problema da saúde ainda é 
um problema a ser resolvido. Tanto Adelmo Carneiro Leão quanto Cristiano 
Canêdo, César de Mesquita, Carlos Pimenta, Edson Rezende e todos 
aqueles suplentes estão na Comissão de Saúde para debater a questão da 
saúde e buscar a solução desses problemas. Então, fico muito satisfeito de 
estar na Presidência daquela Comissão, porque vejo que ela está produzindo 
resultados do ponto de vista da solução dos problemas do povo mineiro. Esse 
povo tem que ganhar com as nossas ações. Hoje estaremos discutindo - vou 
ter que me ausentar por uns momentos, para abrir a reunião da Comissão de 
Saúde - a questão do orçamento de 2000 para a saúde. Queremos também 
participar da discussão e dar as nossas opiniões sobre o que deve ser 
aplicado na Comissão para 2000, na parte do orçamento destinada à saúde. 

Para adiantar uma fala que o Deputado Carlos Pimenta levantou aqui, no 
dia 2 de setembro, estaremos, em uma audiência pública, discutindo o 
problema da carreira na área da saúde, que até hoje não tem um plano de 
cargos e salários. Esse é um passo inicial da Comissão, chamando todos os 
interessados nessa questão, inclusive a própria Secretaria da Saúde. Então 
vamos parabenizar a Casa e todos os Deputados que participaram, direta ou 
indiretamente, da formulação desse código de saúde, dizendo que o povo 
mineiro hoje ganha uma bíblia, uma constituição, na verdade, para que 
possamos, do ponto de vista da promoção e da proteção à saúde, ter um 
novo norte para a saúde do povo mineiro. Muito obrigado. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Muito obrigado, Deputado Edson 
Rezende. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Como meus colegas, também eu 
parabenizo o Deputado Adelmo Carneiro Leão por trazer a votação neste 
Plenário, com tanto brilhantismo, o Código Sanitário do Estado. Essa 
sintetização de leis constitui uma aspiração antiga do povo mineiro. 

Durante 1995 e 1996 - período em que, lamentavelmente, V. Exa. não 
esteve nesta Casa -, participamos da Comissão de Saúde que discutiu o 
Código Sanitário, que, no início daquela legislatura, parecia ser de grande 
interesse do então Secretário José Rafael Guerra. Depois, inexplicavelmente, 
o Código foi para a gaveta até que V. Exa., nesta legislatura, o retirasse e o 
trouxesse ao Plenário. 

E, como não poderia deixar de ser, cabe aqui fazer menção ao nome do 
saudoso Deputado Jorge Hannas, que foi um batalhador pelo Código 
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Sanitário na Comissão de Saúde no período de 1995 e 1996. Nada mais justo 
que dedicar a ele parcela do mérito da votação do Código Sanitário nesta 
manhã. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sem dúvida alguma, Deputado Marco 
Régis. 

A Assembléia Legislativa, na sua totalidade, manifesta apoio integral a esse 
Código, o que vem demonstrar que a vontade política dos parlamentares 
desta Casa representa o interesse maior do povo mineiro. 

Com essas considerações, Sr. Presidente, acho que podemos votar hoje o 
Código Sanitário com muito orgulho e com muita alegria. Obrigado pela 
oportunidade. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Nos termos do § 2° do art. 279 do Regimento Interno, o 
Substitutivo n° 2 terá preferência na votação. Em votação, o Substitutivo n° 2, 
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do 
Substitutivo n° 2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 48/99 na forma do Substitutivo n° 2. 
À Comissão de Saúde. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Resolução n° 

469/99, que concede licença ao Governador do Estado para se ausentar do 
Estado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Para encaminhar a votação do parecer, com a palavra, o 
Deputado João Paulo. 

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas, o Governador solicita, pela primeira vez em seu Governo, 
autorização para viajar ao exterior, e esta Casa experimenta uma siutação 
que, ao que me consta, nunca havia acontecido anteriormente; é 
questionamento até surpreendente. 

A atual Oposição nesta Casa - em Governos passados, Situação - aprovou, 
seguramente, com muita facilidade, viagens do ex-Governador ao exterior. 
Aliás, temos aqui, um requerimento do Deputado Hely Tarqüinio, sobre o 
qual, depois, pretendo tecer ligeiras considerações .. 

Os amigos do ex-Governador diziam e dizem que o ex-Governador Eduardo 
Azeredo era um viajante profissional, sequer desfazia as malas. Esta Casa 
não tinha dificuldade de conceder autorização para o Governador viajar e, 
certamente, o ex-Governador, através dessas viagens, pôde, efetivamente, 
trazer benefícios para o Estado de Minas Gerais. Temos a certeza de que 
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sempre o fazia na defesa dos relevantes interesses de Minas Gerais há até 
quem diga que em prejuízo de si próprio, porque, em uma das duas viagens 
havidas, o Estado de Minas Gerais sofria uma chuva torrencial, quando o 
Governador ficou retido na Europa, sem poder retornar ao Estado. Alguns 
dizem que isso infiuenciou negativamente na sua recandidatura. 

Não se pode negar que o Governador Itamar Franco dispõe de notoriedade 
maior do que o ex-Governador junto as comunidades internacionais, 
principalmente junto aos Estados Unidos, que é o destino de sua viagem. 
Certamente, nesse país ele irá tratar dos nossos interesses, trazendo 
benefícios. Pede autorização de acordo com o que dispõe a nossa 
Constituição Estadual, em seu art. 62, incisos XI e XII. 

Essa discussão causa-me surpresa, e essa é uma das razões pelas quais 
venho à tribuna, porque o art. 62, inciso XII, da Constituição Estadual diz o 
seguinte: "Compete privativamente à Assembléia Legislativa: autorizar o 
Governador a ausentar-se do Estado, e o Vice-Governador, do País, quando 
a ausência exceder quinze dias". Essa é a disposição textual da Constituição 
Estadual. 

O requerimento formulado pelo brilhante Deputado que presidiu a Comissão 
de Justiça desta Casa com igual brilhantismo tenta limitar, tenta alterar a 
Constituição Estadual, através de um requerimento formulado num projeto de 
resolução, cujo objetivo é autorizar a viagem do Governador. O requerimento 
do nobre Deputado Hely Tarqüínio diz o seguinte: "Substitua-se no art. 1° a 
expressão "por período superior a quinze dias" pela expressão "pelo prazo de 
vinte dias"; ou seja, está tentando alterar a Constituição Estadual através de 
um requerimento formulado dentro de um projeto de resolução". 

Sinceramente, gostaria de homenagear o Deputado Hely Tarqüínio, dizendo 
que vou deletar dos meus arquivos esse requerimento para ficar com a 
impressão que sempre tive do Deputado, homem brilhante, parlamentar 
combativo, parlamentar que tomo como professor nesta Casa. Mas não vou 
considerar que o requerimento possa ter o condão supremo de alterar a 
Constituição do Estado de Minas Gerais. E mais, vou debitar isso na conta da 
Oposição, outrora Situação, e considerar que isso deve ocorrer por falta de 
prática de fazer oposição. Fazer oposição requer vivência, experiência. Os 
nobres colegas que hoje fazem oposição nesta Casa se impuseram o dever 
de fazer oposição incondicionalmente. 

E, quando fazem oposição diante de uma situação simples como essa, 
correm o risco de se submeter a esse pequeno desconforto, que fica 
superado exatamente porque a Oposição, em nome de manter essa 
vigilância, às vezes perde um pouco a lucidez, a capacidade de refiexão, mas 
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tudo isso debitado na conta dessa nova oposição que as duas brilhantes 
bancadas vêm fazendo, por meio de companheiros notórios, que tanto serviço 
prestaram a esta Casa e que continuam prestando na Oposição, o que é uma 
garantia de que este parlamento venha a realizar o seu trabalho da melhor 
maneira. 

Feitas essas considerações, Sr. Presidente, queria dizer que votarei pela 
aprovação da redação final estampada no projeto de resolução. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado 
João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
cidadãos de Minas Gerais presentes a esta reunião, telespectadores da TV 
Assembléia, esta Casa sempre nos traz surpresas. Eu estava acompanhando 
a leitura que o Presidente fazia e o chamamento dos Srs. Deputados à 
votação da redação final do projeto de resolução referente ao pedido do Sr. 
Governador do Estado para se ausentar do País e fui surpreendido. Estava 
até pensando em exercer o direito que todo parlamentar tem, de conhecer a 
redação final de um projeto, mas me satisfiz em saber de que a Deputada 
Maria Olívia, nossa companheira do PSDB, integra a Comissão de Redação 
Final da Assembléia. Sei que a Deputada é muito atenta e que acompanharia 
a questão com a seriedade que merecem todos os projetos que passam por 
esta Casa. E fiquei satisfeito e tranquilo com o pensamento de que a 
Deputada Maria Olívia acompanhou a aprovação do parecer de redação final 
na Comissão de Redação. Mas confesso que tive vontade de conhecer esse 
parecer. 

Mas, como disse, nós, aqui nesta Casa, somos sempre surpreendidos. A 
oposição que vem sendo feita nesta Casa é diferente da que enfrentamos 
especialmente no final da 13• Legislatura, e que parou esta Casa, fazendo 
com que, em alguns momentos, chegássemos até à madrugada. Estou me 
exercitando para conhecer um pouco a organização da Assembléia 
Legislativa e a assessoria da Casa. Os anais e a transcrição de todas as 
reuniões da Assembléia nos proporcionam a oportunidade de rever tudo o 
que aconteceu aqui. Tenho feito esse exercício de rever os anais da 
Assembléia Legislativa. 

O que aconteceu no final da 13• Legislatura foi um exemplo de oposição 
que levou o Plenário, em alguns momentos, à prorrogação de prazos e a 
reumoes extraordinárias, para a aprovação de diversos projetos, 
requerimentos e solicitações. Tudo passava pelo crivo cuidadoso da 
Oposição. Mas nós enfrentamos tudo aquilo. Reconheço, e falo por mim, e 



" õ 
< u 

;;;; 
= õ 
] 
o 

95 
não pelos outros Deputados, que, em alguns momentos, ficávamos 
chateados por causa da força daquela Oposição, mas procurávamos 
compreender aquilo. A Oposição que existe hoje na Assembléia Legislativa -
e eu tenho até recebido criticas por minha postura forte - está, creio, 
cumprindo o dever que as urnas impuseram ao partido. 

Reconheço que as Lideranças dos Deputados Hely Tarqüinio, Carlos 
Pimenta e outros, como os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Paulo Piau e 
Sebastião Costa, têm procurado sempre conversar, dialogar da melhor 
maneira, sem uma visão pequena de politica, apesar de reconhecer que o 
Governador não enviou uma mensagem para esta Assembléia. Ele mandou, 
como já disse em nosso encaminhamento, um bilhete à Assembléia 
Legislativa. Temos reclamado sempre pela maneira como o Governador tem 
tratado a Assembléia. Na oportunidade, discutimos e encaminhamos, 
mostrando que o Governador simplesmente diz que vai viajar e não diz o 
motivo nem o tempo de viagem. Temos, então, que assinar um cheque em 
branco. Se ele quiser viajar por três anos, isso irá ocorrer. Compreendo até 
que alguns Deputados estejam ansiosos e querendo que o Governador viaje 
depressa, para que o Vice-Governador assuma o cargo. Mas também isso 
não precisava ocorrer dessa maneira. 

Agora, fomos surpreendidos com esse verdadeiro ataque inominável ao 
Deputado Hely Tarqüinio, de graça. Quero dar o meu testemunho. Ao 
contrário do Deputado que me antecedeu, estive aqui durante a 13• 
Legislatura e acompanhei o trabalho do Deputado Hely Tarqüínio na 
Comissão de Constituição e Justiça. Sei que ele desenvolveu um trabalho 
sério, dedicado, de pessoa abnegada e estudiosa. E os Deputados que aqui 
estivemos durante a anterior legislatura testemunhamos o compromisso que o 
Deputado Hely Tarqüínio tinha para com aquela Comissão. Reconheço, 
daqui, alguns Deputados que foram membros da Comissão, como o 
Deputado Antônio Júlio. Ele sabe do trabalho que foi desenvolvido não 
somente por parte daquele Deputado, mas daquela Comissão. Temos de 
reconhecer que essa Comissão é a que mais trabalha nesta Assembléia, 
porque é por ali que entram todos os projetos. No entanto, o Deputado Hely 
Tarqüínio é atacado dessa maneira, de graça. Foi ele quem procurou o 
entendimento em todos os momentos, para que esta votação fosse possível. 
E temos esse ataque gratuito aos Deputados da Oposição, porque eles estão 
exercendo seu trabalho com seriedade nesta Casa. É inaceitável essa 
postura. É inaceitável que sejamos acusados da maneira como o fomos. As 
viagens do ex-Governador passaram por esta Casa. Os Deputados 
permitiram as viagens do ex-Governador, como também agora votaram 
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favoravelmente á viagem do Governador atual. Nós não aceitamos. Está 
dentro do tempo pedido pelo Governador. Creio, pelo que informa a imprensa, 
porque ele não deu essa informação à Assembléia, que o Governador irá 
para o casamento de uma das suas filhas. Desejamos felicidades a sua filha e 
a ele, mas ao Poder Legislativo se reserva o direito de saber por quanto 
tempo ficará, de saber, enfim, o motivo da viagem. Os ex-Governadores 
fizeram isso. Temos de exercer o nosso papel de Oposição, de 
representantes do povo de Minas Gerais, procurando saber o tempo e o 
motivo da sua viagem. Não estou fazendo uma defesa pessoal, apesar de o 
Deputado que me antecedeu ter citado meu nome, mas gostaria de falar dos 
nossos líderes, pois não aceito o ataque gratuito ao Deputado Hely Tarqüinio, 
homem de diálogo e que se tem primado pela seriedade, pela presença no 
Plenário e nas Comissões. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado 
Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, inicialmente 
gostaria de agradecer as considerações que o ilustre Deputado João Leite fez 
em relação a minha pessoa no que diz respeito ao nosso trabalho nesta 
Casa. 

Gostaria apenas de dizer ao ilustre colega Deputado João Paulo, já que ele 
não estava aqui, quando fomos Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça, que, embora não seja jurista nem rábula, como Deputado, temos, de 
acordo com o Regimento Interno, ás vezes, o privilégio de ocupar um cargo, 
sem sermos especialistas, porque esta Casa é política. Tive o privilégio de ser 
indicado pela bancada anterior Presidente da Comissão de Constituição e 
Justiça. É lógico que, na atmosfera do jurídico, assimilamos alguns 
conhecimentos e os colocamos em prática. Muitas vezes, não passamos pelo 
banco de uma faculdade de Direito, mas instintivamente sabemos o que é 
bom e o que é mau para o povo. As leis são feitas e elaboradas com mérito 
jurídico, mas também com mérito político. Entendo muito bem a posição do 
Deputado João Paulo, mas queria dizer-lhe que em dois anos de trabalho 
faltei apenas a uma reunião, por motivo de doença. Então, como cristão, 
gostaria de alertá-lo de que não se deve atirar a primeira pedra. Isso está nas 
instruções da Bíblia Sagrada. Ele fez uso disso de forma impensada. Isso não 
vem ao caso, pois entendemos que esta é uma Casa política, em que os 
argumentos são colocados, o contraditório também, mas cumprimos, durante 
dois anos, a nossa obrigação de Deputado. Creio que a Comissão de Justiça 
trabalhou bastante, e as estatísticas da produção daquela época foram 
consideradas razoáveis. 
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Com relação ao outro ataque que ele fez, dizendo que é inconstitucional a 

emenda que limitava a saída do Governador em até 20 dias, acho que, se ela 
for analisada por um conjunto de juristas, eles vão considerá-la constitucional. 

Queria apenas dizer que o Governador tem todo o direito de se ausentar de 
Minas Gerais, do Pais. Esse é um expediente rotineiro, a Oposição estava 
cobrando naquele momento a fundamentação da sua viagem, a justificativa 
dela. Então, houvemos por bem colocar aquela emenda limitando a saída do 
Governador em até 20 dias. Fomos derrotados, aceitamos a decisão do 
Plenário desta Casa e desejamos ao Governador uma boa viagem, que lá ele 
possa refletir bastante sobre Minas Gerais e trazer vantagens quando reiniciar 
a administração do Estado. 

Gostaria de agradecer ao ilustre Deputado João Leite por defender o meu 
nome diante da acusação do Deputado João Paulo. Muito obrigado. 

O Src Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À promulgação. 

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo 
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO OFÍCIO DO GOVERNADOR DO 

ESTADO N° 51/g9 
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação de Integrante do 

Conselho Estadual de Educação 
Relatório 

Por meio do Oficio n° 51/99, o Governador do Estado submete a esta Casa 
a indicação do nome da Profa. Lúcia Helena Gonçalves Teixeira para integrar 
o Conselho Estadual de Educação, em cumprimento do disposto no art. 62, 
XXIII, "b", da Constituição Estadual. 

Fundamentação 
A candidata apresentou seu "curriculum vitae" e foi sabatinada por esta 

Comissão Especial. 
O exame de seu currículo deixa entrever uma profissional altamente 

qualificada, com inúmeros cursos realizados, trabalhos publicados, todos de 
alto nível técnico. Sabatinada, respondeu com segurança e prontidão às 
questões formuladas pelos integrantes desta Comissão. 

Entende este relator que a candidata é pessoa qualificada para integrar o 
Conselho Estadual de Educação. 
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Conclusão 

À vista do exposto, opinamos pela aprovação do nome da Profa. Lúcia 
Helena Gonçalves Teixeira para integrar o Conselho Estadual de Educação. 

Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999. 
Maria José Haueisen, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Pastor 

George - Amilcar Martins. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 400Jgg 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa a 
declarar de utilidade pública a Associação Memorial de Assistência Social -
AMAS -, com sede no Município de Contagem. 

Examinada inicialmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça, 
esta concluiu por sua normal tramitação. Vem agora o projeto a esta 
Comissão para deliberação conclusiva, de acordo com o que preceitua o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade mencionada no relatório vem prestando serviços significativos à 

comunidade, notadamente no que se refere às ações de caráter asssitencial 
nas áreas de saúde, de profissionalização e reabilitação de viciados. 

Por entendermos que o seu trabalho é necessário à comunidade de 
Contagem, consideramos que a declaração de sua utilidade pública está 
justificada. 

Conclusão 
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 400/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 1 o de setembro de 199g. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 414/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe 

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Mineira das 
Escolas Famílias Agrícolas - AMEFA -, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, 
conforme determina o Regimento Interno, o projeto foi por ela considerado 
jurídico, constitucional e legal na forma em que foi apresentado. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
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nos termos do art. 103, I, "a", c/c o art. 102, XIV, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas - AMEFA - tem por 

objetivo desenvolver as entidades agregadas quando solicitada; representar e 
defender os interesses das suas associadas perante os órgãos públicos 
municipais, estaduais, federais e internacionais, além de promover a geração 
de emprego, o combate à fome e à miséria. 

Diante do relatado, é justo e oportuno conferir-lhe o título declaratório de 
utilidade pública estadual. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 414/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 1° de setembro de 1999. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 425/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De inic. :;.~· do Deputado Chico Rafael, o Projeto de Lei n° 425/99 objetiva 

declarar de • ;üildade pública a Associação de Integração da Criança, com 
sede no Munici1-io·<:ia Pouso Alegre. 

Examinada preli'~"'"'mente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu pG< !:'la juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta C:>,nissão para deliberação conclusiva, de acordo 
com o que preceitua o art. 1 O:S, · ··._ •. do Regimento Interno. 

Fun, ..,,,~!ação 

A entidade em tela tem por fina11u2:J;; assistir um grande número de 
crianças carentes -da comunidade de Pou:Jn A•egre. É importante conside~;:;~ 
que ela contribui sobremaneira para o afastamento dv~ menores carentes das 
ruas, onde estão mais suscetíveis às mazelas sociais; ·Além ·. ~n mais, mantém 
creches com a finalidade de ajudar na formação psicope<:tagógica das 
crianças a ela confiadas. 

Em vista do caráter filantrópico e educativo da Associação, somos 
favoráveis a que lhe seja outorgado o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 425/99 na 

forma apresentada . 
Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999 . 
Luiz Menezes, relator 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 510/99 



Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 
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O projeto em epígrafe, do Deputado César de Mesquita, visa a dispor sobre 
a criação da Medalha Calmon Barreto. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/8/99, o projeto foi distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Turismo, Indústria e Comércio. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela jurídicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 

Cumpre-nos, agora, apreciar a proposição quanto ao mérito, nos temos dos 
arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem o intuito de criar a Medalha Calmon Barreto, com 

o objetivo de homenagear pessoas físicas e jurídicas que se tenham dedicado 
ao desenvolvimento de atividades culturais e turísticas no Estado de Minas 
Gerais. 

Com a criação dessa condecoração, faz-se justa homenagem a um grande 
araxaense, Calmon Barreto. Ele saiu de Araxá em 1922, aos 12 anos de 
idade, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi trabalhar na Casa da Moeda. 
Aos 14 anos, ingressou na Escola de Belas Artes, e seu trabalho foi 
reconhecido pela crítica especializada. 

Recebeu vários prêmios, percorreu o mundo e, em 1932, retornou ao Brasil 
e foi nomeado Gravador-Mestre da Casa da Moeda. 

Suas esculturas valeram-lhe outros grandes prêmios, e sua carreira como 
pintor se deu após sua aposentadoria como professor. Em 1968, retornou a 
Araxá e iniciou outra fase de produção artística, até que, em 1968, foi 
escolhido patrono da Fundação Cultural. Não se limitou a emprestar seu 
nome à entidade, mas também participou ativamente de suas atividades, 
doando obras e cedendo direitos de reprodução de telas de sua autoria. 

Calmon Barreto faleceu em 9/6/94, em Araxá, que perdeu seu maior artista. 
O Município de Araxá passa por um momento de muita expectativa, com a 

proximidade da reabertura do Grande Hotel e o funcionamento das termas, 
com suas águas miraculosas. Portanto, a iniciativa é oportuna, uma vez que 
associa a imagem do grande artista mineiro Calmon Barreto à cidade de 
Araxá, contribuindo para o resgate do potencial e da vocação turística local. 
Assim, a Medalha Calmon Barreto, a ser instituída, fará parte do calendário do 
município, constituindo verdadeira e merecida homenagem "post mortem". 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 510/99 na 

forma proposta. 
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Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Elbe Brandão, Presidente- Pastor George, relator- Márcio Cunha. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 134/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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O projeto de lei em exame, do Deputado Ermano Batista, tem por escopo 
autorizar o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao 
Município de Frei Gaspar. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma proposta. 

A esta Comissão cabe, agora, deliberar sobre a matéria no 1° turno, nos 
termos do art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No imóvel cuja doação se pretende, funcionou, após sua doação ao Estado, 

uma escola de 1 o grau, posteriormente desativada. O abandono deu margem 
à ação de depredadores, que comprometeram a vida útil do prédio. 

Diante disso, o Executivo Municipal pretende lhe seja doado o imóvel, para 
que nele sejam implantados abrigo de crianças carentes, cursos 
profissionalizantes do projeto Toriba e quadra poliesportiva. 

Sobre a transação não deve incidir nenhum tributo, uma vez que doador e 
donatário são entidades de direito público e, como tal, gozam de imunidade 
fiscal. Sendo assim, a ordem financeira· e orçamentária permanecerá 
inabalada, eximindo-se o erário de qualquer despesa. 

Em razão dessas considerações, não encontramos óbice de natureza 
financeiro-orçamentária à aprovação do projeto. 

Conclusão 
Pelo aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 134/99 na forma 

apresentada. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Olinto Godinho - Miguel 

Martini. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 149/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto em tela, do Deputado Ermano Batista, acrescenta parágrafo ao 
art. 1° da Lei n° 9.532, de 1987, que dispõe sobre aposentadoria dos 
servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão. 

Foi a matéria distribuída primeiramente à Comissão de Constituição e 
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Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. A seguir, a Comissão de Administração Pública opinou por sua 
aprovação. 

Vem agora a esta Comissão, para receber parecer nos termos regimentais. 
Fundamentação 

O objetivo da proposição é criar uma exceção à Lei n° 9.532, de 1987, que 
permita ao servidor público ocupante de cargo comissionado que dele for 
afastado sem ser a pedido ou por penalidade o direito à continuidade da 
percepção de remuneração do cargo, isto é, o apostilamento, desde que o 
seu exercício compreenda período igual ou superior a dez anos, consecutivos 
ou não. 

Mais especificamente, essa continuidade se dará quando ocorrer 
aposentadoria ou impedimento definitivo para o exercício, por acidente do 
trabalho ou doença profissional, independentemente do período de exercício 
no cargo. 

É de conhecimento de todos que o Estado não consegue cumprir o limite 
legal para a despesa com pessoal. Entendemos que a modificação proposta 
abrirá precedentes e constituirá um retrocesso na política estadual de 
contenção e moralização dos gastos públicos. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 149/99. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999 .. 
Márcio Cunha, Presidente e relator- Mauro Lobo- Olinto Godinho- Miguel 

Martini. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 209/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o projeto de lei em epígrafe visa a 
reconhecer como estância hidromineral a localidade denominada Bom Jardim 
- Fazenda Esperança, no Município de Mário Campos. 

Publicada em 10/4/99, a proposição foi distribuída a esta Comissão para 
receber parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição de que ora se cogita tem por objetivo reconhecer como 

estância hidromineral a localidade de Bom Jardim - Fazenda Esperança, no 
Município de Mário Campos. 

A providência legislativa propugnada pelo projeto justifica-se em razão das 
características dos recursos hídricos da região, que compreende uma área de 
450.080m2 • Com efeito, as águas de Bom Jardim, em quantidade abundante, 
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apresentam índice de radioatividade que lhes permite o qualificativo de 
minerais, além das seguintes características: aspecto cristalino, ausência de 
odor e de sólidos em suspensão, baixa condutividade, significativo teor de 
bicarbonato. 

Em face desses fatores, mediante a Portaria n° 42 do MINFRA, de 20/2/91, 
foi outorgada à ERG- Mineração e Comércio Ltda. a concessão para lavrar 
água mineral na Fazenda Esperança. Essa empresa, juntamente com outros 
empreendedores, vem desenvolvendo um projeto voltado para a exploração 
racional desses recursos hídricos, com a implantação de toda a infra-
estrutura necessária à estância hidromineral, prevista a conclusão no prazo 
de cinco anos. O complexo de obras conterá hotel, quadras poliesportivas, 
piscinas térmicas e natural, anfiteatro, termas e captações de água para 
engarrafamento em unidade própria. 

Portanto, o projeto em exame, uma vez transformado em lei, representará 
um grande passo rumo ao desenvolvimento econômico e turístico da região, 
redundando em investimentos os mais variados e gerando inúmeros 
empregos. Trata-se, pois, de proposição de inegável interesse público, pelo 
que merece prosperar nesta Casa Legislativa. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 209/99. 
Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Sargento 

Rodrigues - Doutor Viana - Agostinho Patrús. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 258/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe visa a 
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de Minas imóvel de 
propriedade do Estado. 

A proposição foi objeto de exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma proposta . 

Agora é atribuição deste órgão colegiado deliberar sobre essa proposição 
em 1° turno, nos termos do art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Município de Pará de Minas doou ao Estado o domínio, a posse e o 

direito sobre o imóvel objeto do projeto de lei em exame; entretanto, não lhe 
foi dada destinação que atendesse aos anseios da população pará-minense 
nem ao interesse coletivo, e o bem encontra-se em situação de abandono. 
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Em face de tais circunstâncias, o Municipio de Pará de Minas pleiteia reavê-

lo, reservando-lhe fim especial, no intuito de que se torne útil ao interesse da 
população local. 

Há de se considerar a inalterabilidade da ordem financeira e orçamentária 
com a implementação da doação pretendida, pois ficam ambas as partes 
desobrigadas de quaisquer ônus, o que não acarretará despesas aos cofres 
públicos estaduais. 

Sendo assim, não há impedimento financeiro-orçamentário à aprovação 
deste projeto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 258/99 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Miguel 

Martini. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 295/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 24/99,"o .. Governador do Estado encaminhou a 
esta Casa Legislativa o Projeto de Ler:'n° 295/99, que dispõe sobre o 
Conselho Deliberativo do IPSEMG - CODEI. · ' 

Preliminarmente, a proposição foi encaminhada à -comissão de Constituição 
e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, pela cõhstitucionalidade e pela 
legalidade da matéria e apresentou ao projeto a Emenda 'ii" .1. 

Em seguida, a proposição foi analisada pela Comissao de" Administração 
Pública quanto ao mérito, tendo esta opinado por sua aprovação. ' 

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no âmbito de sua 
competência, conforme o disposto no art. 100, 11, c/c o art. 102, VIl, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei que ora se analisa propõe a criação de um Conselho 

Deliberativo do JPSEMG-CODEI - como órgão de deliberação e orientação 
superior na fixação dos objetivos e das politicas relativas á atuação do 
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG 
-, por meio do estabelecimento de diretrizes e normas gerais de organização, 
operação e administração. 

Impõe-se a reformulação do IPSEMG, tendo em vista a nova situação da 
arrecadação surgida com a exclusão dos valores pagos a titulo de 
contribuição pelos servidores públicos e seus empregadores do caixa único 
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do Tesouro Estadual. 

Os recentes trabalhos da CPI instaurada neste parlamento sobre o Instituto 
apuraram, entre outras irregularidades, a existência de uma divida de 
R$800.000.000,00 do Estado para com essa autarquia, acumulada ao longo 
dos últimos dez anos e impeditiva de qualquer planejamento financeiro. 

Apurou-se, ainda, uma total desarticulação e desintegração entre suas 
diferentes áreas administrativas, bem como despreparo técnico, gerencial e 
inexistência de um planejamento estratégico de médio e longo prazos. 

A excessiva burocratização e a precariedade dos mecanismos de controle e 
avaliação levaram à criação de Comissão Especial encarregada de estudar a 
proposta de reforma previdenciária para o Estado. 

Desta forma, a proposição em análise representa o início do processo de 
reformulação e dela refoge qualquer análise sobre a questão orçamentária. 

Quanto aos aspectos financeiros, não deparamos nenhuma alteração 
relevante, tendo em vista que a criação do Conselho se dá em virtude da 
extinção do atual Conselho Diretor, criado pela Lei n° 9.380, de 1986. 

A composição do novo Conselho se fará por seis representantes indicados 
pelo Governador do Estado e seis pelas entidades representativas de cada 
órgão ou Poder, sendo dois pelo Poder Executivo, um pelo Legislativo, um 
pelo Judiciário, um pelo Ministério Público e um pelo Tribunal de Contas. 

A remuneração dos membros do Conselho será a prevista no art. 42 da Lei 
n° 9.380, de 1986, que já trouxemos à colação, vedada, ainda, a criação de 
qualquer cargo efetivo ou comissionado, segundo o art. 8° do projeto em 
questão. 

Assim, pelas razões expostas, não encontra a proposição, da ótica 
financeira e orçamentária, óbice à sua aprovação, uma vez que se trata de 
medida meramente administrativa. Ao final, estamos apresentando a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, com o objetivo de garantir maior 
representatividade . 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 295/99, no 1 o 

turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, a seguir apresentada. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 
Dê-se ao inciso I do art. 3° a seguinte redação: 
"Art. 3°- ................................... .. 
I - dois representantes do Poder Executivo, indicados pelo Governador do 

Estado; um representante do Poder Legislativo, indicado· pelo Presidente da 
Assembléia Legislativa; um representante do Poder Judiciário, indicado pelo 
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Presidente do Tribunal de Justiça; um representante do Ministério Público, 
indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, e um representante do Tribunal de 
Contas do Estado, indicado pelo seu Presidente.". 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 

Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 309/99 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, a proposição em tela aprova 
convênio celebrado em 8/4/99 entre os Municípios de Pedro Leopoldo e 
Ribeirão das Neves, para modificação de limites intermunicipais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/5/99, o projeto foi distribuído 
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresentou. 

Vem a matéria, agora, a esta Comissão, para ser examinada quanto ao 
mérito. 

Fundamentação 
Verifica-se, de plano, que o princípio da autonomia dos municípios como 

entes federados, consagrado no "caput" do art. 18 da Constituição da 
República e transposto para o art. 165, § 1°, da Carta mineira, deve ser 
interpretado juntamente com outro dispositivo desta, o art. 62, XXVI, segundo 
o qual compete privativamente à Assembléia Legislativa aprovar convênio 
intermunicipal para alterar limites, competência que se expressa por meio de 
projeto de resolução, de acordo com o disposto no art. 194 do Regimento 
Interno. 

Em fins de 1997, esta Casa examinou o pedido de anexação de território 
envolvendo os Municípios de Chácara e de Juiz de Fora, tendo o ilustre Prof. 
Paulo Neves de Carvalho entendido, em seu parecer, que a Assembléia 
Legislativa não deveria interferir na deliberação dos interessados, apenas 
aprovar o convênio já celebrado, para lhe dar eficácia. E esse ato do 
Legislativo Estadual se efetiva por meio de resolução, e não de lei. 

Pelo exame da documentação, pode-se verificar que o acordo firmado, na 
verdade, provoca alteração de limites que importará, nos termos da cláusula 
primeira, item 1.2, a permuta parcial de território entre os Municípios de Pedro 
Leopoldo e Ribeirão das Neves, cedendo este, aproximadamente, 1,7km2 

àquele e recebendo, em troca, aproximadamente 2,5km2 • 

Cumpre observar, finalmente, que as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas 
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pela Comissão de Constituição e Justiça, são de natureza eminentemente 
técnica e objetivam padronizar a forma de apresentação do ato de aprovação 
do convênio por esta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n° 

309/99, no 1° turno, com as Emendas nos 1 e 2, apresentadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator - José Henrique - Eduardo 

Brandão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 340/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a criação do Programa Ronda Escolar no Estado. 

O projeto foi apreciado inicialmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

A seguir, a Comissão de Direitos Humanos, examinando o mérito da 
proposição, opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresentou. 

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua 
competência. 

Fundamentação 
O projeto tem por finalidade promover a segurança dos alunos, professores 

e servidores dos estabelecimentos de ensino públicos e privados do Estado 
por meio da fiscalização da venda de alimentos e outras mercadorias nas 
portas das escolas, bem como das empresas que realizam transportes 
escolares; da promoção de campanhas periódicas contra o uso de drogas; da 
coibição de porte e uso de armas no interior de prédios escolares e de outras 
medidas de repressão à criminalidade. 

O Programa será executado por meio de ações conjuntas entre a Polícia 
Militar e as Secretarias da Segurança Pública, da Educação e da Saúde e de 
convênios com prefeituras municipais. 

A segurança pública é dever do Estado e direito do cidadão, e sua 
promoção deve ser exigida por todos. Daí nossa concordância com o mérito 
do projeto. 

A Comissão que nos precedeu na análise da matéria aprimorou 
tecnicamente a redação do projeto por meio do Substitutivo n• 1. Não 
obstante, e com o mesmo intuito, estamos apresentando a Emenda n° 1, 
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visando a alterar a redação do art. 4 ° do substitutivo. O referido artigo 
autoriza, em seu inciso I, a abertura de crédito suplementar para o custeio do 
Programa. Entretanto, como se trata de programa a ser criado, o crédito a ser 
aberto será "crédito especial", e não "crédito suplementar", pois só se 
suplementam dotações já existentes. 

A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de 
recursos disponíveis para ocorrer à despesa. Como o projeto é autorizativo, 
entendemos que caberá ao Poder Executivo obter os recursos necessários 
para propor a abertura de tais créditos. Estamos também suprimindo o inciso 
IV do referido art. 4°, que propõe a utilização de "recursos de privatizações 
que vierem a ocorrer" para custeio do Programa proposto. Entendemos que 
seria melhor que a lei que autorizasse a alienação do patrimônio dispusesse 
sobre a destinação dos recursos dela decorrentes. Tais recursos têm sido 
utilizados para a redução da dívida pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 340/99, no 

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Direitos Humanos, 
com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 4° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
"Art. 4°- Para o custeio do Programa, fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - abrir crédito especial no orçamento do Estado; 
11 - utilizar recursos provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas; 
111 -estabelecer convênios com os municípios.". 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini, relator - Mauro Lobo - Olinto 

Godinho. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 360/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em comento, do Deputado Antônio Carlos Andrada, dispõe 
sobre a obrigatoriedade da inclusão de educação física em todos os níveis do 
sistema estadual de ensino. 

Publicada, foi a matéria encaminhada, preliminarmente, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua constitucionalidade, juridicidade e 
legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Em atendimento às normas regimentais expressas no art. 188, c/c. o art. 
102, do Regimento Interno, vem a matéria a esta Comissão, para ser 
examinada quanto ao mérito. 
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Fundamentação 

O projeto original estabelecia uma série de normas referentes à prática da 
educação física. Tais normas, no entanto, estavam eivadas de vícios de 
natureza constitucional, razão que levou a douta Comissão de Constituição e 
Justiça a expurgá-los no substitutivo que apresentou. 

Entendemos ser correta a posição do relator que nos antecedeu e 
concordamos com os termos do substitutivo apresentado. 

No entanto, um exame mais acurado das disposições contidas nas 
disposições transitórias da Lei n° 9.394, de 20/12/96 - Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - permite-nos verificar que é necessário 
adequar o texto do parágrafo único do art. 1 o do substitutivo apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. Com efeito, reza o § 4° do art. 87 o 
seguinte: "Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos 
professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em 
serviço". Ora, esse prazo não foi mencionado, e parece-nos que deve sê-lo, 
razão pela qual apresentamos a Emenda n° 1, na conclusão desta peça. 

Conclusão 
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 360/99 no 

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
e com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao parágrafo único do art. 1° do Substitutivo n° 1 a seguinte redação: 
"Art. 1°- .... 
Parágrafo único - Comprovada a inexistência de formando ou de 

profissional de nível superior, poderão exercer o magistério de que trata este 
artigo os técnicos de nível médio da mesma habilitação, respeitados os 
prazos previstos no § 4° do art. 87 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional.". 

Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - João Pinto Ribeiro, relator - José Milton 

Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro Silva. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 374/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Tereza Lara, define o 
conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de 
benefício, prioridade e equiparação de oportunidades sociais no ãmbito do 
Estado, conforme especifica. 

Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela 
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a Emenda n° 1, 
por ela apresentada, vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber 
parecer, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, XIV, "d", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem por objetivo estabelecer o conceito de 

"deficiência" para que o poder público estadual possa melhor identificar as 
pessoas portadoras de quaisquer limitações ou distúrbios de ordem física, 
neurológica ou psíquica, com o fito de conceder-lhes prioridade no 
atendimento, propiciando-lhes, assim, equiparação de oportunidades 
econômicas e sociais, bem como mais fácil acesso a benefícios gerenciados 
e distribuídos pelo Estado. 

A organização e a classificação indicadas no art.1°, enumerando os tipos de 
"desvantagens" com as quais as pessoas portadoras de deficiência podem 
conviver, constituem importante contribuição à inteligência do assunto tratado. 

No art. 2°, o projeto esclarece os sintomas, os dados técnicos e as 
limitações que caracterizam cada um dos tipos de desvantagens 
mencionadas no artigo anterior. Trata-se de um trabalho de especificação e 
ordenamento da matéria que, certamente, virá facilitar a aplicação da 
legislação correlata. Especialmente, a indicação da gradação técnica 
caracterizadora de situação de deficiência visual e auditiva constitui uma 
segura fonte de balizamento para os órgãos estaduais envolvidos com o 
apoio aos portadores dessas limitações físicas. 

Reconhecemos, então, que a proposição em análise é meritória, tendo 
grande aplicabilidade na execução de políticas públicas de apoio ao portador 
de deficiência. Sabemos que o Estado encontra, muitas vezes, dificuldade em 
dirimir as dúvidas relativas ao enquadramento dos conceitos estabelecidos na 
lei às situações fáticas. Como exemplos de benefícios concedidos pelo 
Estado em seus programas de assistência social à pessoa portadora de 
deficiência, podemos citar a gratuidade no uso do transporte coletivo 
intermunicipal, concedida aos deficientes fisicos e visuais por meio da Lei n° 
10.419, de 1991; a preferência para matrícula em estabelecimentos de 
ensino, dada pela Lei n° 9.684, de 1988; o atendimento prioritário nas 
agências bancárias estabelecidas no Estado, por meio da Lei n° 10.837, de 
1992; o atendimento prioritário nas repartições públicas estaduais, conforme a 
Lei n° 12.054, de 1996. Outras iniciativas neste sentido podem e devem ser 
implementadas no Estado. Em todas as situações, haverá indiscutível 
utilidade de texto jurídico esclarecedor da matéria. 

Em virtude da complexidade e tecnicidade do tema, sugerimos que a 
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propos1çao tenha alteração redacional, conforme o substitutivo a seguir 
apresentado, o qual contempla a alteração proposta pela Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Ressalte-se, porém, que o escopo do 
substitutivo é, tão-somente, a adequação da linguagem científica do texto 
apresentado à técnica legislativa, sem nenhuma alteração no conteúdo do 
projeto original, que teve, na sua elaboração, a valiosa contribuição da 
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 37 4/99 

na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de 
atendimento prioritário, equiparação de oportunidades sociais e concessão de 
beneficios no âmbito do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica definido como pessoa portadora de deficiência, para fins dos 

beneficios previstos na legislação do Estado, o individuo que, 
comprovadamente, apresente desvantagem na orientação, na independência 
física e mobilidade ou de ordem neuropsiquica que ocasione dificuldade para 
o exercício de ocupação habitual, para a interação social e para a 
independência econômica, em caráter permanente. 

Art. 2° - Para os fins desta lei, considera-se: 
I - desvantagem na orientação a limitação do individuo em situar-se no meio 

ambiente, abrangendo a recepção de sinais, sua assimilação e expressão de 
respostas, em virtude da diminuição ou ausência da visão, da audição, do 
tato, da fala e da assimilação dessas funções pela mente, com as seguintes 
especificações: 

a) deficiência auditiva: limitação de ordem neurossensorial ou mista, em 
grau severo e profundo, com perda de setenta por cento ou mais da 
capacidade de audição, nos dois ouvidos; 

b) deficiência visual: acuidade visual igual ou inferior a dez por cento, ou 
seja, vinte duzentos avos na escala Snellen, incluindo-se os · casos de 
diplopia; 

11 - desvantagem na independência fisica e mobilidade a limitação do 
individuo no desempenho autônomo das atividades da vida diária, 
caracterizando-se por: 

a) ausência, paralisação ou dificuldade de movimentos dos membros 
inferiores ou superiores que acarretem grave problema de locomoção, 
deambulação ou equilíbrio; 
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b) necessidade de utilização de equipamentos, suportes, próteses ou 

órteses para o desempenho de suas atividades; 
c) necessidade do auxilio de outra pessoa para a própria locomoção; 
111 - desvantagem de ordem neurológica ou psíquica o distúrbio 

comportamental incapacitante, de caráter transitório, que ocasione dificuldade 
na execução de tarefas da vida diária e de atividades socioeconômicas. 

Art. 3° - Cabe à Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, 
instituída pelo art. 3° da Lei n° 8.193, de 13 de maio de 1982, dirimir as 
dúvidas relativas ao enquadramento dos conceitos legais nas situações 
fáticas. 

Art. 4° - A legislação que trata do deferimento de benefícios e equiparação 
de oportunidades sociais às pessoas portadoras de deficiência fica 
subordinada aos critérios definidos por esta lei. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados de sua publicação. 

Art. 6"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Luiz Menezes -

Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 401/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em apreço cria o 
Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Arquitetônico- FUNPAT. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/6/99, foi o projeto distribuído 
preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que não encontrou 
óbice jurídico, constitucional ou legal a sua tramitação e a pôs-lhe as Emendas 
n°s 1 e 2. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, em obediência ao disposto no art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise visa a criar o Fundo Estadual de Recuperação 

do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico- FUNPAT -, com o objetivo 
de possibilitar a captação e a alocação de recursos financeiros destinados à 
conservação, restauração ou reconstrução de bens de valor histórico, artístico 
e arquitetônico do Estado, representativos da cultura mineira em suas 
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diversas manifestações, contextos e épocas. 

Convém observar alguns comandos legais referentes ao tema em questão. 
A Constituição Federal de 1 g88 assim dispõe sobre a matéria: 
"Art. 216 - Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores 
da sociedade brasileira ... ." 

"Art. 23 - É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios: 

I-····································································· 
111 - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios 
arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte 
e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;" 

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 

1- ...................................................................... . 
VIl - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagistico;".(Grifos nossos.) 
A Lei Federal n° 8.313, de 1991, que restabelece princípios da Lei Federal 

n° 7.505, de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura- PRONAC 
::.. com a finalidade de captar e canalizar recursos para o setor. (Grifo nosso.) 

Essa lei relaciona, em seu art. 3°, objetivos que deverão orientar os projetos 
culturais em favor dos quais serão captados e canalizados os recursos do 
PRONAC. O inciso 111 aponta a "preservação e difusão do patrimônio artístico, 
cultural e histórico, mediante: 

a)··········································································· 
b) conservação e restauração de prédios, monumentos, logradouros, sítios 

e demais espaços, inclusive naturais, tombados pelos Poderes Públicos; 
c) restauração de obras de arte e bens móveis e imóveis de reconhecido 

valor cultural". 
A mesma lei, no art. 4°, ratifica a criação do Fundo de Promoção Cultural, 

criado pela Lei Federal n° 7.505, que passa a denominar-se Fundo Nacional 
da Cultura - FNC -, com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos 
culturais compatíveis com as finalidades do PRONAC. O novo fundo passa a 
ser "administrado pelo Ministério da Cultura e gerido por seu titular" . 

No § 2° do inciso V do art. 4°, ela estabelece que "os recursos do FNC 
somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer 
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do órgão técnico competente, pelo Ministro de Estado da Cultura". (Grifo 
nosso.) 

A Constituição Estadual de 1989 conceitua, no art. 208, o patrimônio 
histórico mineiro e dispõe, no art. 209, sobre a proteção a ele devida. No Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 83, ela dispõe: "A lei 
estabelecerá, sem prejuízo de plano permanente, programas de emergência 
que resguardem o patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais, 
notadamente o das cidades de Mariana, Ouro Preto, Sabará, São João del-
Rei, Serro, Caeté, Pitangui, Tiradentes, Minas Novas, ltapecerica, Campanha, 
Paracatu, Baependi, Diamantina, Januária, Santa Bárbara, Grão-Mogol, 
Conceição do Mato Dentro, Santa Luzia, Estrela do Sul, Prados, ltabirito, 
Congonhas, Nova Era, Lagoa Santa, Barão de Cocais, ltabira, São Tomé das 
Letras, Chapada do Norte e o de outros núcleos urbanos que contenham 
reminiscências artísticas, arquitetônicas e históricas do século XVIII. 

Parágrafo único - Para o fim de proteção ao patrimônio cultural do Estado, a 
Polícia Militar manterá órgão especializado". (Grifo nosso.) 

A Lei n° 11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de 
Minas Gerais, detalha, nos arts. 5° a 12, as providências a serem tomadas na 
preservação do patrimônio histórico, artístico e arquitetônico do Estado, 
dispondo, no art. 5°: "O Estado zelará pela conservação dos bens, tomados 
isoladamente ou em conjunto, que se relacionam com a história, a arquitetura 
e a arte em Minas Gerais e que sejam representativos da cultura mineira em 
suas diversas manifestações, contextos e épocas". (Grifo nosso.) 

A mesma lei determina, no art. 66, que "A Secretaria de Estado da Cultura, 
com a participação e a aprovação do Conselho Estadual de Cultura, 
elaborará, anualmente, o Plano Estadual de Cultura". (Grifo nosso.) 

A extensa legislação a respeito do patrimônio cultural demonstra o valor 
atribuído ao tema pelos parlamentares. 

A Constituição Federal conceitua patrimônio cultural brasileiro e estabelece 
a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios na sua preservação. Define, ainda, ser competência da União, dos 
Estados e do Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a matéria. 
(Grifas nossos.) 

A Constituição Estadual vai além, relacionando 29 cidades mineiras cujo 
patrimônio cultural deve merecer tratamento especial por meio da 
implementação de programas de emergência. 

Estão em vigor o Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC -, Q 
Fundo Nacional da Cultura - FNC -, o Fundo de Incentivo Cultural - FICART -
e a Política Cultural do Estado de Minas Gerais, que determina a elaboração 
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anual de um Plano Estadual de Cultura. (Grilos nossos.) 

Aparentemente, o tema em questão estaria suficientemente regulamentado. 
No entanto, uma observação mais detalhada sobre a matéria permitiria 
algumas conclusões: 

- Os recursos captados e distribuídos pelo Programa Nacional de Apoio à 
Cultura - PRONAC - se destinam a um extenso e diversificado universo (Lei 
n° 8.313, art. 3°), envolvendo, até mesmo, concessão de bolsas de estudos, 
pesquisa e trabalho no Brasil ou no exterior; concessão de prêmios a 
criadores, autores, artistas, técnicos e suas obras em filmes, espetáculos 
musicais e artes cênicas; produções de discos, vídeos, filmes e outras formas 
de reprodução fonovideográfica de caráter cultural; edição de obras relativas 
às ciências humanas, às letras e às artes; realização de exposições, festivais 
de arte, espetáculos de artes cênicas ou congêneres; construção, formação, 
organização, ampliação e equipamento de museus, bibliotecas, arquivos e 
outras entidades de caráter cultural. (Grilos nossos.) 

- Os recursos destinados à "preservação e difusão do patrimônio artístico, 
cultural e histórico" (inciso 111) constituiriam apenas parte dos recursos do 
PRONAC. 

Além disso, a aprovação desses recursos, destinados a todos os Estados 
da Federacão, e sua aplicação em projetos culturais só é feita "após 
aprovação, com parecer do órgão técnico competente, pelo Ministro de 
Estado da Cultura". Podem-se avaliar as dificuldades na obtenção de tais 
recursos, a serem aplicados na preservação do patrimônio histórico, artístico 
e arquitetônico de apenas um dos membros da Federação. (Grifas nossos.) 

- A Constituição mineira, ao prever "programas de emergência que 
resguardem o patrimônio cultural", deixa o Estado na situação de pedinte, a 
depender da boa-vontade de contribuintes esporádicos e da realização de 
campanhas pouco produtivas, situação descrita e analisada na justificação do 
projeto de lei em análise. 

Atualmente, fica o patrimônio histórico, artístico e arquitetõnico de Minas 
Gerais, parte do mesmo considerado patrimônio cultural da humanidade, de 
incalculável valor cultural, sujeito a depredações provocadas pela natureza e 
pelo próprio homem, como exemplificado na justificação da proposição, 
prescindindo de uma fonte regular de recursos para a sua preservação, 
conservação e restauração . 

Patrimônio cultural é matéria de competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municípios, estando sujeita a legislação 
concorrente. 

O projeto em epígrafe, se transformado em lei, virá preencher uma lacuna 
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existente na regulamentação do tema em questão Entretanto, achamos 
necessário apresentar a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, proposta pela 
Comissão de Constituição e Justiça, com o objetivo de reduzir o índice de 
remuneração do agente financeiro do FUNPAT, considerando que os 
recursos previstos talvez sejam insuficientes para atender à demanda 
proposta. 

Propomos, ainda, as Emendas n°s 3 e 4, a fim de alterar a redação do 
inciso I do art. 7° e acrescentar um elemento ao grupo coordenador do 
FUNPAT. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 401/99, no 

1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, a Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 2, da mesma Comissão, e as Emendas n°S 3 e 4, a seguir 
apresentadas. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 2 
Dê-se à Emenda n° 2 a seguinte redação: 
"Art. 11- .................................................. .. 
§ 4° - O agente financeiro do FUNPAT fará jus à remuneração de até um e 

meio por cento ao ano.". 
EMENDAN"3 

Dê-se ao inciso I do art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7°- .......................................................... .. 
I - indenizações decorrentes de condenações, previstas no art. 77 da Lei n° 

11.726, de 1994, por danos causados aos bens descritos no art. 1"-". 
EMENDA N°4 

Acrescente-se ao art. 13: 
"Art. 13- ............................................................ . 
VIII- Corpo de Bombeiros Militar.". 
Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio Carlos 

Andrada- João Pinto Ribeiro- José Milton. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 454/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Governador do Estado, enviado a esta Casa por 
meio da Mensagem n° 41/99, altera dispositivo da Lei n° 11.988, de 24/11/95, 
que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Comunidades. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, que vem agora, a esta Comissão 
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para receber parecer, nos termos do art. 188 c/c o art. 102, XIV, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Fundo Estadual de Desenvolvimento de Comunidades - FDC - foi criado 

com a finalidade de dar suporte a projetos aprovados no âmbito do Programa 
de Mobilização de Comunidades, vinculado à SEPLAN. A prioridade desse 
programa é dar apoio técnico e financeiro a projetos comunitários 
simplificados, relacionados com as atividades produtivas rurais e urbanas, 
com as melhorias habitacionais, edificações, e implementação de redes de 
água e esgoto e, ainda, de infra-estrutura comunitária. 

Um exame das ações realizadas por meio do referido programa mostra alto 
grau de participação da comunidade, com resultados bastantes satisfatórios. 
Desenvolvido em vários pontos do Estado, o programa tem 41 O projetos em 
andamento e 265 projetos já executados. Foram transferidos às entidades 
comunitárias mais de R$12.000.000,00, que, somados às contrapartidas 
dessas entidades e das Prefeituras, perfaz o total de R$31.000.000,00. As 
atividades vinculadas ao programa já permitiram que 309 municípios fossem 
beneficiados. 

Os dados fornecidos pela SEPLAN, constantes na exposição de motivos 
que acompanha o projeto, permitem concluir que o Programa de Mobilização 
de Comunidades tem enorme importância social, fato que justifica plenamente 
sua manutenção. E para tal, é necessário dar continuidade à liberação de 
recursos do Fundo de Desenvolvimento de Comunidades. 

Na verdade, o parágrafo único do art. 6° da Lei n° 11.988, de 21/11/95, já 
prevê que o prazo de liberação de recursos seja prorrogado após avaliação 
de resultados do programa. E é a isso que visa o projeto em análise, ao 
alterar o "caput" do art. 6° da lei supramencionada. A proposição merece, 
pois, nosso apoio. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 454/99 

no 1 o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999 . 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Luiz Menezes -

Rogério Correia. 
PARECER PARA O~ TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

4/99 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei em epígrafe 
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visa a alterar a composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte, de 
que tratam os arts. yo e 21 da Lei Complementar n° 16, de 14/1/93. 

Aprovada em Plenário no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, a 
proposição retorna a esta Comissão para receber parecer no 2° turno. Segue 
anexa, como parte deste parecer, a redação do vencido. 

Fundamentação 
Conforme salientou o autor na justificação do projeto, o objetivo deste é 

alterar a Região Metropolitana de Belo Horizonte, nela incluindo os Municípios 
de Capim Branco e Matozinhos, que já integram o Colar Metropolitano da 
Capital. Pretende-se, ainda, excluir do Colar os Municípios de Florestal e Rio 
Manso, com o objetivo de corrigir falha da Lei Complementar n° 48, de 1997, 
que os incluiu na Região Metropolitana. 

Duas outras alterações estão sendo promovidas, ainda, para correção 
ortográfica de topônimos: lnhaúma, em vez de lnhaúmas, e Jabuticatubas, 
em vez de Jaboticatubas, objetivando adequar o texto legal á nomenclatura 
constante no volume "As Denominaçôes Urbanas de Minas Gerais", publicado 
em 1997 pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA -, em parceria com 
esta Casa. 

Posteriormente, em Plenário, foram apresentadas a Emenda n° 1, do 
Deputado Fábio A velar, e o Substitutivo n° 1, do Deputado Adelino de 
Carvalho. A Emenda n° 1 tinha como finalidade incluir na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte o Município de Taquaraçu de Minas, que já 
integra o Colar Metropolitano desde a constituição deste, em 1993. Já o 
Substitutivo n° 1 tinha como escopo acrescentar na citada Região o Município 
de Jabuticatubas, já integrante do Colar Metropolitano, além de incluir neste 
os Municípios de Baldim, Funilândia e Prudente de Morais. 

Esta Comissão, ao examinar o mérito das duas propostas apresentadas, 
considerou-as suficientemente justificadas, razão pela qual apresentou o 
Substitutivo n° 2, que as contemplava integralmente, tendo sido esta última 
proposição aprovada pelo Plenário no dia 24/8/99, ficando prejudicados o 
projeto original, a Emenda n° 1 e o Substitutivo n° 1. 

Pelas razôes anteriormente expostas, e tendo em vista que até o momento 
não há nenhum fato novo em relação à matéria, entendemos que o projeto 
está em condiçôes de ser aprovado no 2" turno. 

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

Complementar n° 4/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissôes, 31 de agosto de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente -José Henrique, relator- Aílton Vilela - Eduardo 
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Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 4/99 
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Altera a composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de seu 
colar metropolitano, de que tratam os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 
26, de 14 de janeiro de 1993. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 

1993, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 7°- Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios 

de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, 
Contagem, Esmeraldas, Florestal, lbirité, Igarapé, Jabuticatubas, Juatuba, 
Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Pedro 
Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, 
Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu 
de Minas e Vespasiano.". 

"Art. 21 - O Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
é constituído pelos Municípios de Baldim, Barão de Cocais, Belo Vale, 
Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, lnhaúma, ltabirito, ltatiaiuçu, ltaúna, 
Moeda, Nova União, Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São 
José da Varginha e Sete Lagoas.". 

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 116/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 116/99, do Deputado João Leite, que declara de 
utilidade pública a entidade Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem, 
com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno . 

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

PROJETO DE LEI N° 116/99 
Declara de utilidade pública a entidade Casa de Apoio à Criança Carente de 

Contagem, com sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa de Apoio à 



Criança Carente de Contagem, com sede no Município de Contagem. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 195/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 195/99, do Deputado Ambrósio Pinto, que declara de 
utilidade pública a entidade Movimento para Recuperação Humana, com sede 
no Município de São Lourenço, foi aprovado em turno único, com a Emenda 
n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 195/99 
Declara de utilidade pública a entidade Movimento para Recuperação 

Humana, com sede no Município de São Lourenço. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Movimento para 

Recuperação Humana, com sede no Município de São Lourenço. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 230/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 230/99, do Deputado João Batista de Oliveira, que dá 
nova redação ao art. 37 da Lei n° 12.727, de 30/12/97, foi aprovado no 2° 
turno, na forma do Substitutivo n° 1 e com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N" 230/99 
Dá nova redação ao art. 37 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, 
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que dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos devidos 
por serviços extrajudiciais e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 37 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 37- Na distribuição da receita adicional a que se referem os arts. 35 e 

36 será observado o seguinte: 
I - 8% (oito por cento) serão destinados ao Fundo Estadual de Assistência 

Social e ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, que os alocarão em 
programas de atendimento especializado ao portador de deficiência, de 
assistência à criança, ao adolescente e ao idoso; 

11 - de 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) serão destinados à 
execução da Lei n° 12.460, de 15 de janeiro de 1997; 

111 - de 1% (um por cento) a 2% (dois por cento) serão destinados a 
investimentos que visem à aquisição de equipamentos e à conclusão de 
obras relacionadas com unidades de saúde e hospitais, aí incluídas a 
aquisição de equipamentos, a construção, a reforma e a ampliação de 
policlínicas da rede pública de saúde do Estado; 

IV - 5% (cinco por cento) serão destinados ao Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, que os alocará na execução de 
programas destinados a promover a melhoria das condições de vida de 
comunidades rurais; 

V - de 83% (oitenta e três por cento) a 85% (oitenta e cinco por cento) 
constituirão receita corrente ordinária, consideradas as destinações de que 
tratam os incisos anteriores.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Maria Olívia, Presidente - João Paulo, relator - Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 334/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 334/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE -de Areado, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 334/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE- de Areado, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE- de Areado, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 369/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 369/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE- de Virgínia, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 369/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE- de Virgínia, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE- de Virgínia, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 370/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 370/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE - de Rio Preto, com sede nesse município, foi aprovado em turno 
único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 



z 
õ 

• 

r
~----- o 

123 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 370/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE -de Rio Preto, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE- de R:o Preto, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 19g9_ 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 377/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 377/99, do Deputado Mauri Torres, que declara de 
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de São Domingos do Prata, com sede nesse município, foi aprovado em turno 
único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 377/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE - de São Domingos do Prata, com sede nesse 
município. 

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

dos Excepcionais - APAE - de São Domingos do Prata, com sede nesse 
município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora -Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 378/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 378/99, do Deputado Rêmolo Aloise, que declara de 

utilidade pública a entidade Obra do Berço Santa Tereza de São Sebastião do 
Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, foi aprovado 
em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 378/99 
Declara de utilidade pública a entidade Obra do Berço Santa Tereza de São 

Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra do Berço Santa 

Tereza de São Sebastião do Paraíso, com sede no Município de São 
Sebastião do Paraíso. · 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria 0/ívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 379/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 379/99, do Deputado Anderson Adauto, que declara de 
utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Pratápolis, com sede nesse 
município, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 379/99 
Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Pratápolis, com 

sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de 

Pratápolis, com sede nesse município. 
Art. ~ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
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Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olivia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 380/99 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 380/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
declara de utilidade pública a Associação Metodista de Ação Social - AMAS -
Poços de Caldas, com sede nesse município, foi aprovado em turno único, 
com a Emenda n° 1 . 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 380/99 
Declara de utilidade pública a Associação Metodista de Ação Social -AMAS 

-Poços de Caldas, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação Metodista de Ação 

Social -AMAS- Poços de Caldas, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 384/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 384/9g, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE - de Monte Belo, com sede nesse município, foi aprovado em turno 
único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 384/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE -de Monte Belo, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais- APAE- de Monte Belo, com sede nesse município. 



Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 386/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 386/99, do Deputado Ivo José, que declara de utilidade 
pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Conselheiro 
Lafaiete, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete, foi aprovado em 
turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI W 386/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas 

de Conselheiro Lafaiete, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Aposentados 

e Pensionistas de Conselheiro Lafaiete, com sede no Município de 
Conselheiro Lafaiete. 

Art. ~ - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diníz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 387/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 387/99, do Deputado José Henrique, que declara de 
utilidade pública a Associação Atlética Esportiva Canto de Rua - AA TLESCAR 
-, com sede no Município de Governador Valadares, foi aprovado em turno 
único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 387/99 
Declara de utilidade pública a Associação Atlética Esportiva Canto de Rua -
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AA TLESCAR -, com sede no Município de Governador Valadares. 

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

Canto de Rua - AATLESCAR -, com sede no Município de Governador 
Valadares. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 392/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 392/99, da Deputada Maria Tereza Lara, que declara de 
utilidade pública a Creche Lar Frei Toninha, com sede no Município de Belo 
Horizonte, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 392/99 
Declara de utilidade pública a Creche Lar Frei Toninha, com sede no 

Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Creche Lar Frei Toninha, com 

sede no Município de Belo Horizonte. · 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 397/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 397/99, do Deputado João Leite, que declara de 
utilidade pública o Grupo Beneficente e Recreativo da Terceira Idade da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte Turminha Alegre, com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 397/99 
Declara de utilidade pública o Grupo Beneficente e Recreativo da Terceira 

Idade da Região Metropolitana de Belo Horizonte Turminha Alegre, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Beneficente e 

Recreativo da Terceira Idade da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
Turminha Alegre, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olivia. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 457/99 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Carlos Andrada, a proposição em análise 

solicita a transcrição nos anais da Casa de artigo do Deputado Federal 
Vittorio Medioli, publicado no jornal "O Tempo" de 6/7/99, intitulado 
"'Marketing' Pessoal". 

O requerimento foi publicado em 8/7/99 e vem agora à Mesa para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno dispõe que o requerimento de 

inserção, nos anais da Assembléia, de documento ou pronunciamento não 
oficial, especialmente relevante para o Estado, será submetido a votação. 

A matéria de que trata o requerimento em tela está caracterizada como não 
oficial, já que não foi lida no expediente de reunião tampouco consubstanciou-
se em proposição, submetendo-se, nessa qualidade, à deliberação das 
comissões ou do Plenário. Quanto a sua relevância, nos termos em que está 
identificada pelo dispositivo regimental, cabe-nos fazer restrição. Importante 
para o Estado é o fato cuja dimensão histórica, política ou cultural atinja parte 
significativa do seu povo - seus valores ou seus interesses - e que tenha 
repercussão duradoura. 

Não é o caso do artigo do Deputado Federal Vittorio Medioli, em que o autor 
acusa o Deputado Durval Ângelo, membro deste parlamento, de manipular a 
TV Assembléia, de forma a ter mais espaço que seus pares. Concluiu que o 
Deputado negou a acusação, mas, ao fazê-lo, comprometeu-se ainda mais ao 
afirmar: "Faz parte da minha estratégia de trabalho promover meu 'marketing' 
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pessoal". 

É compreensível que o homem público admita ser tarefa sua preservar a 
própria imagem, já que as ações a ele imputadas são atacadas com 
regularidade, não raro injusta e leviamente. Nesse sentido, ele poderia admitir 
que promove "marketing" pessoal. Usando o bom senso, por outro lado, 
achamos duvidoso que pessoa inteligente, afeita aos ardis da palavra, se 
acuse de forma tão ingênua, como deixou bem claro o autor da coluna. A 
nosso ver, esse ponto, por si só, compromete a veracidade do evento 
narrado. 

Além do mais, esta relataria entende que o fato mencionado pelo Deputado 
Federal carece de provas. Trata-se apenas, até o momento, de artigo 
jornalístico que expressa ponto de vista pessoal. 

Temos a considerar, por fim, que, dando acolhida ao requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, estaríamos apoiando tacitamente 
acusações não comprovadas dirigidas ao Deputado Durval Ângelo. Negamos, 
portanto, a sua transcrição nos anais da Assembléia Legislativa. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela rejeição do Requerimento n° 457/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de agosto de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Dilzon Melo - Gil 

Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 468/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Administração Pública, o requerimento em 
epígrafe solicita seja enviado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar, 
pedindo que forneça informações sobre as obras de construção, reforma e 
ampliação de prédios pertencentes à Polícia Militar, especialmente as 
residências destinadas aos Comandantes de batalhões, e envie cópias dos 
respectivos contratos e dos instrumentos licitatórios das referidas obras, 
indicando, ainda, a dotação orçamentária a que se referem. 

Publicada em 10f7/g9, a proposição foi distribuída à Mesa da Assembléia 
para receber parecer, conforme o disposto nos arts. 233, XII, c/c o art. 234, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição do Estado, em seu art. 54, § 3°, confere à Assembléia 

Legislativa a prerrogativa de encaminhar pedido de informações ao 
Comandante-Geral da Polícia Militar, entre outras autoridades, para exercer o 
papel fiscalizador do qual está constitucionalmente incumbida. 
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De fato, a Constituição Estadual, no seu art. 62, inciso XXXI, estabelece 

que compete privativamente à Assembléia Legislativa fiscalizar e controlar os 
atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. 

O art. 233, inciso XII, do Regimento Interno permite ao Deputado, por meio 
de requerimento sujeito à deliberação do Plenário, solicitar informações às 
autoridades estaduais. O art. 234 do mesmo Diploma estabelece que deverá 
ser emitido parecer sobre a proposição. 

No tocante ao mérito, entendemos que o requerimento versa sobre matéria 
de interesse público, sendo conveniente e oportuno que este Poder obtenha 
as informações ora requeridas, de modo a exercer satisfatoriamente a sua 
função fiscalizadora. 

Dessa forma, não vislumbramos óbice constitucional nem regimental ao 
requerimento em análise. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 468/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de agosto de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Dilzon 

Melo. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO W 533/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria dos Deputados Marco Régis e Jorge Eduardo de Oliveira, a 
proposição em epígrafe tem por objetivo solicitar à Presidência deste 
parlamento a inserção nos anais da Casa do artigo "Carta de Alienas", 
apresentado em reunião da Comissão de Meio Ambiente, ocorrida em 5/7/99, 
na cidade de Alienas, quando se discutia o tema "A Privatização de Furnas e 
a Questão das Águas Brasileiras". 

O requerimento foi publicado em 12/8/99 e a seguir encaminhado a este 
órgão colegiado, para sobre ele emitir parecer, conforme determina o art. 79, 
VIII, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Da leitura do inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno, depreende-se que 

é permitida a inserção nos anais da Assembléia Legislativa somente de 
documento ou de pronunciamento não oficial considerados relevantes para o 
interesse do Estado. 

No caso em tela, o documento que se pretende transcrever nos anais do 
Legislativo mineiro trata inegavelmente de questão polêmica concernente às 
conseqüências nefastas- no entendimento de seus signatários - que poderão 
advir da privatização das usinas hidrelétricas de Furnas sobre a economia e 
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os interesses dos mineiros. O artigo apresenta as razões pelas quais os seus 
autores - pessoas dos mais variados segmentos da sociedade - se opõem à 
transferência do patrimônio público ao setor privado, constituindo ao mesmo 
tempo contundente retrato do anseio e dos temores da população local diante 
da intenção do Governo Federal de desestatizar a hidrelétrica. 

Em virtude dessas considerações, entendemos oportuna e justificada a 
apresentação do requerimento, o qual evidentemente merece o nosso 
acolhimento. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 533/99 

na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de agosto de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Dilzon Melo - Gil 

Pereira. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 31/8/99, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Antônio Andrade, dando ciência à Casa do falecimento do 

Deputado Aníbal Khury, Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná, 
ocorrido em 30/8/99, em Curitiba-PR. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Bilac Pinto, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Rubens Amaral Cunha, ocorrido em 15/8/99, em Santa Rita do Sapucaí. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Cristiano Canêdo, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Lauro Pacheco de Medeiros, ocorrido em 24/8/99, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do falecimento da Sra. 
Maura Almeida Nassar, ocorrido em 22/8/99, em Muzambinho. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento da Sra. 
Zélia Anunciação de Bragança, ocorrido em 26/8/99, em Pirapora. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios - 2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 535 a 537/99 - Requerimentos n°s 623 a 
634/99 - Requerimentos dos Deputados Amilcar Martins, Agostinho Silveira e 
João Paulo e outros - Comunicações: Comunicações dos Deputados Dimas 
Rodrigues, Gil Pereira (2), Wanderley Ávila (2) e Maria Olívia (2) - Oradores 
Inscritos: Discurso do Deputado João Paulo - Palavras do Sr. Presidente -
Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do 
Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Adelmo 

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani -Alencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto- Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lrani Barbosa - Ivo José - João Leite -
João Paulo- João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira -José Henrique-
José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Mauri Torres- Mauro Lobo- Miguel Martini 
- Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) Às 14h15min, a lista de 

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

13 Fase (Expediente) 
Ata 

- A Deputada Maria Olívia, 23 -Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado João Paulo, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Armando Costa, Secretário da Saúde e Gestor dos SUS-MG, 
encaminhando cópia do ofício dirigido à Presidente da Fundação 
HEMOMINAS, em que solicita a instalação de unidade de atendimento para 
coleta e banco de sangue no Município de Caratinga. 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, em atenção a 
requerimento do Deputado Paulo Piau, prestando informações referentes à 
prorrogação do Convênio n• 5/91, prestadas pelo Secretário Adjunto de 
Administração Tributária. 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, em atenção a 
requerimento do Deputado Alberto Bejani, prestando informações referentes 
às cotas-partes repassadas aos municípios. 

Do Sr. Sebastião Soares Correia, Presidente da Câmara Municipal de 
Nanuque, comunicando a consignação em ata de reunião ordinária dessa 
Casa de pedido de apoio ao projeto que beneficia os produtores rurais. 

Do Sr. Caio J. C. Brandão Pinto, Presidente da RURALMINAS, 
encaminhando a relação dos processos de legitimação de terras devolutas 
rurais a serem legitimados pela referida fundação. (- Distribuídos à Comissão 
de Política Agropecuária.) 

Do Sr. Jorge Rubinich, Presidente do Conselho Federal de Medicina 
Veterinária, solicitando as informações que menciona a respeito dos 
Deputados mineiros com formação acadêmica em medicina veterinária ou 
zootecnia . 

Do Sr. Eduardo Maia Botelho, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional 
do Trabalho - 33 Região, comunicando que a Sra. Lutiana Nacur Lorentz, 
Procuradora do Trabalho, representará esse órgão em audiência pública da 
Comissão do Trabalho.(- À Comissão do Trabalho.) 

Do Sr. Deodoro Máximo de Alencar Filho, Coordenador do Fórum 
Metropolitano de Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, encaminhando 
moção de apoio ao Projeto de Lei n• 48/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n• 
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48/99.) 

Do Sr. Rogério Rocha Rafael, Presidente da Associação dos Municípios da 
Microrregião do Médio Jequitinhonha - AMEJE -, solicitando empenho na 
rejeição do Projeto de Lei n° 39g/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 3g9/99.) 

Do Sr. Marilio Malagutti Mendonça, Secretário Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte, comunicando que será representado pelo Sr. João Batista Souza, 
Coordenador da Área de Vigilância Sanitária daquela Secretaria, em 
audiência pública em que se debaterá a Lei Federal n° 9.787. (-À Comissão 
de Defesa do Consumidor.) 

Do Centro de Análise Econômica da Secretaria da Fazenda (2), 
encaminhando o Boletim Financeiro e Orçamentário relativo a julho de 1 g9g e 
o Boletim de Desempenho do ICMS relativo a agosto de 1 g99. (-À Comissão 
de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Domingos Marcondes Terra, de Uberlândia, fazendo comentários 
favoráveis à atuação dos Deputados desta Casa e encaminhando cópia de 
carta enviada ao Governador do Estado em que elogia sua postura diante do 
Governo Federal.(- À Comissão de Administração Pública.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande 
Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 535/99 

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Flor de Acácia, com sede no 
Município de Ataléia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Flor de Acácia, 

com sede no Município de Ataléia. 
Art. ~- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1999. 
Wanderley Ávila 
Justificação: A Loja Maçônica Flor de Acácia foi fundada em 1817/69. Tem 

como finalidades o combate à fome e à pobreza; a habilitação e a reabilitação 
das pessoas portadoras de deficiência; a divulgação da cultura e do esporte; 
o desenvolvimento comunitário e a manutenção de programas visando à 
melhoria das condições de vida dos mais necessitados. 

De acordo com a documentação anexa, a entidade preenche os requisitos 
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para ser declarada de utilidade pública, título que lhe dará suporte no 
desenvolvimento das suas atividades filantrópicas. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimentto Interno. 

PROJETO DE LEI W 536/gg 
(Ex-Projeto de Lei n° 345/95) 

Autoriza a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - a receber a 
Escola Superior de Agronomia e Ciências de Machado como unidade 
associada. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica autorizada a Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG 

- a receber a Escola Superior de Agronomia e Ciências de Machado, da 
Fundação Educacional de Machado, como unidade associada, com a 
finalidade de dar-lhe assistência pedagógica, administrativa e científica. 

Art. 2° - A escola permanecerá como associada até que se processe sua 
absorção pela UEMG. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 25 de agosto de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: É de grande importância para a Escola Superior de Agronomia 

e Ciências de Machado, localizada no Município de Machado, tornar-se 
unidade associada à UEMG, para receber assistência pedagógica, 
administrativa e científica, o que contribuirá para a melhoria e o 
aperfeiçoamento de seu corpo docente e discente. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 537/99 
Cria o Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos e dá outras 

providências . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado, nos termos da Lei Complementar n° 27, de 18 de 

janeiro de 1993, o Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos -
FEPDH -, de individuação contábil, destinado a dar suporte financeiro a 
programas de promoção e defesa dos direitos humanos. 

Parágrafo único - Ao órgão gestor do FEPDH compete a definição dos 
critérios pelos quais será feita a apreciação das solicitações de recursos 
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apresentadas e a conseqüente classificação destes como programas de 
promoção e defesa dos direitos humanos. 

Art. 2° - São beneficiários do FEPDH os órgãos ou entidades públicos e 
privados que tenham notória e relevante atuação na promoção dos direitos 
humanos e na defesa das garantias fundamentais. 

Parágrafo único - Compete ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
Humanos da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos 
examinar e proferir decisão sobre a notoriedade e a relevância das entidades 
interessadas na obtenção de recursos provenientes do FEPDH. 

Art. 3° - O FEPDH tem prazo de duração indeterminado. 
Art. 4 ° - Os recursos do FEPDH são provenientes: 
I - de dotações consignadas no orçamento do Estado ou em créditos 

adicionais; 
li -de doações, auxílios e contribuições de qualquer natureza; 
111 -do retorno dos financiamentos concedidos; 
IV - de fianças quebradas ou perdidas, em favor do Estado, de 

conformidade com o disposto na legislação processual penal; 
V - de recursos alocados por órgãos, fundos e entidades federais e 

destinados a programas de promoção e defesa dos direitos humanos; 
VI - de resultados de aplicações financeiras de recursos do Fundo; 
VIl -de sete por cento do lucro líquido, anualmente verificado, resultante da 

exploração da Loteria do Estado de Minas Gerais, regulada por lei específica. 
VIII - de outras fontes que lhe destinarem recursos. 
Art. 6° - Compete ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, 

criado pela Lei n° 9.516, de 29 de dezembro de 1987, prestar assessoria na 
formulação de diretrizes gerais para aplicação dos recursos do FEPDH. 

Art. 7° - As operações com recursos do FEPDH sujeitam-se às seguintes 
normas e condições: 

I - quando forem concedidos financiamentos reembolsáveis: 
a) a taxa de juros, aplicada sobre o saldo devedor reajustado, será 

estipulada conforme critérios estabelecidos pelo grupo coordenador, 
observando-se o limite máximo constitucional de doze por cento ao ano; 

b) o reajuste monetário será definido por ato do Poder Executivo, ouvido o 
grupo coordenador; 

c) será exigida do beneficiário contrapartida de, no mínimo, dez por cento 
do valor do investimento aprovado com o programa, podendo ser expressa, 
isolada ou cumulativamente, em recursos financeiros, materiais ou serviços. 

11 - quando houver liberação de recursos ou quando forem concedidos 
financiamentos subsidiados: 
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a) será exigida contrapartida de, no mm1mo, vinte por cento do valor do 

investimento ou do projeto, expressa, isolada ou cumulativamente, em 
recursos financeiros, materiais ou serviços; 

b) outras condições e normas poderão ser definidas pelo grupo 
coordenador, podendo ser consultado o Conselho Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos. 

Art. 8° - O FEPDH tem como órgão gestor a Subsecretaria de Estado de 
Direitos Humanos e, como agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais - BDMG. 

Parágrafo único - O BDMG, a titulo de remuneração pelos serviços 
prestados, fará jus a uma remuneração de, no máximo, meio por cento ao 
ano, calculada sobre o valor dos financiamentos concedidos a cada ano. 

Art. 9° - O grupo coordenador do FEPDH é composto: 
I - por um representante da Subsecretaria de Estado dos Direitos Humanos; 
11 - por um representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 

Humanos; 
111 - por um representante do BDMG; 
IV - por um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
V- por um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
VI - por um representante da Secretaria de Estado da Fazenda. 
Art. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: A criação do Fundo Estadual de Promoção dos Direitos 

Humanos está prevista na Lei n° 12.986, de 1998, que criou a Secretaria 
Adjunta de Direitos Humanos . 

Por outro lado, o mencionado Fundo servirá para subsidiar as ações que 
assegürem a efetivação dos direitos referentes à vida, à alimentação, à 
educação, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à convivência 
familiar e comunitária, enfim, dos direitos e das garantias expressas na 
Constituição da República. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos Humanos e 
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno . 

REQUERIMENTOS 
N° 623/99, do Deputado Alberto Bejani, pleiteando sejam solicitadas ao 
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Secretário da Segurança Pública informações relativas às receitas e aos 
investimentos dessa Secretaria.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 624/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a empresa Alcoa pela parceria estabelecida com 
o Hospital Dona Paulina Damen-Kockx, do Município de Bandeira do Sul, com 
vistas à implantação de um banco de sangue.(- À Comissão de Saúde.) 

N° 625/99, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que seja prorrogado por 12 
meses o prazo para que as empresas comerciais implantem o Emissor de 
Cupom Fiscal- ECF. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N° 626/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a empresa Fulig - Fundição de Ligas, do Município de 
Divinópolis, por seus 25 anos de fundação.(- À Comissão de Turismo.) 

N° 627/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que encaminhe ao Conselho 
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - proposta de isenção do ICMS 
incidente sobre padrões de energia elétrica e de água para consumidores de 
baixa renda.(- À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

N° 628/99, do Deputado Amilcar Martins, pleiteando seja solicitado à 
Procuradora-Geral do Estado que informe os motivos da retirada da ação 
impetrada com vistas à anulação do acordo de acionistas da CEMIG. 

N° 629/99, do Deputado Dimas Rodrigues, pleiteando sejam solicitadas ao 
Presidente da COPASA-MG informações sobre a implantação de rede de 
esgoto no Município de Janaúba. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 630/99, da Comissão Especial do Cólera no Vale do Jequitinhonha, 
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a 
que seja prorrogado o prazo· concedido às famílias carentes do Município de 
Pedra Azul para quitação das contas de água.(- À Comissão de Saúde.) 

N° 631/99, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do IBAMA para que sejam tomadas 
providências com relação ao vazamento de combustível no depósito da Esso 
Brasileira de Combustíveis, no Município de Montes Claros. (-À Comissão de 
Meio Ambiente.) 

N° 632/99, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja 
remetida ao Ministério Público do Estado cópia das notas taquigráficas, da 
1 ga Reunião Ordinária da Comissão, a fim de que se avalie a possibilidade da 
adoção de medidas judiciais para se adequarem a armazenagem, o 
transporte e a comercialização do gás de cozinha aos padrões de qualidade 
necessários à segurança do consumidor. (- À Comissão de Defesa do 
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Consumidor.) 

N° 633/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com o jornalista Eujácio Antõnio Silva, 
Diretor do jornal "Edição do Brasil", pela realização da solenidade Melhores 
dos Transportes de Minas Gerais, em 30/8/99. (-À Comissão de Transporte.) 

N° 634/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da República com vistas a que autorize a alocação de recursos 
financeiros do programa Brasil em Ação para a CODEVASF. (- À Comissão 
de Meio Ambiente.) 

Do Deputado Amilcar Martins, solicitando cópia de correspondência enviada 
por este Legislativo ao Governador do Estado pedindo a retirada da ação 
cautelar que requer o cancelamento do acordo de acionistas da CEMIG. (-À 
Mesa da Assembléia.) 

Do Deputado Agostinho Silveira, solicitando declaração de vigência da Lei 
n°451, deS/10/49. 

Do Deputado João Paulo e outros, solicitando sejam tomadas providências 
com vistas a que seja cumprida nesta Casa a legislação antifumo. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Dimas 

Rodrigues, Gil Pereira (2), Wanderley Ávila (2) e Maria Olivia (2). 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Paulo. 
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, membros da 

Mesa, caros colegas Deputados e Deputadas, venho a esta tribuna, nesta 
tarde, para cumprir um dever pesado, que minha consciência, minha trajetória 
e meus compromissos políticos me impõem, que é o de submeter este 
documento f- af.l;eciação dos colegas, tanto para firmarem-no comigo como 
para encaminhá-lo à Mesa Diretora, para que sejam cumpridas, nesta Casa, 
as disposições legais com relação à legislação antifumo . 

Quero declarar, desde já, minha disposição com relação aos fumantes. Ao 
coletar algumas assinaturas neste documento que tenho em mãos - e vou 
continuar coletando -, tive o cuidado de anunciar para os colegas 
parlamentares e para os que não são parlamentares, funcionários desta 
Casa, que em nenhum momento sou contra o fumante, pelo contrário, temos 
trabalhado muito a seu favor, para que se liberte do vicio, pare de fumar, pare 
de prejudicar sua saúde e, eventualmente, a saúde ~'~._-"S :;!: ......... -~5i.C::Iiil.t::~. Somos 
contra o cigarro. Na condição Je '.'ice-Presidente Nacional da Associação 
Nacional de Combate ao Tabagismo- ANACOTA -,tenho o "pé na estrada" 
há muitos anos, no enfrentamento dessa questão, que, no limiar do terceiro 
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milênio, mostra-se como um desafio dos mais ferrenhos que iremos enfrentar. 
Contamos com a posição bastante simpática do Presidente da República, que 
anteontem assinou uma medida provisória, objetivando o combate ao cigarro. 
O próprio Ministro da Saúde, autoridade que temos procurado reiteradamente 
em Brasília, juntamente com sua assessoria, tem igualmente externado 
posições simpáticas à nossa luta. 

Torna-se desnecessário, caros colegas parlamentares, dizer dos males que 
o cigarro tem provocado à saúde. Todos nós temos consciência disso, quem 
fuma e quem não fuma tem consciência dos males que o cigarro traz. Na 
comunidade fumante, podemos perceber que algumas pessoas desejam 
continuar fumando, nunca tentaram parar, fazem disso até um "hobby". Outra 
parcela da comunidade fumante deseja parar de fumar, efetivou muitas 
tentativas, mas não consegue se libertar desse vício, exatamente porque -
como conhecemos a consistência e compleição da mente humana - não 
temos um domínio imediato sobre nossa mente, como muitos podem supor, e 
acabamos sendo tragados e submetidos pelas orientações e ordens 
imperiosas que brotam em nosso inconsciente, embora não estejamos 
dispostos a compri-las. 

Precisamos, Sr. Presidente, encontrar mecanismos, meios e modos de 
estabelecermos nesta Casa um processo de convivência civilizada entre a 
comunidade que fuma e a que não fuma. Temos sido muito assolados, eu, 
pessoalmente, porque marco minha trajetória política com uma atuação 
veemente contra o cigarro. Tenho sido procurado insistentemente nesta Casa 
por pessoas que não fumam, por profissionais da imprensa, por servidores 
efetivos e de recrutamento amplo e até por visitantes, que me solicitam 
gestões junto à Mesa desta Casa, a fim de estabelecermos critérios para essa 
convivência. Quero dizer, mais uma vez, que preferia não estar aqui, fazendo 
esse tipo de encaminhamento, porque, na realidade, alguém poderia supor e 
interpretar como um constrangimento à comunidade fumante, e, na realidade, 
esse não é o sentido. Gostaria até de pedir desculpas a quem possa ter 
interpretado dessa maneira, mas quero reafirmar que o objetivo não é esse, 
não é de levar constrangimento a quem fuma, não é tentar cercear o "direito" 
dos fumantes de exercê-lo, embora pense que quem fuma não o faz para 
exercitar um direito, mas para cumprir uma obrigação dolorosa, da qual, na 
maioria das vezes, não conseguiu se livrar, se é que tentou. 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço o aparte. Gostaria de 
somar esforços aos de V. Exa., com relação ao aspecto da defesa da saúde 
dos fumantes. Quando nos pronunciamos em defesa da saúde dos fumantes, 
fazemos isso para que deixem esse vício, que é prejudicial à saúde, 
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respeitando a liberdade e a opção de cada um. Sou médico anestesiologista e 
conheço a atividade das substâncias tóxicas eliminadas pelo fumo no 
organismo e os malefícios que isso causa ao fumante. Não podemos nos 
calar e deixar que as pessoas - percebemos isso entre os adolescentes-, por 
auto-afirmação, venham a praticar, abusivamente, o uso do fumo, que é 
extremamente prejudicial à saúde. Sabemos que o câncer de pulmão e o 
enfisema trazem uma morte terrível para os pacientes. Então, na condição de 
médico e de parlamentar, gostaria de parabenizar V. Exa. e de dizer aos 
fumantes que não estamos aqui para cercear a liberdade de quem quer que 
seja, mas para alertá-los para o risco que correm. Às vezes, semeando essa 
idéia, muitos podem absorver essa semente e, a partir daí, colher bons frutos. 
O fumo é realmente prejudicial à saúde, e temos de assumir isso, em defesa 
da saúde dos fumantes. Sou a favor do seu pronunciamento. 

O Deputado João Paulo - Obrigado, Dr. Viana. O aparte de V. Exa. nos 
valoriza e nos estimula sobremaneira. A essa altura, principalmente com a 
atuação da classe médica e dos pneumologistas, não há nenhum fumante 
que não esteja consciente dos reais males do cigarro, mas parece-me que 
não há aquela vontade de zelar pela própria saúde. Há pessoas que dizem: 
"Tenho um amigo que não fumava, não bebia, era atleta e só comia alimentos 
integrais e que morreu de acidente. Então, isso me desestimula a parar de 
fumar, porque, de repente, paro de fumar e morro por outra causa". Esse 
exemplo é para nos descontrairmos um pouco e para dizer que essa questão 
tem sido enfrentada, por alguns fumantes, dessa maneira, ou seja, tentando 
subestimar a nossa luta, a nossa caminhada e o nosso esforço em prol da 
melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Na Assembléia Legislativa, 
há poucos meses, uma emissora de televisão veio fazer uma reportagem, no 
Dia Internacional da Luta contra o Tabaco, e pôde perceber que aqui ainda 
não há uma estrutura para se fazer cumprir a lei, tanto a federal quanto a 
estadual. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado João Paulo. 
Gostaria de apoiar o pronunciamento de V. Exa., fazendo um apelo ao 
Presidente Anderson Adauto para que tenhamos integralmente cumprida a 
legislação vigente, ou seja, a Lei n• 12.903, que proíbe o fumo nas repartições 
públicas. Hoje, com muita satisfação, assinei um abaixo-assinado com muitos 
nomes, que deverá ser encaminhado ao Presidente da Assembléia, 
solicitando que sejamos salvos dessa nuvem que, ao final da tarde, cai, 
pesadamente, sobre o Plenário da Assembléia Legislativa e sobre os 
corredores onde ficam os Plenarinhos, atacando a saúde dos Deputados, dos 
assessores, dos consultores e daqueles que freqüentam a Assembléia 
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Legislativa. 

Com muito prazer, assinei, hoje, e fiquei impressionado com o número de 
assinaturas. Algumas pessoas se sentem mal com esse ar que estamos 
sendo obrigados a respirar. 

Apóio integralmente o pronunciamento de V. Exa. Esperamos realmente ter 
um ar melhor aqui, na Assembléia Legislativa. Parabéns, Deputado João 
Paulo. 

O Deputado João Paulo - Obrigado, Deputado João Leite. V. Exa. também 
tem uma caminhada longa. Quando esteve na Câmara Municipal, também se 
insurgiu contra esse vício, reprísando a sua trajetória e a sua preocupação. 
Aqui, nesta Casa, também teve a iniciativa da lei que acabamos de 
mencionar. O que podemos perceber é que a Assembléia está azeda. 
Quando chegamos de fora e entramos nesse prédio ou no anexo, sentimos 
que o oxigênio muda de qualidade, de forma brutal. E isso é prejuízo para a 
saúde de todos nós. 

Eu, pessoalmente, sempre estive disposto a reverenciar e a observar a 
democracia. Se o fumante realmente deseja fumar, é importante que 
respeitemos a sua vontade, embora eu tenha uma atuação longa na tentativa 
de demovê-lo desse vício. Se ele quer fumar, que fume, que faça uso 
adequado do cigarro, mas que não me obrigue a fumar também. Essa é a 
grande solicitação das pessoas que não fumam: que não as obriguem a 
fumar também. O não-fumante aceita respeitar a vontade de um fumante de 
fumar. O que ele não gosta é de ser obrigado a fumar também. Essa é uma 
questão tranqüila, que abordamos de forma clara; não há outra forma de fazê-
lo. Os fumantes, que não são poucos e são nossos amigos, para os quais 
queremos o melhor, nos põem num entrave. Os não-fumantes, mesmo não 
querendo fumar, acabam fumando também. Ainda há pouco dizia o Deputado 
Antõnio Genaro que melhor para ele seria ser fumante e poder fumar um ou 
dois cigarros por dia e não ter que fumar, permanentemente, essa atmosfera 
e esse ar poluído da Assembléia, que acaba causando à saúde um mal maior 
do que fumar pouco. Essas considerações são esclarecedoras da situação. 

Queria também falar sobre um projeto importante que tramita no Senado 
Federal, de autoria do Senador Eduardo Suplicy. Ele tenta levar a empresas e 
indústrias que processam o tabaco e a empresas que o comercializam o 
compromisso e a obrigação de investir na propaganda antifumo na mesma 
proporção com que investem na propaganda dos cigarros. Então teríamos na 
televisão, nas rádios e nos jornais um espaço para se defender o uso do 
cigarro, dizendo: o cigarro traz jovialidade; quem fuma tem "status" de atleta; 
quem fuma é charmoso; quem fuma freqüenta meios sociais mais polidos. De 
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outro lado, teríamos uma informação veiculada e bancada pelos próprios 
fabricantes de cigarro, para esclarecer à população que o cigarro faz mal e 
quais são os males, com a mesma eficiência que empregam na mídia para a 
escravização do povo brasileiro pelo fumo. No mundo inteiro é assim. 

Sr. Presidente, era o que tinha a trazer à tribuna nesta tarde. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência agradece a contribuição do Deputado João Paulo e comunica 
ao Plenário que deseja, efetivamente, fazer com que essa lei seja cumprida 
na Assembléia Legislativa. Portanto, atende ao pedido formulado pelo 
Deputado João Paulo e outros e nomeia os Deputados João Paulo, João 
Leite, Eduardo Brandão, Doutor Viana e Elbe Brandão para integrarem grupo 
de trabalho destinado a ajudar a Presidência e a Diretoria-Geral a encontrar 
um local na Assembléia que possa ser reservado aos fumantes, um 
"fumódromo". 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para, 

nos termos do § 1 o do art. 22 do Regimento Interno, destinar a 1 • Parte da 
reunião à realização da solenidade de entrega da Medalha da Ordem do 
Mérito Legislativo à Senadora Ana Maria Posadas, da Província de Buenos 
Aires. 

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

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 2, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia: ( -A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). 
ATA DA 1" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 2/99 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de maio de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Márcio Cunha, Ermano Batista e Maria Tereza Lara, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina à discussão e 
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votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado Márcio Cunha, em que 
solicita sejam convidados os Srs. Lúcio Urbano Silva Martins, Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado; Tibagy Salles Oliveira, Presidente do Tribunal 
de Alçada do Estado; o Cel. Jair Cançado Coutinho, Juiz Presidente do 
Tribunal de Justiça Militar do Estado; os Srs. Marcelo Leonardo, Presidente 
da OAB-MG; Elpídeo Donizette Nunes, Presidente da AMAGIS, e a Sra. 
Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado, para discutir a unificação dos 
Tribunais de Alçada e de Justiça, bem como a extinção do Tribunal de Justiça 
Militar; e da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita a realização de 
reunião conjunta desta Comissão e da Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 8/99, tendo em vista a 
identidade das matérias. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, informa que a próxima reunião 
extraordinária será convocada por meio de edital, determina a lavratura da ata 
e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Maria Tereza Lara. 

ATA DA 16° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às dez horas do dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, 
Eduardo Brandão, Aílton Vilela e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio 
Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em 
seguida, informa que a reunião se destina a apreciar matérias da Comissão. 
O Deputado Aílton Vilela apresenta requerimento em que pleiteia seja enviado 
ofício ao Presidente da Câmara dos Deputados, solicitando que essa Casa 
agilize a tramitação do Projeto de Lei Complementar n° 130/96, do Deputado 
Federal Edinho Araújo, que regulamenta dispositivo constitucional referente à 
criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Submetido a 
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Dimas Rodrigues apresenta 
requerimento relativo à emancipação político-administrativa do Distrito de 
Pitarana, do Município de Montalvânia. Submetida a votação, é a proposição 
rejeitada. A Presidência determina seja anexado a esse requerimento oficio 
do Sr. Marconi Edson Rodrigues Barbosa, Vereador à Câmara Municipal de 
Montalvânia e Presidente da Comissão Emancipacionista de Pitarana, relativo 
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ao mesmo assunto. Em seguida, determina seja arquivada a matéria. Com 
base em nota técnica elaborada pela Área de Consultoria Temática desta 
Casa, a Comissão rejeita o pedido de emancipação do Distrito de Nova 
Matrona, do Município de Salinas, apresentado pelo Sr. Djalma Souza Cunha, 
Presidente da Comissão Emancipacionista desse distrito, e determina seu 
arquivamento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Eduardo Brandão - José Henrique - Ailton 

Vilela. 
ATA DA 182 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de agosto de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimentos dos Deputados Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, 
respectivamente, dispensa a leitura das atas da 82 Reunião Extraordinária e 
da 17• Reunião Ordinária desta Comissão, as quais são dadas por aprovadas 
e subscritas pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e procede à 
leitura da correspondência recebida: convite para o IV Encontro Estadual da 
Luta Antimanicomial, a realizar-se em Belo Horizonte, no dia 28 de agosto; 
resposta do Corregedor-Geral de Policia, informando que, naquele órgão, já 
tramita o Procedimento n° 42.777, sobre o Sr. Jorge Natale; nota oficial do 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, 
Deputado Federal Nilmário Miranda, lamentando a absolvição dos oficiais da 
Policia Militar comandantes da operação que resultou na morte de 
trabalhadores sem-terra em Eldorado dos Carajás; oficio da Promotoria de 
Defesa dos Dire~os Humanos, informando que foi encaminhado oficio à 
Corregedoria-Geral de Polícia, solicitando as providências cabíveis para a 
apuração dos fatos que vitimaram Edeilson Ferreira de Amorin e José Soares 
dos Santos; oficio do Secretário Adjunto de Direitos Humanos, informando 
que cópias da correspondência enviada por esta Comissão, solicitando 
providências para a transferência de detentos da Divisão de Tóxicos e 
Entorpecentes, foram encaminhadas ao Conselho da Comunidade de Belo 
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Horizonte. Passa-se á fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência 
informa que, nos termos regimentais, foi dada nova redação ao Projeto de Lei 
n° 373/99 (relator: Marcelo Gonçalves). Passa-se, então, á fase de discussão 
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 545 e 546/99, da Comissão de Direitos Humanos. Em 
seguida, o Deputado João Leite passa a Presidência ao Deputado Marcelo 
Gonçalves em virtude da apreciação de matérias de sua autoria. A 
Presidência coloca em votação, cada um por sua vez, e são aprovados os 
Requerimentos n°s 547 a 553/99, do Deputado João Leite. O Deputado 
Marcelo Gonçalves retorna a Presidência ao Deputado João Leite. Passa-se, 
então, à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. São 
aprovados os seguintes requerimentos: da Deputada Maria Tereza Lara -
solicitando à Policia Federal e à Secretaria de Estado da Segurança Pública 
informação sobre os inquéritos que apuram ameaças sofridas pelo Vereador 
Betinho Duarte; pedindo seja encaminhada moção de repúdio ao Tribunal de 
Justiça do Pará, devido à impunidade decorrida do julgamento dos acusados 
da chacina dos Carajás; moção de congratulação com a Delegada Dilma Lelis 
Ribeiro Moreira; do Deputado Marcelo Gonçalves - solicitando seja enviado 
ao Governador do Estado pedido de implementação de um programa 
estadual de direitos humanos, conforme aprovado no Seminário Legislativo 
Direitos Humanos e Cidadania; solicitando seja enviado ao Ministério de 
Justiça pedido para que realize o contido no Programa Nacional de Direitos 
Humanos; solicitando seja realizada reunião conjunta desta Comissão com as 
Comissões de Educação e de Defesa do Consumidor para debater sobre 
violência de videogames; pedindo seja realizada visita ao Sanatório Santa 
Isabel; do Deputado Ivo José - solicitando seja promovida audiência pública 
para discutir a construção da cadeia pública de lpatinga. Em seguida, o 
Deputado João Leite passa a Presidência ao Deputado Marcelo Gonçalves 
em virtude da apreciação de requerimentos de sua autoria. O Deputado 
Marcelo Gonçalves submete a votação, cada um por sua vez, os seguintes 
requerimentos do Deputado João Leite, que são aprovados: solicitando sejam 
convidadas autoridades para a reunião que tratará do Centro de Integração 
do Adolescente; seja disponibilizada verba desta Comissão para a compra de 
lanches para 40 alunos da Escola Mazzarelo; solicitando seja realizada 
audiência pública desta Comissão para debater procedimentos adotados pela 
Policia Civil; do Deputado João Leite e outros - solicitando a realização de um 
debate público sobre o tema "Trânsito e Cidadania". O Deputado Marcelo 
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Gonçalves retorna a Presidência ao Deputado João Leite. Participaram da 
reunião o Vereador Betinho Duarte e a Deputada Federal Maria Elvira, que 
denunciaram os malefícios ocasionados pela violência em videogames. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Glycon Terrra Pinto - Marcelo Gonçalves - Maria 

Tereza Lara. 
ATA DA 132 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Ás dez horas do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, 
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva, José Milton e João Pinto 
Ribeiro, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta. O Deputado Antônio Carlos Andrada lê 
oficios da Sra. Rosa Emília de Araújo Mendes, Presidente da Organização 
Mundial para a Educação Pré-Escolar do Brasil, por meio do qual encaminha 
as propostas apresentadas pelos educadores participantes do 13° Congresso 
Brasileiro de Educação Infantil; do Sr. Betinho Duarte, Vereador à Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, em que solicita reunião conjunta da Comissão 
com as Comissões de Defesa do Consumidor e de Direitos Humanos, para se 
debaterem os problemas causados aos jovens pelos "video games" violentos; 
da Sra. Dorotéa Luz Ribeiro de Lima, Auxiliar de Biblioteca da Escola 
Estadual Dona Gotinha, do Município de Conceição da Aparecida, em que 
requer o empenho da Comissão na aprovação de emenda apresentada ao 
Projeto de Lei n° 172/99, que trata do direito ao acúmulo de cargo do pessoal 
do Quadro Permanente oriundo do Quadro do Magistério. A seguir, o 
Presidente designa os Deputados João Pinto Ribeiro para relatar os Projetos 
de Lei n°s 360, 395 e 430/99; Dalmo Ribeiro Silva para relatar os Projetos de 
Lei n°s 401 e 423/99; José Milton para relatar o Projeto de Lei n° 429/99, e 
Antônio Carlos Andrada para relatar o Projeto de Lei n° 448/99. Esgotada a 
matéria destinada à 1• Parte da reunião, o Presidente passa à 2• Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposição não 
sujeita à apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os 
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Requerimentos n°s 542, 554, 555, 557 e 565/99. O Presidente passa a 3• 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. São aprovados requerimentos do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, solicitando seja pedido ao Presidente do Conselho Estadual de 
Educação que agilize o processo de transformação da Fundação de Ensino 
Superior do Vale do Sapucaí em Universidade de Pouso Alegre, e do 
Deputado Sebastião Costa, solicitando reunião conjunta da comissão, 
conforme pedido do Sr. Betinho Duarte. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinaria, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de setembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Antônio Carlos Andrada - José Milton - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
ATA DA 18° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quinze horas do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, 
Bilac Pinto, Dinis Pinheiro e Wanderley Ávila, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro 
Antônio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. 
O Presidente solicita ao Deputado Bilac Pinto que faça a leitura da 
correspondência. O Deputado lê o ofício enviado pelo Diretor de Operação de 
Via do DER-MG, informando as providências tomadas em relação ao 
Requerimento n° 344/99, enviado por esta Comissão. A seguir, o Deputado lê 
a circular enviada pelo Ministério dos Transportes relativa a paralização de 
caminhoneiros. Após, o Presidente passa a discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do Plenário. O Presidente 
apresenta requerimento, solicitando a inversão da pauta, tendo em vista a 
ausência do relator do Projeto de Lei n° 69/99. Submetida a votação, é a 
matéria aprovada. A seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Bilac 
Pinto, relator do Projeto de Lei n° 270/99, que faz a leitura de seu parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 
1. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
Deputado Wanderley Ávila passa a leitura de seu parecer sobre o Projeto de 
Lei n° 383/99, no 1° turno, mediante o qual conclui pela rejeição da matéria. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Ato contínuo, a 
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Presidência redistribui o Projeto de Lei n° 69/99 ao Deputado Dinis Pinheiro e 
passa à discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Nesse ínterim, o Deputado Álvaro Antônio passa a direção dos 
trabalhos ao Deputado Wanderley Ávila, para apresentar proposição de sua 
autoria. O Deputado Bilac Pinto procede à leitura do Requerimento n° 559/99. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Álvaro Antônio 
retoma a direção dos trabalhos e, nada mais havendo a ser tratado, agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de setembro de 1999. 
Álvaro Antônio, Presidente- Wanderley Ávila- Dinis Pinheiro- Bilac Pinto. 

ATA DA 3" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e seis de agosto de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos e Antônio Andrade, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Após, o Deputado Antônio Andrade usa da palavra e lê 
requerimento do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja oficiado ao 
IBAMA, noticiando os graves problemas relativos ao vazamento de 
combustível do depósito da ESSO Brasileira de Combustíveis, de Montes 
Claros, solicitando providências para avaliar e, se necessário, interditar o 
referido depósito, que vem colocando em risco a vida dos moradores da 
região. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A seguir, o 
Presidente informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre os 
dispositivos da Lei n° 9.787, de 1999, a chamada Lei dos Remédios 
Genéricos, abordando os mecanismos para sua eretiva aplicação. O 
Presidente esclarece que serão ouvidos os Srs. João Batista de Souza, 
Coordenador da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de 
Belo Horizonte, representando o Sr. Maurílio Malagutti Mendonça, Secretário 
Municipal de Saúde; João Batista Gomes Soares, 1°-Secretário, 
representando o Sr. Cláudio de Souza, Presidente do Conselho Regional de 
Medicina de Minas Gerais; Rilke Novato Públio, Diretor do Conselho Regional 
de Farmácia de Minas Gerais, representando a Sra. Renata Loiola Souto, 
Presidente do referido Conselho; Antônio Carlos Teodoro Aguiar, Vice-



!50 
Presidente da União Brasileira dos Consumidores Lesados, Vítimas de 
Seguradoras e Bancos; o Presidente Nacional do SOS-VIDA e Conselheiro 
Estadual do Idoso; Letícia Maria Mourther Antoniazzi, Presidente da 
Associação Mineira dos Cidadãos Lesados por Profissionais Liberais; e 
Raimundo Pereira, Vice-Presidente da Associação dos Servidores 
Aposentados Estatutários e Pensionistas do INSS. Ato contínuo, o Presidente 
tece as considerações iniciais relativas ao objetivo da reunião e, após, passa 
a palavra aos convidados, que fazem a sua exposição e respondem às 
perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
João Paulo, Presidente - Bené Guedes - Mauri Torres. 

ATA DA 16" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Ás nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de agosto de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Edson Rezende, César de Mesquita, Adelmo Carneiro Leão, 
Carlos Pimenta, Cristiano Canêdo e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da 
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Antônio 
Roberto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson 
Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado César de Mesquita, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina à discussão dos 
recursos destinados à saúde no orçamento para 2000. A seguir, convida a 
tomar assento à mesa os seguintes convidados: Srs. !veta Malachias, 
Diretora de Planejamento da Secretaria da Saúde; Jésus Almeida Fernandes, 
Diretor de Planejamento da FHEMIG; José Elias Miziara Neto, Diretor 
Administrativo Financeiro da Fundação Ezequiel Dias - FUNED -; Marco 
Antônio Vasconcelos de Souza, Assessor de Planejamento da FUNED; Ana 
Bárbara de Freitas Carneiro Proietti, Presidente do HEMOMINAS; Sônia Lúcia 
Cardoso, da FHEMIG, e Tereza Santiago, da Secretaria da Saúde. 
Prosseguindo, o Presidente justifica o motivo que o levou a fazer o convite e 
passa a palavra aos expositores, pela ordem anteriormente mencionada, 
conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, solicita a suspensão da 
reunião para abrir a 6" Reunião Extraordinária da Comissão, com a finalidade 
de se apreciar o Projeto de Lei n• 48/99 no 2° turno. Essa reunião é 
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suspensa, e o Presidente informa que será reaberta tão logo termine a 
reunião em curso. Passa-se à fase dos debates, da qual participam todos os 
convidados e parlamentares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
passa a palavra aos expositores, para suas considerações finais, agradece o 
comparecimento dos parlamentares e convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo - Carlos Pimenta - Adelmo 

Carneiro Leão - César de Mesquita. 
ATA DA 17" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia trinta e um de agosto de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Miguel Martini e Olinto Godinho, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Sobre a mesa, as 
correspondências enviadas pela Secretaria Nacional Antidrogas, pela 
Delegacia Federal de Agricultura em Minas Gerais, pela Superintendência de 
Negócios da CEF e pelo Sindicato dos Administradores no Estado de Minas 
Gerais. O Presidente comunica o recebimento das seguintes proposições e 
designa os respectivos relatores: Projetos de Lei n°s 110 e 351/99 
(relator:Deputado Olinto Godinho); 93, 270, 91 e 85/99 (relator:Deputado 
Rogério Correia); 396 e 130/99 (relator:Deputado Miguel Martini); 383/99 
(relator:Deputado Rêmolo Aloise) e 457/99 (relator:Deputado Mauro Lobo). 
Passa-se à 1" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres que concluem pela aprovação, no 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 
258/99 (relator: Deputado Olinto Godinho); 289/99 (relator: Deputado Rogério 
Correia); 295/99 com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, e 127/99 na forma do Substitutivo n° 1, 
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Márcio Cunha); 111 
e 340/99, este na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Direitos 
Humanos, e com a Emenda n°1, que apresenta; 134 e 307/99 (relator: 
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Deputado Mauro Lobo). São aprovados, também, após discussão e votação, 
os pareceres que concluem pela rejeição dos Projetos de Lei n°s 149 e 
311/99, este com voto contrário do Deputado Olinto Godinho (relator: 
Deputado Márcio Cunha). Os Deputados Olinto Godinho e Mauro Lobo, 
relatores, respectivamente, dos Projetos de Lei n°s 203 e 328/99, solicitam 
prazo regimental para emitirem seus pareceres, o que é concedido pela 
Presidência. Passa-se à 3• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições da Comissão. Colocados em votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os seguintes requerimentos: do 
Deputado Miguel Martini, solicitando seja realizada reunião desta Comissão 
para debater, com os convidados que menciona, a repercussão do Projeto de 
Lei Complementar n° 18/99, que regula o art. 163, incisos I a IV, e o art. 169 
da Constituição Federal; solicitando seja realizada audiência pública desta 
Comissão para debater o Projeto de Lei n° 169/99, que estabelece normas 
para o fornecimento, no âmbito do SUS, de contraceptivos de emergência na 
rede estadual de saúde; solicitando seja realizada audiência pública desta 
Comissão para debater a situação das empresas mineiras, em decorrência 
dos incentivos fiscais concedidos e sua repercussão na guerra fiscal. Do 
Deputado Álvaro Antônio, solicitando seja estudada pela Comissão a possível 
revisão dos valores elevados das alíquotas de incidência de ICMS sobre o 
consumo de energia elétrica residencial e na conta telefônica; solicitando seja 
realizada audiência pública desta Comissão para debater sobre o uso 
obrigatório do Emissor de Cupom Fiscal. Do Deputado Mauro Lobo, 
solicitando seja realizada reunião extraordinária da Comissão dia 1°/9/99, às 
15h30min, com a finalidade de se apreciar o Projeto de Resolução n° 433/99; 
solicitando a realização de audiências públicas da Comissão nas cidades que 
menciona, a fim de se discutir e de se receberem sugestões para subsidiar a 
apreciação do Projeto de Lei n° 51/99, que cria o Código de Defesa do 
Contribuinte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião extraordinária de 1°/9/99, às 15h30min, com a finalidade de 
se apreciar o Parecer para Turno Único do Projeto de Resolução n° 433/99, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de setembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto - Sebastião Costa - Olinto 

Godinho - Mauro Lobo - Rogério Correia. 
ATA DA 15• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e 
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nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, 
Márcio Cunha e Pastor George, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, a Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Márcio 
Cunha, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente 
informa que a reunião se destina a ouvir explanação sobre o projeto do 
primeiro parque temático do Estado, denominado Terra do Saber, que 
divulgará a história mineira, e a apreciar matéria constante na pauta. Informa, 
também, que, infelizmente, em virtude de agendamento prévio com o 
Presidente da FIEMG, o convidado, Sr. Luiz Carlos da Costa Monteiro, não 
pôde comparecer. A seguir, a Presidente lê correspondência enviada pela 
Vereadora Cidinha Ramos, do Município de Araxá, reclamando do término 
das obras do Grande Hotel, com a participação da COMIG. A Presidente 
informa que designou, em 27/8/99, o Deputado Pastor George para relatar o 
Projeto de Lei n• 510/99. Esgotada a matéria destinada à 1" Parte da reunião, 
a Presidente passa à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado 
Pastor George, relator do Projeto de Lei n• 510/99, emite parecer pela 
aprovação da proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. A seguir, a Presidente passa à 2" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições não sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os 
Requerimentos n•s 561 e 583/99. A Presidente passa à 3" Fase, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. 
Submetidos a votação, são aprovados três requerimentos da Deputada Elbe 
Brandão; solicitando seja realizada audiência pública para debater o tema 
"Turismo: Responsabilidade de Todos"; solicitando seja realizado debate 
público como preparação para o 3• Fórum Internacional de Parlamentares e 
Autoridades Locais de Turismo, que ocorrerá no Rio de Janeiro, entre os dias 
24 e 26/11/99; solicitando sejam envidados esforços junto ao Presidente da 
Casa para que o Deputado Pastor George represente o Legislativo mineiro no 
encontro de delegados da Organização Mundial de Turismo, no dia 27/10/99, 
em Santiago do Chile. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Elbe Brandão, Presidente - Alencar da Silveira júnior - Márcio Cunha. 



TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
ACORDO DE LIDERANÇAS 

154 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos 

membros do Colégio de Lideres, acordam em que sejam suspensas as 
atividades legislativas no dia 6 do corrente. 

Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1999. 
-A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 2 de setembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 417/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n° 

417/99 objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de Bom Despacho, com sede nesse município. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Bom Despacho, em funcionamento desde fevereiro de 1982, 

muito vem contribuindo para a causa do excepcional. 
Promovendo os meios adequados para o desempenho de seu trabalho, a 

instituição vem dignificando as pessoas portadoras de deficiência mental e 
concedendo oportunidades para melhor reintegrá-las no convívio social. 

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que a entidade vem 
realizando, torna-se merecedora do titulo declaratório ora proposto. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 417/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 1° de setembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator . 

. PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 
11/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epígrafe objetiva 
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acrescentar dispositivo à Lei n° 869, de 1952, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 7/5/99, o projeto foi distribuído às 
comissões competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por escopo assegurar ao servidor público civil 

do Estado o pagamento, a título de indenização, do valor correspondente às 
férias regulamentares não gozadas, incluindo o terço constitucional, nos 
casos de exoneração, licença para tratamento de interesse particular, 
colocação à disposição sem ônus para o órgão de origem e demissão. 

O gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do 
salário normal é um direito dos servidores públicos reconhecido 
constitucionalmente, por força do disposto no art. 39, § 3°, da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 19/98. Esse 
dispositivo estende aos servidores ocupantes de cargo público vários direttos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, de que trata o art. 7° da referida Carta. 

O projeto em exame visa a compensar, por meio de uma retribuição 
pecuniária, o servidor que deixou o serviço público nas condições por ele 
especificadas sem que tenha usufruído o direito às férias regulamentares. 

Reconhecemos a relevância da iniciativa proposta uma vez que, adquiridas, 
as férias se integram ao patrimônio do servidor, de modo que a sua não-
concessão implica um dano a esse patrimônio. 

Conforme ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, já se firmou 
jurisprudência sobre o fato de que o pagamento em pecúnia de férias não 
gozadas - por necessidade do serviço - ao servidor público tem a natureza 
jurídica de indenização, não constituindo espécie de remuneração, mas 
reparação do dano econômico sofrido pelo funcionário. 

Pelas razões aduzidas, tendo em vista a conveniência e oportunidade da 
proposição em tela, apresentamos a seguinte conclusão. 

Conclusão 
Somos pela aprovação, no 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 

11/99. 
Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Agostinho 



Patrús - Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 358/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 
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De autoria do Deputado João Paulo, o Projeto de Lei n° 358/99 torna 
obrigatória a notificação ao órgão executivo de trânsito dos recursos julgados 
procedentes pela Junta Administrativa de Recursos e Infrações - JARI - e dá 
outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 29/5/99, a proposição foi distribuída 
a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em questão determina que a JARI deverá notificar o órgão 

executivo de trânsito sempre que julgar procedente recurso interposto contra 
autuação. Essa notificação importará em registro de transgressão disciplinar a 
ser feito na ficha funcional do agente de trânsito responsável pela autuação, 
do qual será dada ciência a este. Os lançamentos consignados nas fichas 
funcionais dos agentes de trânsito, relativos a transgressão disciplinar, serão 
considerados para fins de promoção, gratificação e aplicação das penalidades 
previstas em lei, decretos e regulamentos, bem como para efeito de demissão 
do serviço público por insuficiência de desempenho. 

Conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, o policiamento, a 
fiscalização, o julgamento de infrações e recursos e a aplicação de 
penalidades, entre outras atribuições, estão a cargo de um conjunto de 
órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios que forma o Sistema Nacional de Trânsito. 

Junto a cada órgão ou entidade executivo de trânsito ou rodoviário, 
funcionam as Juntas Administrativas de Recursos e Infrações - JARis ·-, 
órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos 
contra penalidades por eles impostas. 

No que toca à obrigatoriedade, prevista pelo projeto, de que a JARI 
notifique o órgão executivo de trânsito sobre os recursos julgados 
procedentes, deve-se salientar que o inciso 111 do art. 17 do Código de 
Trânsito Brasileiro inclui norma análoga, nos seguintes termos: 

"Art. 17- Compete às JARis: 
I - ································ 
111 - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos 

rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e 
apontados em recursos e que se repitam sistematicamente". 
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A novidade introduzida pela proposição diz respeito ao registro de 

transgressão disciplinar na ficha funcional do agente de trânsito que lavrar 
autuação julgada pela JARI como improcedente. Tem-se em vista, com tal 
medida, a redução do elevado índice de infrações impropriamente autuadas 
pelos agentes de trânsito, quer por abuso de autoridade, quer por ma 
interpretação das normas do Código de Trânsito Brasileiro. 

É inegavel o mérito do projeto, visto que a lei proposta teria efeito tanto 
pedagógico quanto disciplinar junto aos agentes de trânsito responsáveis por 
autuações impróprias. Conquanto tais agentes se submetam a regulamentos 
próprios no caso de condutas indevidas, faz-se necessária a edição de norma 
legal que discipline a matéria, até mesmo para conferir efetividade e sentido 
prático ao aludido art. 17 do Código de Trânsito Brasileiro, que obriga as 
JARis a informar aos órgãos executivos os problemas recorrentes nas 
autuações de trânsito. Com efeito, sobrevindo legislação estadual que preveja 
transgressão disciplinar em tais situações, fica reforçado o carater cogente 
desse preceito legal. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 358/99. 
Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Sargento Rodrigues - Chico Rafael - Arlen Santiago - Mauro Lobo. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 362/99 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o Projeto de Lei n° 
362/99 visa a autorizar o Estado a assumir a gestão e a manutenção dos 
trechos rodoviários que menciona. 

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão, para receber parecer, 
obedecido o disposto no art. 188, ele o art. 102, XII, "a", do Regimento 
Interno . 

Fundamentação 
Objetiva o projeto em analise autorizar o Estado a assumir a gestão e a 

manutenção do segmento da estrada municipal que liga o Município do Serro 
ao Município de Alvorada de Minas, num trecho de aproximadamente 18km, e 
do trecho que liga o Município do Serro ao entroncamento da MG-10, com 
aproximadamente 9km. 
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De acordo com as informações prestadas pelo DER-MG, a 

responsabilidade pela conservação desses trechos rodoviários está a cargo 
das Prefeituras das cidades do Serro e de Alvorada de Minas, não estando 
eles, portanto, incluídos no Plano Rodoviário Estadual - PRE - nem na rede 
conservada por aquele órgão. 

De fato, cabe aos municípios a gestão e a manutenção de suas estradas. 
Isso leva as Prefeituras responsáveis pela referida conservação a um enorme 
dispêndio de seus recursos, onerando-as sobremaneira. A situação merece, 
pois, uma análise mais acurada. 

Sendo o tráfego nesses trechos muito intenso, posto que, praticamente, são 
as únicas vias de escoamento de produtos agropecuários e de acesso da 
população dos distritos vizinhos à Rodovia MG-1 O, que é asfaltada, é grande 
o desgaste nos referidos trechos, cujo revestimento é primário. Essa situação 
obriga as Prefeituras a aplicar grande parcela de seus parcos recursos na 
recuperação dessas estradas, os quais poderiam ser utilizados na área social 
para melhorar as condições de vida da população local. 

Assim, entendemos que o Estado deve assumir tal encargo para propiciar 
aos municípios envolvidos melhores condições de investimento na área 
social. Essa medida também traria benefícios no que tange ao escoamento 
da produção local, deixando em melhor situação as comunidades que hoje se 
encontram em dificuldades em razão do mau estado de conservação das 
estradas. 

Entretanto, objetivando dotar o projeto de maior amplitude, com vistas a 
contemplar maior número de trechos rodoviários, apresentamos na parte 
conclusiva deste parecer a Emenda n° 1. 

Ressalte-se, ainda, que, na diligência feita por esta Casa ao DER-MG em 
busca de informações que auxiliassem na análise de viabilidade do projeto, 
não foi apresentada nenhuma oposição ou ressalva à proposição. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 362/99, no 1° 

turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 
com a Emenda n° 1, apresentada a seguir. 

EMENDAN° 1 
Acrescentem-se ao art. 1° do Substitutivo n° 1 os seguintes incisos: 
"Art. 1°- ............................... . 
X - estrada de contorno da cidade de Andradas; 
XI- Camanducaia-Monte Verde- extensão de 18km (dezoito quilômetros); 
XII- Bom Repouso à BR-381- extensão de 19km (dezenove quilômetros); 
XIII - Senador Amaral à BR-381 - extensão de 19km (dezenove 
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quilômetros); 

XIV- Toledo à BR-381 -extensão de 19km (dezenove quilômetros); 
XV - Munhoz à BR-381 - extensão de 35km (trinta e cinco quilômetros) via 

Toledo; 
XVI - Munhoz à divisa com o Estado de São Paulo (Município de Socorro)-

extensão de 6km (seis quilômetros); 
XVII - Virgínia - Marmelópolis - Delfim Moreira (dando acesso à Rodovia 

MG-350, ·em ambos os extremos) - extensão de 47km (quarenta e sete 
quilômetros); 

XVIII- Silvianópolis-Careaçu (dando acesso à BR-381)- extensão de 20km 
(vinte quilômetros); 

XIX - Santa Rita do Sapucai a São Sebastião da Bela Vista (levando à BR-
381)- extensão de 22km (vinte e dois quilômetros); 

XX - Cachoeira de Minas a Sapucaí-Mirim - MG-173 - extensão de 56km 
(cinqüenta e seis quilômetros); 

XXI - Piranguinho a Brasópolis (ligando à BR-459 e à MG-173) - extensão 
de 42km (quarenta e dois quilômetros); 

XXII - Pouso Alto a Virgínia (MG-350) - extensão de 23km (vinte e três 
quilômetros); 

XXIII - Conceição das Pedras a Natércia (ligando à MG-459) - extensão de 
20km (vinte quilômetros).". 

Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999. 
Álvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Dinis Pinheiro - Wanderley 

Ávila. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 395/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Arlen Santiago, altera os arts. 2°, 
3°,5° e 6° da Lei.-·:'- ~:L07H. riP ·i2í12í:16. 

A requerimento do Deputado João Pinto Ribeiro, publicado em 12/8/99, vem 
a matéria a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
A matéria, que já foi estudada pelas Comissões de Constituição e Justiça e 

de Administração Pública, tem por objetivo alterar a legislação estadual 
relativa a estágio estudantil nas instituições públicas. 

Embora o projeto original tivesse a intenção de introduzir, no âmbito das 
normas estaduais, prescrições que concretizassem aspectos importantes 
relativos à prática do estágio estudantil nas instituições públicas, teve inibida 
sua intenção básica, por contrariar aspectos de interesse constitucional e por 
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conter vícios de iniciativa considerados insanáveis. 

Assim, a atualização terminológica da matéria, que se pretendia pelo 
projeto, em face de normas federais recentes, produzidas no campo da 
educação, ficou prejudicada, bem como a criação de uma entidade estadual 
que coordenasse a efetiva implantação dos estágios nos órgãos públicos 
mineiros. 

A proposição, no entanto, com as emendas que lhe foram apostas pelas 
Comissões citadas, tornou-se uma peça tecnicamente consistente, sem as 
deficiências que a fariam frágil em face da norma constitucional. É por isso 
que entendo oportuna a versão final que passou a ter a proposição em pauta. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 395/99 no 1 o 

turno, com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
4, da Comissão de Administração Pública. 

Sala das Comissões, 1° de setembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - João Pinto Ribeiro, relator - José Milton -

Dalmo Ribeiro Silva - Antõnio Carlos Andrada. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 411/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto em epígrafe determina 
a obrigatoriedade de ampla publicidade do edital de concurso para 
professores e servidores das escolas estaduais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/6/99, o projeto foi distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. 

Cabe-nos, agora, examinar o projeto quanto ao mérito. 
Fundamentação 

O projeto em tela dispõe sobre a obrigatoriedade de ampla publicidade dos 
editais de concurso para professores e servidores das escolas estaduais. 

Ao longo dos anos, vem-se notando a ineficiência do Estado nesse aspecto, 
uma vez que inúmeros interessados em participar dos concursos reclamam 
que não tomam conhecimento dos editais. O "Minas Gerais", que veicula 
essas informações, chega com atraso e em número insuficiente de 
exemplares na maioria dos municípios mineiros, o que torna a divulgação 
precária. O Estado possui outras maneiras de tornar mais eficaz a divulgação, 
como, por exemplo, a veiculação de mensagens por meio de rádio e 
televisão. 

Conforme observou a Comissão de Constituição e Justiça, o Decreto n° 
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34.706, de 18/5/93, em vigor, que trata do regulamento geral dos concursos 
públicos para investidura em cargos ou empregos públicos da administração 
direta e indireta do Estado de Minas Gerais, não interfere na matéria em 
análise por versar apenas sobre a admissão de professores e servidores da 
rede escolar do Estado. 

Quanto ao mérito, entendemos que a iniciativa é oportuna pois pretende 
ampliar os mecanismos pelos quais ocorre a publicidade, princípio este 
consagrado na Constituição da República em seu art. 39. 

Assim, havendo aumento da divulgação, conseqüentemente haverá maior 
transparência e moralidade administrativa. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 411/99 

com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús, relator - Doutor 

Viana - Arlen Santiago - Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 448/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O Projeto de Lei n° 448/99, do Governador do Estado, tem por escopo a 
revogação das Leis n°s 12.459, de 13/1/97, e 12.763, de 14/1/98. 

Publicada, foi a matéria encaminhada preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que opinou por sua legalidade, juridicidade e 
constitucionalidade e após ao projeto a Emenda n° 1. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresentou, em Plenário, requerimento, 
solicitando seja o projeto em exame apreciado também por esta Comissão. 

Em atendimento ao disposto no art. 188, c/c o art. 102 do Regimento 
Interno, compete-nos, pois, apreciar a proposição quanto ao mérito. 

Durante a fase de discussão, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresentou 
emenda que, acatada por este relator, incorpora-se a este parecer. 

Fundamentação 
A exposição de motivos que acompanha o referido projeto aponta para o 

fato de que as leis que se pretende revogar criam uma situação 
"discriminatória, injusta e de caráter excepcional, que deve ser eliminada do 
serviço público" . 

Tal situação diz respeito à possibilidade de apostilamento dos Diretores de 
escola em circunstâncias especificas, que foge à norma geral, contida na Lei 
n° 9.352, de 30/12/87, a qual estipula o período de dez anos para que os 
servidores possam ter direito ao benefício. 
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Entendemos que é procedente a alegação do Executivo. No entanto, como 

foi muito bem observado pela Comissão anterior, não é justo que sejam 
penalizados os atuais Diretores de escola que já tenham satisfeito os 
requisitos para usufruir os benefícios das citadas leis, a serem revogadas. 

Concordamos, pois, plenamente, com a emenda apresentada por aquela 
Comissão. Outrossim, os termos da emenda apresentada pelo Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva parecem-nos mais precisos. 

Conclusão 
À vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 448/99, 

no 1° turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica revogada a Lei n° 12.459, de 13 de janeiro de 1997, que 

dispõe sobre a continuidade de percepção da remuneração do cargo de 
provimento em comissão nas condições que menciona, e a Lei n° 12.763, de 
14 de janeiro de 1998, que altera o art. 1° da Lei n° 12.459, de 13 de janeiro 
de 1997, assegurando-se aos servidores em exercício o apostilamento de 
acordo com os seguintes critérios: 

I - apostilamento proporcional ao tempo de permanência no cargo, para os 
que cumprem o primeiro mandato; 

11 - apostilamento integral para os que se encontram no decurso do segundo 
mandato.". 

Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Antônio Carlos Andrada, relator - Dalmo 

Ribeiro Silva- João Pinto Ribeiro- José Milton. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 48/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 48/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que contém 

o Código Sanitário do Estado, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 
1 a 6 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que lhe seja dada a forma 
adequada, nos termos do§ 1° do art. 268 do Regimento Interno. 

Com o objetivo de adequar o texto às nonmas da técnica legislativa, 
sugerimos mudanças no articulado vencido no 1 o turno, preservando seu 
sentido original. Propomos, ainda, a supressão do termo "kit", constante na 
alínea "a" do inciso XIII do art. 73. Além de se tratar de palavra estrangeira, 
de utilização vedada pela legislação em vigor, o termo é inteiramente 
dispensável, uma vez que a alínea já discrimina "material, equipamento e 
reagentes", os possíveis elementos que integrariam o conjunto para exames 
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ou "kit". 

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

PROJETO DE LEI N° 48/99 
Contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Título I 
Das Disposições Preliminares e da Gestão do Sistema de Saúde 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1°- Esta lei contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, que 
estabelece normas para a promoção e a proteção da saúde no Estado e 
define a competência do Estado no que se refere ao Sistema Único de Saúde 
-SUS. 

Art. 2° - A promoção e a proteção da saúde no Estado, observada a 
legislação pertinente, pautar-se-á pelos seguintes princípios: 

I - descentralização, nos termos definidos nas Constituições da República e 
do Estado, de acordo com as seguintes diretrizes: 

a) direção única nos níveis estadual e municipal; 
b) municipalização dos recursos, dos serviços e das ações de saúde; 
c) integração das ações e dos serviços, com base na regionalização e 

hierarquização do atendimento individual e coletivo, adequado às diversas 
realidades epidemiológicas; 

11 - universalização da assistência, garantindo-se às populações urbana e 
rural igualdade no acesso a todos os níveis dos serviços de saúde e na sua 
qualidade; 

111 - participação da sociedade em: 
a) conferências sobre saúde; 
b) conselhos de saúde; 
c) movimentos e entidades da sociedade civil; 
IV - articulação intra-institucional e interinstitucional, por meio do trabalho 

integrado e articulado entre os diversos órgãos que atuam na área de saúde 
ou com ela se relacionam; 

V - publicidade, garantindo-se o direito e o fácil acesso á informação, 
mediante divulgação ampla e sistematizada dos atos e de sua motivação; 

VI - privacidade, exceto com o objetivo de se evitar perigo atual ou iminente 
para a saúde pública. 

Parágrafo único - Os critérios de repasse de verbas das esferas federal e 
estadual para os municípios serão definidos em legislação específica. 
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Art. 3° - A saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao 

Estado promover as condições indispensáveis a seu pleno exercício. 
§ 1 o - O Estado garantirá a saúde da população mediante a formulação e a 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de 
doenças e de outros agravos, bem como o estabelecimento de condições que 
assegurem o acesso universal e igualitário a ações e serviços de qualidade 
para sua promoção, proteção e recuperação. 

§ 2° - O dever do Estado previsto neste artigo não exclui o das pessoas, o 
da família, o das empresas e o da sociedade. 

Art. 4° - Consideram-se fatores determinantes e condicionantes da saúde 
da população, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento, o meio 
ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais, bem como as ações que se destinem a 
garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e 
social. 

Art. 5° - As ações de promoção e proteção da saúde e do meio ambiente 
previstas nesta lei competem, precipuamente, aos ôrgãos e às entidades que 
integram o SUS, sem prejuízo da competência legal dos ôrgãos ambientais. 

Parágrafo único - A formulação da política, a coordenação e a execução 
das ações de promoção e proteção da saúde e do meio ambiente 
pressupõem a atuação integrada das esferas de governo federal, estadual e 
municipal. 

Art. 6° - Toda matéria direta ou indiretamente relacionada com a promoção 
e a proteção da saúde no Estado reger-se-á pelas disposições desta lei e de 
sua regulamentação, abrangendo o controle: 

I - de bens de capital e de consumo, compreendidas todas as etapas e 
processos; 

11 - da prestação de serviço; 
111 - da geração, mm1mização, ácondicionamento, armazenamento, 

transporte e disposição final de resíduos sólidos e de outros poluentes, 
segundo a legislação especifica; 

IV - da geração, da minimização e da disposição final de afluentes, segundo 
a legislação especifica; 

V - dos aspectos de saúde relacionados com os diversos ambientes; 
VI - da organização do trabalho. 
Art. 7° - Compete à Secretaria de Estado da Saúde e às Secretarias 

Municipais da Saúde ou órgãos equivalentes, de acordo com a legislação 
vigente: 

I - coordenar as ações de promoção e proteção da saúde de que trata esta 
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lei; 

11 - elaborar as normas técnicas que regulem as ações a que se refere o 
inciso I; 

111- fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei, por meio de seus órgãos 
competentes, que, para tanto, exercerão o poder de polícia sanitária no seu 
ãmbito respectivo. 

Parágrafo único - Poder de polícia sanitária é a faculdade de que dispõe a 
Secretaria de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais da Saúde ou 
órgãos equivalentes, por meio de suas autoridades sanitárias, para limitarem 
ou disciplinarem direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou 
abstenção de fato, em razão do interesse público concernente á segurança, à 
ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado e ao exercício 
da atividade econômica dependente de concessão ou autorização do poder 
público. 

Capitulo li 
Da Gestão do Sistema de Saúde 

Art. 8° - A atenção à saúde encerra todo o conjunto de ações levadas a 
efeito pelo SUS, em todas as instâncias de governo, para o atendimento das 
demandas pessoais e das exigências ambientais, e compreende três grandes 
campos: 

I - o da assistência, dirigida às pessoas, individual ou coletivamente, e 
prestada em ambulatórios e hospitais, bem como em outros espaços, 
especialmente no domiciliar; 

11 - o da intervenção ambiental, no seu sentido mais amplo, incluindo as 
relações e as condições sanitárias nos ambientes de vida e de trabalho, o 
controle de vetores e hospedeiros e a operação de sistemas de saneamento 
ambiental, mediante o pacto de interesses, as normatizações e as 
fiscalizações; 

111 - o das políticas externas ao setor da saúde que interferem nos 
detenminantes sociais do processo saúde-doença das coletividades, de que 
são parte importante as questões relativas às políticas macroeconômicas, ao 
emprego, à habitação, à educação, ao lazer e à disponibilidade e à qualidade 
dos alimentos. 

Parágrafo único - Nas atividades de promoção, proteção e recuperação, 
será priorizado o caráter preventivo. 

Art. 9" - As ações de administração, planejamento e controle, bem como 
aquelas envolvidas na assistência e nas intervenções ambientais, são 
inerentes à política setorial de saúde e dela integrantes. 

Parágrafo único - As ações de comunicação e de educação em saúde 
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constituem instrumento estratégico obrigatório e permanente da atenção à 
saúde. 

Art. 1 O - O conjunto das ações que configura a área de saúde é constituído 
por ações próprias do campo da assistência e do campo dçs intervenções 
ambientais, das quais são parte importante as atividades de vigilância em 
saúde. 

Art. 11 - As ações e os serviços de atenção à saúde, no âmbito do SUS, 
serão desenvolvidos em rede regionalizada e hierarquizada de 
estabelecimentos disciplinados segundo subsistemas municipais. 

Parágrafo único - O subsistema municipal do SUS, que se insere de forma 
indissociável no SUS estadual e no SUS nacional, promoverá o atendimento 
integral da população do próprio município. 

Art. 12- As ações e os serviços de saúde, desenvolvidos por unidades de 
saúde federais, estaduais e municipais, das administrações públicas direta e 
indireta ou por unidades privadas contratadas ou conveniadas, serão 
organizados e coordenados pelo órgão gestor, de modo a garantir à 
população o acesso universal aos serviços e a disponibilidade das ações e 
dos meios para o atendimento integral. 

Art. 13- Para os fins desta lei, consideram-se assistência à saúde as ações 
relacionadas com a saúde, prestadas nos estabelecimentos a que se refere 
esta lei, destinados, precipuamente, a promover e proteger a saúde das 
pessoas, diagnosticar e tratar as doenças, limitar os danos por elas causados 
e reabilitar o indivíduo, quando sua capacidade física, psíquica ou social for 
afetada, englobando as ações de alimentação e nutrição e de assistência 
farmacêutica e terapêutica integral. 

Título 11 
Das Atribuições Comuns e da Competência 

Capitulo I 
Das Atribuições Comuns 

Art. 14 - A execução das ações e dos serviços de promoção e proteção à 
saúde de que trata esta lei compete: 

I - ao município, por meio da Secretaria Municipal de Saúde ou órgão 
equivalente; 

11 -à Secretaria de Estado da Saúde, em caráter complementar e supletivo; 
111 - aos demais órgãos e entidades do Estado, nos termos da legislação 

específica. 
Art. 15 - São atribuições comuns ao Estado e aos municípios, em sua 

esfera administrativa, de acordo com a habilitação e condição de gestão do 
sistema de saúde respectivo, conforme definido nas Normas Operacionais do 
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Ministério da Saúde: 

I - participar da formulação da política e da execução das ações de 
vigilância ambiental e de saneamento básico; 

11 - definir as instâncias e os mecanismos de controle, avaliação e 
fiscalização das ações e dos serviços de saúde; 

111 - acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores do nível de saúde da 
população e das condições ambientais; 

IV- organizar e coordenar o Sistema de Informação de Vigilância à Saúde; 
V - elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade e 

parâmetros de custos para a assistência à saúde; 
VI - elaborar normas técnicas e estabelecer padrões de qualidade para a 

promoção e proteção da saúde do trabalhador; 
VIl - elaborar e atualizar o respectivo Plano de Saúde; 
VIII - participar da formulação e da execução da política de formação de 

recursos humanos para a saúde; 
IX - elaborar normas para regular os serviços privados e públicos de saúde, 

tendo em vista a sua relevância pública; 
X - elaborar normas técnico-cientificas de promoção, proteção e 

recuperação da saúde; 
XI - realizar pesquisas e estudos na área de saúde; 
XII - definir as instâncias e os mecanismos de controle e fiscalização 

inerentes ao poder de policia sanitária; 
XIII - garantir a participação da comunidade na formulação e no controle da 

execução das políticas de saúde, por meio dos Conselhos de Saúde; 
XIV - garantir à população o acesso às informações de interesse da saúde. 

Capitulo 11 
Da Competência 

Art. 16 - Compete à direção estadual do SUS coordenar e, em caráter 
complementar à União e aos municípios, executar ações e serviços de: 

I - vigilância epidemiológica; 
li -controle de zoonoses; 
111 -vigilância ambiental e saneamento; 
IV - saúde do trabalhador; 
V - alimentação e nutrição; 
VI - sangue, hemocomponentes e hemoderivados; 
VIl - vigilância sanitária . 

Titulo 111 
Da Vigilância à Saúde 

Capitulo I 
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Disposições Gerais 

Art.17- Entende-se por vigilância à saúde o conjunto das ações 
desenvolvidas nas áreas de que tratam os incisos I a Vil do art. 16, 
compreendendo, entre outras atividades: 

I - a coleta sistemática, a consolidação, a análise e a interpretação de dados 
indispensáveis relacionados à saúde; 

11 - a difusão de informações relacionadas à saúde no âmbito técnico-
científico e no da comunicação social; 

IJI - o monitoramento e as medidas de controle sobre agravos, riscos, 
condicionantes e determinantes de problemas de saúde; 

IV - a avaliação permanente de práticas, serviços, planos e programas de 
saúde, para situações preventivas, normais, críticas e emergenciais. 

Art. 18 - As atividades e ações previstas nesta lei serão realizadas, nos 
âmbitos estadual e municipal, por autoridades sanitárias, que terão livre 
acesso aos estabelecimentos e ambientes sujeitos ao controle sanitário. 

Art. 19 - Para os efeitos desta lei, entende-se por: 
I - autoridade sanitária o agente público ou o servidor legalmente 

empossado, a quem são conferidas prerrogativas e direitos do cargo ou do 
mandato para o exercício das ações de vigilância à saúde, no âmbito de sua 
competência; 

11 - agente fiscal o servidor em exercício no órgão sanitário, empossado e 
provido no cargo que lhe confere prerrogativas, direitos e deveres para o 
exercício da função de fiscal sanitário. 

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, são autoridades sanitárias: 
I - o Secretário de Estado da Saúde; 
li -os Secretários Municipais de Saúde ou autoridades equivalentes; 
111 - os demais Secretários de Estado ou Municipais com interveniência na 

área da saúde, no âmbito de sua competência; 
IV - os dirigentes das ações de vigilância à saúde lotados nos respectivos 

serviços da Secretaria de Estado da Saúde, das Diretorias Regionais de 
Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde ou órgãos equivalentes, no 
âmbito de sua competência; 

V - os componentes de equipes multidisciplinares ou grupos técnicos de 
vigilância sanitária e vigilância epidemiológica e de áreas relacionadas à 
saúde, observada sua competência legal; 

VI - os agentes fiscais sanitários ou os ocupantes de cargo equivalente. 
Art. 21 - Compete privativamente às autoridades sanitárias mencionadas 

nos incisos I e 11 do art. 20: 
I - implantar e implementar as ações de vigilância à saúde previstas no 
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âmbito de sua competência, de forma pactuada e de acordo com a condição 
de gestão das Normas Operacionais do Ministério da Saúde; 

li- definir as instâncias de recursos dos processos administrativos. 
Art. 22 - Compete às autoridades sanitárias mencionadas no inciso 111 do 

art. 20 colaborar e atuar conjuntamente com as autoridades sanitárias do 
setor de saúde para a efetivação das ações de vigilância à saúde. 

Art. 23 - Compete privativamente às autoridades sanitárias mencionadas no 
inciso IV do art. 20: 

I - conceder alvará sanitário para funcionamento de estabelecimento; 
11 - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua 

competência. 
Parágrafo único - Entende-se por alvará sanitário o documento expedido 

por intermédio de ato administrativo privativo do órgão sanitário competente, 
contendo permissão para o funcionamento dos estabelecimentos sujeitos ao 
controle sanitário. 

Art. 24 - Compete ao agente fiscal sanitário: 
I - exercer privativamente o poder de polícia sanitária; 
11 - inspecionar, fiscalizar e interditar cautelarmente estabelecimentos, 

ambientes e serviços sujeitos ao controle sanitário; 
111 -apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário; 
IV - lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades. 
Parágrafo único - O agente fiscal sanitário no exercício da função terá livre 

acesso aos locais de que trata o inciso 11 deste artigo. 
Capítulo 11 

Da Vigilância Epidemiológica 
Art. 25 - A vigilância epidemiológica, conforme a legislação vigente, é um 

conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção e a 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar 
medidas de prevenção e controle das doenças e dos agravos. 

Art. 26 - Constituem ações dos serviços de vigilância epidemiológica, entre 
outras: 

I - avaliar as diferentes situações epidemiológicas e definir ações 
específicas para cada realidade; 

11 - elaborar plano de necessidades e cronogramas de distribuição e fazer 
suprimentos de quimioterápicos, vacinas, insumos para diagnósticos e soros, 
com base nas programações estaduais e municipais, mantendo-os em 
quantidade e condições de estocagem ideais; 

111 - realizar investigações, inquéritos e levantamentos epidemiológicos, bem 
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como programação e avaliação das medidas de controle de doenças e das 
situações de agravos à saúde; 

IV - viabilizar a implementação do sistema de vigilância epidemiológica e 
coordenar sua execução, estabelecendo fluxo de informações definido, com 
elaboração e análise permanente de seus indicadores; 

V - implantar e estimular a notificação compulsória de agravos e doenças; 
VI -fomentar a busca ativa de causadores de agravos e doenças; 
Vil - promover a qualificação de recursos humanos para a vigilância 

epidemiológica; 
VIII - adotar estratégias de rotina e campanhas para vacinar a população 

contra doenças imunopreveníveis, nos casos previstos em normas, em 
articulação com outros órgãos; 

IX - emitir notificações sobre doenças e agravos à saúde. 
Art. 27 - Compete a profissionais da saúde, devidamente habilitados, no 

exercício de suas funções, a execução das ações de vigilância 
epidemiológica. 

Art. 28 - Serão notificados compulsoriamente ao SUS os casos suspeitos ou 
confirmados de: 

I - doença que possa requerer medidas de isolamento ou quarentena, de 
acordo com o Regulamento Sanitário Internacional; 

11 -doença e agravo previstos pelo Ministério da Saúde; 
111 - doença constante em relação elaborada pela Secretaria de Estado da 

Saúde, atualizada periodicamente, observada a legislação federal; 
IV - acidente e doença relacionados com o trabalho, de acordo com as 

normas da Secretaria de Estado da Saúde. 
Art. 29 - É dever de todo cidadão comunicar à autoridade sanitária local a 

ocorrência, comprovada ou presumida, de caso de doença transmissível, nos 
termos do art. 28 desta lei. 

Art. 30 - Fica obrigado a notificar à autoridade sanitária local a ocorrência, 
comprovada ou presumida, de caso de doença transmissível, na seguinte 
ordem de prioridade: 

I - o médico chamado para prestar cuidados ao doente, mesmo que não 
assuma a direção do tratamento; 

11 - o responsável por hospital ou estabelecimento congênere, organização 
para-hospitalar e instituição médico-social de qualquer natureza, onde o 
doente receba atendimento; 

111 - o responsável técnico por laboratório que execute exame 
microbiológico, sorológico, anatomopatológico ou radiológico, para 
diagnóstico de doença transmissível; 
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IV - o farmacêutico, veterinário, dentista, enfermeiro ou pessoa que exerça 

profissão afim, que tenha conhecimento da ocorrência da doença; 
V - o responsável por estabelecimento de ensino, creche, local de trabalho 

ou habitação coletiva onde se encontre o doente; 
VI - o responsável pelo serviço de verificação de óbitos e pelo instituto 

médico-legal; 
VIl - o responsável por automóvel, caminhão, ônibus, trem, avião, 

embarcação ou outro meio de transporte em que se encontre o doente. 
Parágrafo único - O Cartório de Registro Civil que registrar óbito por 

moléstia transmissível comunicará o fato, no prazo de vinte e quatro horas, à 
autoridade sanitária local, que verificará se o caso foi notificado nos termos 
das normas regulamentares. 

Art. 31 - A inclusão de doença ou agravo à saúde na relação das doenças 
de notificação compulsória no Estado, os procedimentos, formulários e fluxos 
de informações necessários a esse fim, bem como as instruções sobre o 
processo de investigação epidemiológica para cada doença constarão de 
normas técnicas específicas. 

Art. 32 - Recebida a notificação, a autoridade sanitária procederá à 
investigação epidemiológica pertinente da população sob risco, para a 
elucidação do diagnóstico e avaliação do comportamento da doença ou do 
agravo à saúde. 

§ 1° -A autoridade sanitária poderá, sempre que julgar oportuno, visando à 
proteção da saúde pública e do meio ambiente, exigir e realizar investigação, 
inquérito e levantamento epidemiológico de indivíduos, grupos populacionais 
e ambientes determinados. 

§ 2° - Quando houver indicação e conveniência, a autoridade sanitária 
poderá exigir a coleta de material para exames complementares. 

Art. 33 - Em decorrência dos resultados parciais ou finais da investigação, 
do inquérito ou do levantamento epidemiológico de que trata o art. 32, a 
autoridade sanitária adotará medidas imediatas para o controle da doença, no 
que concerne a indivíduos, grupos populacionais e ambiente. 

Capítulo 111 
Do Controle de Zoonoses 

Art. 34 - Para os efeitos desta lei, entende-se por controle de zoonoses o 
conjunto de ações que visam a prevenir, diminuir ou eliminar os riscos e 
agravos à saúde provocados por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou 
sinantrópico. 

§ 1 o - Para os efeitos desta lei, entende-se por: 
l - zoonose a doença transmissível comum a homens e animais; 
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11 - doença transmitida por vetor a doença transmitida ao homem por meio 

de seres vivos que veiculam o agente infeccioso, tendo ou não os animais 
como reservatório; 

111 - animal sinantrópico o que provavelmente coabita com o homem, no 
domicílio ou peridomicílio. 

§ 2° - Nas ações de controle de zoonose, serão consideradas as alterações 
no meio ambiente que interfiram no ciclo natural das nosologias envolvidas. 

§ 3°- As campanhas que tenham como objetivo o combate a endemias com 
uso de inseticidas serão precedidas de estudos de impacto ambiental e de 
eficácia e efetividade. 

Art. 35 - Os serviços de controle de zoonoses no Estado serão estruturados 
segundo os princípios do SUS e obedecerão ás seguintes diretrizes: 

I - definição e utilização dos critérios epidemiológicos para a organização 
dos serviços de controle e diagnóstico de zoonoses; 

11 - desenvolvimento de ações de combate e controle dos vetores, animais 
reservatórios e sinantrópicos e dos agravos à saúde, de forma integrada com 
a vigilância epidemiológica, de saneamento, meio ambiente, educação, 
comunicação social e saúde do trabalhador, ressaltando o caráter de 
complementaridade do combate químico. 

Art. 36- Compete aos serviços de controle de zoonoses: 
I- planejar, estabelecer normas, coordenar, acompanhar, avaliar e executar 

as ações de controle de zoonoses; 
11 - analisar o comportamento das zoonoses, das doenças ou dos agravos 

causados por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou sinantrópico e a 
projeção de tendências de forma a subsidiar o planejamento estratégico; 

111 - analisar o impacto das ações desenvolvidas, das metodologias 
empregadas e das tecnologias incorporadas; 

IV - promover a capacitação dos recursos humanos; 
V - promover o desenvolvimento da pesquisa em área de incidência de 

zoonose; 
VI - integrar-se de forma dinâmica e interativa com o sistema de 

informações do SUS; 
VIl - definir e implementar laboratórios de referência em controle de 

zoonoses; 
VIII - incentivar e orientar a criação, a construção e o aparelhamento dos 

Centros e Núcleos de Controle de Zoonoses nos municípios; 
IX - incentivar e orientar a organização dos serviços de zoonoses, 

garantindo fácil acesso da população aos serviços e às informações. 
Art. 37 - Os atos danosos cometidos por animal são da inteira 
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responsabilidade de seu proprietário. 

Parágrafo único - Quando o ato danoso for cometido por animal sob a 
guarda de preposto, estender-se-á a este a responsabilidade de que trata o 
"caput" deste artigo. 

Art. 38- Fica o proprietário de animal doméstico obrigado a: 
I - mantê-lo permanentemente imunizado contra as doenças definidas pelas 

autoridades sanitárias; 
11 - mantê-lo permanentemente em perfeitas condições sanitárias e de 

saúde, compatíveis com a preservação da saúde coletiva e a prevenção de 
doenças transmissíveis, bem como tomar as providências pertinentes à 
remoção de dejetos por ele produzidos; 

111 -mantê-lo distante de local onde coloque em risco o controle da sanidade 
dos alimentos e outros produtos de interesse da saúde ou comprometa a 
higiene e a limpeza do lugar; 

IV - permitir, sempre que necessário, a inspeção pela autoridade sanitária, 
no exercício de suas funções, das dependências de alojamento, das 
condições de saúde e das condições sanitárias do animal sob sua guarda; 

V - acatar as medidas de saúde decorrentes das determinações da 
autoridade sanitária que visem à preservação e à manutenção da saúde e à 
prevenção de doenças transmissíveis e de sua disseminação. 

§ 1 o - A inspeção a que se refere o inciso IV deste artigo compreende a 
execução de provas sorológicas e a apreensão e o sacrifício do animal 
considerado perigoso à saúde. 

§ 2° - Cabe ao proprietário, no caso de morte do animal, a disposição 
adequada do cadáver ou seu encaminhamento ao serviço sanitário 
competente. 

Art. 39 - O proprietário que já não tiver interesse em manter seu animal 
solicitará ao órgão responsável orientação sobre sua destinação, não 
podendo abandoná-lo . 

Parágrafo único - Compete ao poder público definir os locais adequados 
para a destinação do animal a que se refere o "caput" deste artigo. 

Art. 40 - A criação e o controle da população animal serão regulamentados 
por legislação municipal, no âmbito de sua competência, na defesa do 
interesse local, respeitadas as disposições federais e estaduais pertinentes. 

Art. 41 - A criação em cativeiro e o controle da população de animais 
silvestres obedecerão à legislação específica. 

Capítulo IV 
Da Vigilância Ambiental e do Saneamento 

Seção I 
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I - vigilância ambiental o conjunto de informações e ações que possibilitam 
o conhecimento, a detecção e a prevenção de fatores determinantes e 
condicionantes do meio ambiente, que interferem na saúde do homem; 

11 - saneamento o conjunto de ações, serviços e obras que visam a garantir 
a salubridade ambiental por meio de: 

a) abastecimento de água de qualidade compatível com os padrões de 
potabilidade e em quantidade suficiente para assegurar higiene e conforto; 

b) coleta, tratamento e disposição adequada dos esgotamentos sanitários; 
c) coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos resíduos 

sólidos, líquidos e gasosos; 
d) coleta e disposição ambientalmente adequadas dos resíduos 

provenientes do tratamento de água e do tratamento de esgotamentos 
sanitários; 

e) coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos; 
f) drenagem de águas pluviais; 
g) controle de animais vetores, hospedeiros, reservatórios e sinantrópicos. 
Parágrafo único - A vigilância ambiental tem por finalidade recomendar e 

adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e dos agravos. 
Art. 43 - O SUS participará da formulação da política ambiental e de 

saneamento do Estado e executará, no que lhe couber, as ações de vigilância 
ambiental e de saneamento, em caráter complementar e supletivo, nas 
esferas federal, estadual e municipal, sem prejuízo da competência legal 
específica. 

Art. 44 - A qualidade do ar interno em sistemas climatizados fechados será 
compatível com o disposto na legislação vigente. 

Parágrafo único- O ambiente fechado não climatizado contará com sistema 
de renovação de ar. 

Seção 11 
Das Águas para Abastecimento 

Art. 45 -A água para consumo humano distribuída pelo sistema público terá 
sua qualidade avaliada pelo serviço sanitário, segundo a legislação em vigor. 

§ 1°- Toda construção considerada habitável será ligada à rede pública de 
abastecimento de água. 

§ 2° - Quando não houver rede pública de abastecimento de água, o órgão 
prestador do serviço indicará as medidas técnicas adequadas à solução do 
problema. 

§ 3° - Compete ao órgão ou ao concessionário responsável pelo sistema 
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público de abastecimento de água no Estado: 

I - analisar, permanentemente, a qualidade da água; 
11 -divulgar, mensalmente, os resultados obtidos aos usuários; 
111- enviar à Secretaria de Estado da Saúde e às Secretarias Municipais de 

Saúde ou órgãos equivalentes relatórios mensais relativos ao controle da 
qualidade da água fornecida. 

§ 4°- Sempre que o serviço sanitário detectar a existência de anormalidade 
ou falha ·no sistema público de abastecimento de água, com risco para a 
saúde da população, comunicará o fato ao órgão responsável. 

§ 5° - Compete à Secretaria de Estado da Saúde, às Diretorias Regionais 
de Saúde e aos municípios, de acordo com a habilitação e condição de 
gestão do sistema de saúde respectivo, conforme definido nas Normas 
Operacionais do Ministério da Saúde e na legislação em vigor: 

I - fiscalizar e inspecionar a água para consumo humano, respeitadas as 
normas e os padrões vigentes; 

11 - promover a análise da qualidade da água destinada ao abastecimento 
público e divulgar, mensalmente, os resultados dessa análise; 

111 - determinar providências imediatas para sanar anormalidade ou falha no 
sistema público de abastecimento de água. 

Art. 46 - Os reservatórios de água potável serão mantidos limpos, 
higienizados e tampados. 

Art. 4 7 - Os aspectos sanitários relacionados com o uso da água não 
destinada a consumo humano obedecerão ao disposto na legislação em vigor 
e nas normas dos órgãos competentes. 

Seção 111 
Do Esgotamento Sanitário e da Drenagem Pluvial 

Art. 48 - A construção considerada habitável será ligada à rede coletora de 
esgoto sanitário. 

§ 1° - Quando não houver rede coletora de esgoto sanitário, o órgão 
prestador do serviço indicará as medidas técnicas adequadas à solução do 
problema. 

§ 2" - As medidas individuais ou coletivas para tratamento e disposição de 
esgotamento sanitário atenderão às normas técnicas vigentes. 

Art. 49 - O sistema público de coleta de esgoto tratará o esgoto coletado 
antes de lançá-lo em curso de água. 

Parágrafo único- É vedado o lançamento de esgoto sanitário em galeria ou 
rede de águas pluviais. 

Art. 50- As galerias ou redes de águas pluviais serão mantidas limpas e em 
bom estado de funcionamento. 
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Art. 51 - Nas obras de construção civil, é obrigatória a drenagem 

permanente de coleções liquidas, originadas pelas chuvas ou não. 
Art. 52- A utilização de esgoto sanitário ou do lodo proveniente de seu 

tratamento em atividades agrícolas ou pastoris obedecerá à legislação em 
vigor e às normas dos órgãos competentes. 

Seção IV 
Dos Resíduos Sólidos Domésticos e Hospitalares 

Art. 53 - A coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos 
resíduos sólidos domésticos são de responsabilidade do poder público e 
serão realizados de forma a evitar riscos à saúde e ao ambiente. 

Art. 54 - Cabe ao poder público regulamentar o Plano Estadual de Manejo 
Ambiental de Resíduos Domésticos e Hospitalares, segundo as normas legais 
pertinentes nos âmbitos federal, estadual e municipal, incluindo: 

I - a priorização das ações de coleta seletiva dos resíduos passíveis de 
reaproveitamento; 

11 - a obrigatoriedade da coleta seletiva dos resíduos não degradáveis ou 
perigosos; 

111 - a obrigatoriedade, nos estabelecimentos e serviços de saúde, de 
segregação dos resíduos perigosos no local de origem, de acordo com a 
legislação e com a orientação das autoridades competentes, sob a 
responsabilidade do gerador dos resíduos; 

IV- a definição do fluxo interno, do acondicionamento, do armazenamento e 
da coleta dos resíduos sólidos domésticos e hospitalares em estabelecimento 
e serviços de saúde, de acordo com a legislação e as normas técnicas 
especiais vigentes; 

V - o estabelecimento do reaproveitamento de materiais oriundos dos 
resíduos sólidos domésticos e de esgoto sanitário, obedecendo à legislação 
vigente e às especificações e às normas do órgão competente; 

VI - a proibição de se agregarem materiais e resíduos tóxicos a materiais e 
resíduos inertes para uso que possa afetar a saúde humana e o ambiente. 

Art. 55 - O órgão credenciado pelo poder público para efetuar os serviços 
de coleta de resíduos sólidos domésticos definirá o fluxo de coleta e sua 
destinação final. 

Parágrafo único - Na execução dos serviços mencionados no "caput" deste 
artigo, os órgãos competentes manterão condições ambientais adequadas, 
observada a legislação vigente. 

Art. 56 - É proibido o acúmulo de resíduos sólidos domésticos e 
hospitalares ou de materiais que propiciem a instalação e a proliferação de 
roedores e outros animais sinantrópicos, bem como a contaminação 
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ambiental, de acordo com a legislação em vigor. 

Capitulo V 
Da Saúde do Trabalhador 

Art. 57 - Para os efeitos desta lei, entende-se como saúde do trabalhador o 
conjunto de atividades destinadas à promoção, proteção, recuperação e 
reabilitação da saúde do trabalhador submetido a riscos e agravos advindos 
das condições de trabalho. 

§ 1 o - A saúde do trabalhador será resguardada nas relações sociais que se 
estabelecem no processo de produção, de forma a se garantirem sua 
integridade e sua higidez física e mental, observado o que dispõe a legislação 
pertinente. 

§ 2" - Entende-se como processo de produção a relação que se estabelece 
entre o capital e o trabalho, englobando os aspectos econõmicos, 
organizacionais e ambientais da produção de bens e serviços. 

Art. 58 - Considera-se trabalhador aquele que exerça atividade produtiva ou 
de prestação de serviços no setor formal ou informal da economia. 

Art. 59 - Os órgãos da administração pública, direta ou indireta, as 
entidades civis mantidas pelo poder público inclusive, adotarão como 
condição para a contratação de serviços e obras a observância, pelo 
contratado, da legislação relativa à saúde e à segurança dos trabalhadores. 

Art. 60 - Compete ao SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, em 
caráter suplementar e de acordo com sua competência legal: 

I -elaborar normas técnicas relativas à saúde do trabalhador que levem em 
consideração o ambiente e a organização do trabalho; 

li - executar as ações de vigilância à saúde do trabalhador, observando os 
processos de trabalho e os danos à saúde causados pelo trabalho; 

111 -executar as ações de assistência à saúde do trabalhador; 
IV - infonmar os trabalhadores, empregadores e sindicatos sobre os riscos e 

agravos à saúde relacionados ao trabalho, respeitados os preceitos éticos; 
V - estimular e participar, no âmbito de sua competência, de estudos, 

pesquisas, análise, avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à 
saúde do trabalhador; 

VI - implantar o gerenciamento do Sistema Informatizado em Saúde do 
Trabalhador, para orientação das ações de sua competência; 

VIl - assegurar o controle social das políticas e ações de saúde do 
trabalhador; 

VIII- adotar preferencialmente critérios epidemiológicos para a definição de 
prioridades na alocação de recursos e na orientação das· ações de saúde do 
trabalhador; 
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IX - interditar, total ou parcialmente, máquinas, processos e ambientes de 

trabalho considerados de risco grave ou iminente à saúde ou à vida dos 
trabalhadores e da comunidade na sua área de impacto; 

X - exigir do empregador a adoção de medidas corretivas de situações de 
risco no ambiente de trabalho, observando a seguinte ordem de prioridade: 

a) eliminação da fonte de risco; 
b) controle do risco na fonte; 
c) controle do risco no ambiente de trabalho; 
d) adoção de medidas de proteção individual, que incluirão a diminuição do 

tempo de exposição e a utilização de Equipamentos de Proteção Individual -
EPI -, respeitadas as normas vigentes; 

XI -autorizar a utilização de EPis somente: 
a) em situação de emergência; 
b) dentro do prazo estabelecido no cronograma de implantação de medidas 

de proteção coletiva; 
c) quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou 

não oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes e doenças 
relacionadas com o trabalho, a critério da autoridade sanitária. 

Art. 61 - São obrigações do empregador, sem prejuízo de outras exigências 
legais: 

I - adequar as condições e a organização do trabalho às condições 
psicofisiológicas dos trabalhadores; 

11 - garantir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias aos ambientes de 
trabalho e a sua permanência pelo tempo que se fizer necessário, fornecendo 
as informações e os dados solicitados para o desenvolvimento de suas 
atividades, estudos e pesquisas; 

111 - dar conhecimento à população residente na área de impacto da 
empresa dos riscos decorrentes do processo produtivo, bem como das 
recomendações e das medidas adotadas para sua eliminação e controle; 

IV- realizar estudos e pesquisas que visem a eliminar e controlar situações 
de risco no ambiente de trabalho e a esclarecer os trabalhadores sobre elas; 

V - permitir aos representantes dos trabalhadores o acompanhamento da 
vigilância nos ambientes de trabalho; 

VI - paralisar as atividades produtivas em situações de risco grave ou 
iminente para a saúde dos trabalhadores e para as áreas circunvizinhas de 
impacto; 

VIl - comunicar imediatamente à autoridade sanitária a ocorrência de 
situações de risco grave ou iminente no ambiente de trabalho, estabelecendo 
cronograma de adoção de medidas para seu controle e correção; 
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Vlll - fornecer aos trabalhadores e aos seus representantes informações 

escritas sobre os diferentes produtos utilizados no processo produtivo, com 
especificação precisa das características, da composição e dos riscos que 
representem para a saúde e o meio ambiente, bem como as medidas 
preventivas cabíveis; 

IX - executar atividades de eliminação ou redução dos riscos no ambiente 
de trabalho de acordo com o disposto nos incisos X e XI do art. 60; 

X - instituir programa de controle da saúde dos trabalhadores, custeando a 
realização dos exames médicos admissionais, periódicos, de mudança de 
função e demissionais, conforme a legislação em vigor, e colocando os 
resultados à disposição das autoridades sanitárias; 

XI - fornecer cópias dos resultados dos exames complementares e 
atestados de saúde ocupacional para os trabalhadores; 

Xll - assegurar que, em caso de contratação de serviços, a empresa 
contratada elabore e implemente programa de controle de saúde de seus 
trabalhadores, mantendo-o à disposição dos órgãos de vigilância; 

Xlll - notificar ao SUS os agravos à saúde dos trabalhadores; 
XIV - assegurar postos de trabalho compatíveis com suas limitações aos 

reabilitados de acidentes e doenças relacionados com o trabalho; 
XV - implantar planos de contingência, com medidas preventivas, corretivas 

e emergenciais a serem adotadas, quando necessário, tanto no âmbito da 
empresa quanto na área de impacto de suas atividades, bem como 
programas de treinamento para a sua operacionalização eficaz. 

Art. 62 - A autoridade sanitária poderá exigir o cumprimento das Normas 
Regulamentadoras e das Normas Técnicas Específicas relacionadas com a 
defesa da saúde do trabalhador, conforme a lei pertinente. 

Parágrafo único - Em caráter complementar ou na ausência de norma 
técnica especifica, a autoridade sanitária poderá adotar normas, preceitos e 
recomendações de organismos nacionais e internacionais referentes à 
proteção da saúde do trabalhador. 

Art. 63 - Cabe ao Conselho Estadual de Saúde manter Câmara Técnica de 
Saúde do Trabalhador a ele subordinada . 

Art. 64 - Fica assegurado aos representantes dos trabalhadores o direito de 
requerer aos órgãos gestores a interdição de máquina, processo e ambiente 
de trabalho considerados de risco grave ou iminente à vida ou à saúde do 
trabalhador. 

Art. 65 - As edificações obedecerão a requisitos técnicos que garantam 
perfeita segurança aos que nelas trabalham. 

Art. 66 - É proibido exigir, nos exames pré-admissionais, sorologia para 
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Síndrome da lmunodeficiência Adquirida - SIDA -, atestados de esterilização, 
testes de diagnóstico de gravidez e outros que visem a dificultar o acesso ao 
trabalho ou que expressem preconceito, nos termos da Constituição da 
República. 

Capitulo VI 
Da Alimentação e da Nutrição 

Art. 67 - A Política Estadual de Alimentação e Nutrição integra a Política 
Nacional de Saúde e a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, inserida 
no contexto da Segurança Alimentar e Nutricional. 

Art. 68 - Para os efeitos desta lei, entende-se por: 
I - alimentação o processo biológico e cultural que se traduz na escolha, na 

preparação e no consumo de um ou de vários alimentos; 
11 - nutrição o estado fisiológico que resulta do consumo e da utilização 

biológica de energia e nutrientes em nível celular; 
111 - vigilância alimentar e nutricional a coleta e a análise de informações 

sobre a situação alimentar e nutricional de indivíduos e coletividades, com o 
propósito de fundamentar medidas destinadas a prevenir ou corrigir 
problemas detectados ou potenciais; 

IV - vigilância epidemiológica nutricional a parte da vigilância alimentar e 
nutricional que tem como enfoque principal o estado de nutrição dos grupos 
de pessoas mais expostas aos problemas da nutrição; 

V- vigilância sanitária dos alimentos a verificação da aplicação de normas e 
condutas que objetivam assegurar a necessária qualidade dos alimentos; 

VI - critério de sanidade dos alimentos a definição de princípios, normas, 
métodos e procedimentos para assegurar que os alimentos tenham bom valor 
nutricional e não apresentem contaminantes físicos, químicos ou biológicos 
prejudiciais à saúde dos consumidores. 

Art. 69 - O Secretário de Estado da Saúde e os Secretários Municipais de 
Saúde promoverão a elaboração, implementação e avaliação da política de 
alimentação e nutrição, em articulação com os setores de agricultura e 
abastecimento, planejamento, educação, trabalho e emprego, indústria e 
comércio, ciência e tecnologia e outros setores envolvidos com a segurança 
alimentar e nutricional. 

Art. 70 - Compete à Secretaria de Estado da Saúde: 
I - participar da definição e do financiamento dos alimentos e dos insumos 

estratégicos, segundo o seu papel nos planos, programas, projetos e 
atividades que operacionalizarão a Política Estadual de Alimentação e 
Nutrição; 

11 - orientar e apoiar os municípios em seus processos de aquisição de 
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alimentos e outros insumos estratégicos, de forma a adequar a aquisição à 
realidade alimentar e nutricional da população e a assegurar o abastecimento 
oportuno, regular e de menor custo; 

111 - prestar cooperação técnica aos municipios na implementação das 
ações decorrentes da Política Estadual de Alimentação e Nutrição; 

IV - elaborar e apoiar estudos e pesquisas estrategicamente importantes 
para implementação, avaliação ou reorientação das questões relativas à 
alimentação e à nutrição; 

V - coordenar o componente estadual do SUS responsável pela 
operacionalização da política de alimentação e nutrição; 

VI - consolidar o componente estadual do SUS vinculado ao Sistema de 
Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN -, ampliando a sua abrangência 
técnica e geográfica, com fins de mapeamento e monitoramento da fome, da 
desnutrição e de outros problemas nutricionais; 

VIl - organizar e coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública 
no tocante a procedimentos relativos ao diagnóstico de distúrbios nutricionais 
e ao controle da iodataçâo do sal; 

VIII - promover a capacitação dos recursos humanos necessários à 
implementação da Política Estadual de Alimentação e Nutrição; 

IX - implementar as ações de vigilância sanitária de alimentos; 
X - manter e estreitar as relações entre a vigilância sanitária de alimentos e 

as ações executadas pelo Ministério da Agricultura e pela Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento nesse setor, com o objetivo 
de preservar atributos relacionados com o valor nutricional e a sanidade dos 
alimentos; 

XI - participar do financiamento de insumos destinados à atenção 
ambulatorial e hospitalar, no que diz respeito ao atendimento de distúrbios 
nutricionais; 

XII - promover a adoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis, 
mediante a mobilização de diferentes segmentos da sociedade e a realização 
de campanhas de comunicação; 

XIII - promover negociações intersetoriais que propiciem o acesso universal 
a alimentos de boa qualidade; 

XIV - promover o controle social da execução da Política Estadual de 
Alimentação e Nutrição e da aplicação dos recursos financeiros 
correspondentes, mediante o fortalecimento da ação do Conselho Estadual 
de Saúde. 

Art. 71 - Compete às Secretarias Municipais de Saúde ou aos órgãos 
equivalentes, de acordo com a habilitação e a condição de gestão, segundo 
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as Normas Operacionais do Ministério da Saúde: 

I - coordenar o componente municipal do SUS responsável pela 
operacionalização da política de alimentação e nutrição; 

11 - receber ou adquirir alimentos e suplementos nutricionais, garantindo o 
abastecimento de forma permanente e oportuna, bem como sua dispensação 
adequada; 

I 11 - promover as medidas necessárias para integrar a programação 
municipal à adotada pelo Estado; 

IV - promover o treinamento e a capacitação de recursos humanos para 
operacionalizar, de forma produtiva e eficaz, as atividades específicas da área 
de alimentação e nutrição; 

V - promover mecanismos de consolidação do componente municipal do 
SUS vinculado ao SISVAN; 

VI - estabelecer a prática contínua e regular de atividades de informação e 
análise; 

Vil -implantar, na rede de serviços, o atendimento da clientela portadora de 
agravos nutricionais clinicamente instalados, envolvendo a assistência 
alimentar, o controle de doenças intercorrentes e a vigilância dos irmãos e de 
contatos, garantindo a simultaneidade da execução de ações específicas de 
nutrição e de ações convencionais de saúde; 

VIII -uniformizar procedimentos relativos à avaliação de casos, à eleição de 
beneficiários, ao acompanhamento e à recuperação de desnutridos, bem 
como à prevenção e ao manejo de doenças que interferem no estado 
nutricional; 

IX - obter e divulgar informações representativas do consumo alimentar; 
X - realizar vigilância da hipovitaminose A, promovendo a aplicação 

periódica de megadoses dessa vitamina, se necessário; 
XI - promover a difusão de conhecimentos e recomendações sobre práticas 

alimentares saudáveis, tais como o valor· nutritivo, as propriedades 
terapêuticas, as indicações ou as interdições de alimentos ou de suas 
combinações, mobilizando diferentes segmentos sociais; 

XII - executar ações de vigilância sanitária dos alimentos sob sua 
responsabilidade; 

XI 11 - manter e estreitar as relações entre a vigilância sanitária de alimentos 
e as ações executadas pelo Ministério da Agricultura, pela Secretaria de 
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pelas Secretarias 
Municipais de Agricultura ou órgãos equivalentes, com o objetivo de preservar 
atributos relacionados com o valor nutricional e com a sanidade dos 
alimentos; 
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XIV - associar-se a outros municípios, sob a forma de consórcios inclusive, 

de modo a prover o atendimento de sua população nas questões referentes a 
alimentação e nutrição; 

XV - participar do financiamento das ações das políticas nacional e 
estadual, destinando recursos para a prestação de serviços e aquisição de 
alimentos e outros insumos; 

XVI - definir e adquirir, com o apoio dos demais gestores, os alimentos e 
insumos · estratégicos que fazem parte da suplementação alimentar e 
nutricional na rede de serviços de saúde, atentando para que a aquisição 
esteja consoante a realidade alimentar e nutricional e para que seja 
assegurado o abastecimento oportuno, regular e de menor custo; 

XVII - promover negociações intersetoriais que propiciem o acesso 
universal a alimentos de boa qualidade; 

XVIII - promover o controle social da execução da Política Estadual de 
Alimentação e Nutrição e da aplicação dos recursos financeiros 
correspondentes, mediante o fortalecimento da ação dos Conselhos 
Municipais de Saúde. 

Capítulo VIl 
Do Sangue, dos Hemocomponentes e dos Hemoderivados 

Art. 72 - Compete ao SUS, no que se refere à política de sangue, 
hemocomponentes e hemoderivados, nas esferas federal, estadual e 
municipal, de forma articulada e de acordo com sua competência legal e 
normativa: 

I - disciplinar a atividade industrial e a normalização de todas as etapas de 
obtenção, processamento e utilização do sangue, seus componentes e 
hemoderivados; 

11 -criar e estimular condições para a doação voluntária de sangue; 
111 coibir a comercialização de sangue, hemocomponentes e 

hemoderivados; 
IV - incentivar a organização da rede de instituições públicas e privadas 

responsáveis pelo suprimento da demanda de sangue, hemocomponentes e 
hemoderivados; 

V realizar o atendimento a portadores de coagulopatias e 
hemoglobinopatias; 

VI - controlar a qualidade dos produtos e fiscalizar as atividades exercidas 
pelos serviços públicos e privados; 

VIl - promover pesquisas, desenvolvimento tecnológico e formação de 
recursos humanos para suprir as necessidades da área. 

Art. 73 - Compete à Secretaria de Estado da Saúde: 
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I - viabilizar os meios para garantir a disponibilidade de sangue, 

hemocomponentes e hemoderivados na quantidade e qualidade exigidas 
pelos padrões definidos na legislação e nas normas de saúde pública do 
País; 

11 - regulamentar o processo de coleta, processamento, percurso e 
transfusão do sangue e seus derivados, mantendo uma rede estadual de 
hematologia e hemoterapia para o desenvolvimento de ações e a prestação 
de serviços nessas áreas, visando ao atendimento a toda a população do 
Estado, de acordo com as diretrizes do SUS para a política de sangue, 
hemocomponentes e hemoderivados; 

111 - planejar, programar, coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar as 
atividades de hematologia e hemoterapia no Estado; 

IV - cadastrar e licenciar, para seu funcionamento, os serviços executores 
de atividades hemoterápicas no Estado; 

V - organizar, de forma hierarquizada e descentralizada, a rede de 
atendimento aos usuários do sistema estadual de saúde; 

VI - garantir a existência de profissional técnico responsável em todas as 
unidades públicas e privadas de atendimento; 

VIl - controlar e fiscalizar os estabelecimentos públicos e privados que 
coletarem, produzirem, distribuírem ou utilizarem sangue, hemocomponentes 
e hemoderivados em seus procedimentos e regulamentar seu funcionamento; 

VIII - controlar as doações e transfusões de sangue nos estabelecimentos 
de saúde, por meio de sistemas de controle hemoterápico; 

IX - desenvolver e implementar mecanismos que permitam disciplinar as 
ações de coleta de sangue, processamento, armazenamento, transfusão e 
distribuição de componentes sangüíneos, de acordo com a legislação federal 
vigente; 

X - avaliar e implementar, nos órgãos executores de atividades 
hemoterápicas, programas de controles de qualidade interno e externo dos 
reativos, equipamentos e métodos que funcionem segundo os padrões 
estabelecidos pelas normas nacionais e internacionais, garantindo a efetiva 
proteção do doador e do receptor; 

XI - regulamentar e coordenar o programa de vigilãncia da qualidade do 
sangue; 

XII - regulamentar e autorizar a entrada de hemocomponentes no País e 
sua saída para outros países; 

XIII - fiscalizar os serviços de hematologia e hemoterapia, observada a 
exigência de: 

a) testes e exames de sangue realizados a partir de procedimentos 
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descritos em manuais operacionais padronizados e validados, que contenham 
normas de controle de qualidade para pessoal, equipamentos, materiais, 
técnicas sorológicas e imunoematológicas e reagentes; 

b) existência de registros dos procedimentos realizados e das reações 
transfusionais ocorridas que lhe forem informados, bem como dos 
procedimentos adotados; 

c) estoque de sangue e hemocomponentes feitos separadamente de 
produtos· potencialmente contaminantes; 

d) estocagem adequada de unidades coletadas e testadas; 
e) destinação segura para bolsas com sorologia sabidamente reagente; 
f) realização dos exames sorológicos previstos pelo Ministério da Saúde em 

cada bolsa de sangue coletado, com registro e arquivamento dos resultados; 
g) confirmação da reatividade e da especificidade dos reagentes por meio 

de, pelo menos, um controle positivo e um controle negativo; 
h) uso de materiais descartáveis e atóxicos em todas as fases do processo, 

desde a obtenção dos hemocomponentes até sua utilização; 
i) cuidados com a segurança dos usuários e dos funcionários, no que se 

refere a sua exposição a materiais com riscos biológicos de contaminação; 
j) procedimentos seguros de descarte dos materiais; 
I) condições adequadas do ambiente físico; 
XIV - controlar os estabelecimentos hemoterápicos, por meio da fiscalização 

e da avaliação de amostras sorológicas, da investigação epidemiológica de 
casos de doenças transmissíveis por sangue e de sistemas de avaliação 
baseados em cruzamento de dados referentes a doações e transfusões 
realizadas no Estado; 

XV - garantir o cumprimento das normas e dos regulamentos da política de 
sangue do Ministério da Saúde. 

Art. 7 4 - É vedada a comercialização de órgãos, tecidos e partes do corpo 
humano, bem como a de sangue e seus derivados. 

Capítulo VIII 
Da Vigilância Sanitária 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 75 - Para os efeitos desta lei, entende-se por vigilância sanitária o 
conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos 
à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 
da produção e da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 
da saúde, abrangendo o controle: 

I - de todas as etapas e processos da produção de bens de capital e de 
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consumo que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde, bem como 
o de sua utilização; 

li -da prestação de serviços; 
111- da geração, da minimização, do acondicionamento, do armazenamento, 

do transporte e da disposição final de resíduos sólidos e de outros poluentes, 
segundo a legislação específica; 

IV- da geração, da minimização e da disposição final de efiuentes, segundo 
a legislação específica; 

V - de ambientes insalubres para o homem ou propícios ao 
desenvolvimento de animais sinantrópicos; 

VI -do ambiente e dos processos de trabalho e da saúde do trabalhador. 
Parágrafo único - As ações de vigilância sanitária são privativas do órgão 

sanitário, indelegáveis e intransferíveis. 
Art. 76 - A implementação de medidas de controle ou a supressão de 

fatores de risco para a saúde serão precedidas de investigação e avaliação, 
salvo nas situações de risco iminente ou dano constatado à saúde, à vida ou 
à qualidade de vida. 

Art. 77 - As ações de vigilância sanitária serão exercidas por autoridade 
sanitária estadual ou municipal, que terá livre acesso aos estabelecimentos e 
aos ambientes sujeitos ao controle sanitário. 

Art. 78 - A competência para expedir intimações e lavrar autos e termos é 
exclusiva dos fiscais sanitários no exercício de suas funções ou de servidor 
público do quadro da saúde designado para estas funções. 

Art. 79 - Entendem-se por controle sanitário as ações desenvolvidas pelo 
órgão de vigilância sanitária para aferição da qualidade dos produtos e a 
verificação das condições de licenciamento e funcionamento dos 
estabelecimentos, envolvendo: 

I - inspeção; 
11 - fiscalização; 
111 -lavratura de autos; 
IV - aplicação de penalidades. 
Parágrafo único - A fiscalização se estenderá à publicação e à publicidade 

de produtos e serviços de interesse da saúde. 
Seção 11 

Dos Estabelecimentos Sujeitos ao Controle Sanitário 
Art. 80 - São sujeitos ao controle sanitário os estabelecimentos de serviço 

de saúde e os estabelecimentos de serviço de interesse da saúde. 
§ 1° - Entende-se por estabelecimento de serviço de saúde aquele 

destinado a promover a saúde do indivíduo, protegê-lo de doenças e agravos, 
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prevenir e limitar os danos a ele causados e reabilitá-lo quando sua 
capacidade física, psíquica ou social for afetada. 

§ 2° - Entende-se por estabelecimento de serviço de interesse da saúde 
aquele que exerça atividade que, direta ou indiretamente, possa provocar 
danos ou agravos à saúde da população. 

Art. 81 - Para os efeitos desta lei, considera-se estabelecimento de serviço 
de saúde aquele que presta: 

I - serviço de saúde em regime de internação e ambulatorial, aí incluídos 
clínicas e consultórios públicos e privados; 

11 - serviço de apoio ao diagnóstico e serviço terapêutico; 
111 - serviço de sangue, hemocomponentes e hemoderivados; 
IV - outros serviços de saúde não especificados nos incisos anteriores. 
Art. 82 - Para os efeitos desta lei, consideram-se estabelecimentos de 

serviço de interesse da saúde: 
I - os que produzem, beneficiam, manipulam, fracionam, embalam, 

reembalam, acondicionam, conservam, armazenam, transportam, distribuem, 
importam, exportam, vendem ou dispensam: 

a) medicamentos, drogas, imunobiológicos, plantas medicinais, insumos 
farmacêuticos e correlatos; 

b) produtos de higiene, saneantes, domissanitários e correlatos; 
c) perfumes, cosméticos e correlatos; 
d) alimentos, bebidas, matérias-primas alimentares, produtos dietéticos, 

aditivos, coadjuvantes, artigos e equipamentos destinados ao contato com 
alimentos; 

11 - os laboratórios de pesquisa, de análise de amostras, de análise de 
produtos alimentares, água, medicamentos e correlatos e de controle de 
qualidade de produtos, equipamentos e utensílios; 

111 - as entidades especializadas que prestam serviços de controle de 
pragas urbanas; 

IV - os de hospedagem de qualquer natureza; 
V- os de ensino fundamental, médio e superior, as pré-escolas e creches e 

os que oferecem cursos não regulares; 
VI - os de lazer e diversão, ginástica e práticas desportivas; 
VIl - os de estética e cosmética, saunas, casas de banho e congêneres; 
VIII - os que prestam serviços de transporte de cadáver, velórios, 

funerárias, necrotérios, cemitérios, crematórios e congêneres; 
IX - as garagens de ônibus, os terminais rodoviários e ferroviários, os portos 

e aeroportos; 
X - os que prestam serviços de lavanderia, conservadoria e congêneres; 
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XI - os que degradam o meio ambiente por meio de poluição de qualquer 

natureza e os que afetam os ecossistemas, contribuindo para criar um 
ambiente insalubre para o homem ou propicio ao desenvolvimento de animais 
sinantrópicos; 

XII - outros estabelecimentos cuja atividade possa, direta ou indiretamente, 
provocar danos ou agravos à saúde ou à qualidade de vida da população. 

§ 1°- O transporte sanitário, público ou privado, por ambulância de qualquer 
tipo, é considerado serviço de saúde e, como tal, passível de fiscalização por 
parte do gestor do SUS, em sua área de jurisdição. 

§ 2° - O gestor normatizará os serviços a que se refere esta seção por meio 
de ato de sua competência, especificando a composição de seus 
equipamentos, em conformidade com as diretrizes da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT -, as determinações técnicas de cada nível do 
SUS e a legislação federal em vigor. 

Art. 83 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização sanitários 
ficam obrigados a: 

I - observar os padrões específicos de registro, conservação, embalagem, 
rotulagem e prazo de validade dos produtos expostos à venda, armazenados 
ou entregues ao consumo; 

11 - usar somente produtos registrados pelo órgão competente; 
111 - manter instalações e equipamentos em condições de conservar os 

padrões de identidade e qualidade dos produtos e dos serviços e de 
preservar a saúde dos trabalhadores e de terceiros; 

IV - manter rigorosas condições de higiene, observada a legislação vigente; 
V - manter os equipamentos de transporte de produtos em perfeito estado 

de conservação, higiene e segurança, segundo os graus de risco envolvidos 
e dentro dos padrões estabelecidos para o fim a que se propõem; 

VI - manter pessoal qualificado e em número suficiente para o manuseio, o 
armazenamento e o transporte corretos do produto e para o atendimento 
adequado ao usuário do serviço e do produto; 

VIl - fornecer a seus funcionários equipamentos de proteção individual e 
treinamento adequado, de acordo com o produto a ser manuseado, 
transportado e disposto ou com o serviço a ser prestado, segundo a 
legislação vigente; 

VIII - fornecer ao usuário do serviço e do produto as informações 
necessárias para sua utilização adequada e para a preservação de sua 
saúde; 

IX - manter controle e registro de medicamentos sob regime especial 
utilizados em seus procedimentos, na forma prevista na legislação vigente. 
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Art. 84 - A autoridade sanitária poderá exigir exame clínico ou laboratorial 

de pessoas que exerçam atividades em estabelecimento sujeito ao controle 
sanitário_ 

Art. 85 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e à fiscalização sanitária 
terão alvará sanitário expedido pela autoridade sanitária competente, 
municipal ou estadual, conforme habilitação e condição de gestão, com 
validade para o ano de seu exercício, renovável por períodos iguais e 
sucessivos, sendo requerida a renovação nos primeiros cento e vinte dias de 
cada exercício. 

§ 1 o - A concessão ou a renovação do alvará sanitário ficam condicionadas 
ao cumprimento de requisitos técnicos e à inspeção da autoridade sanitária 
competente. 

§ 2° - Serão inspecionados os ambientes internos e externos dos 
estabelecimentos, os produtos, as instalações, as máquinas, os 
equipamentos, as normas e as rotinas técnicas do estabelecimento. 

§ 3° - O alvará sanitário poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, cassado 
ou cancelado, no interesse da saúde pública, sendo assegurado ao 
proprietário do estabelecimento o direito de defesa em processo 
administrativo instaurado pela autoridade sanitária. 

Art. 86 - Os estabelecimentos de serviço de saúde a que se refere o art. 81 
e os estabelecimentos de interesse de serviço da saúde a que se referem os 
incisos I a 111 do art. 82 funcionarão com a presença do responsável técnico 
ou de seu substituto legal. 

§ 1° - A presença do responsável técnico ou de seu substituto legal é 
obrigatória durante o horário de funcionamento dos estabelecimentos. 

§ 2° - O nome do responsável técnico e seu número de inscrição 
profissional serão mencionados nas placas indicativas, nos anúncios ou nas 
propagandas dos estabelecimentos. 

§ 3° - Os responsáveis técnicos e administrativos responderão 
solidariamente pelas infrações sanitárias. 

§ 4° - Os estabelecimentos de saúde terão responsabilidade técnica única 
perante a autoridade sanitária, ainda que mantenham em suas dependências 
serviços de profissionais autônomos ou empresas prestadoras de serviço de 
saúde. 

Art. 87 - São deveres dos estabelecimentos de saúde: 
I - descartar ou submeter à limpeza, à desinfecção ou à esterilização 

adequada os utensílios, os instrumentos e as roupas sujeitos a contato com 
fluido orgânico de usuário; 

11 - manter utensílios, instrumentos e roupas em número condizente com o 
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de pessoas atendidas; 

111 - submeter a limpeza e desinfecção adequadas os equipamentos e as 
instalações físicas sujeitos a contato com fluido orgânico de usuário; 

IV - submeter a limpeza e descontaminação adequadas os equipamentos e 
as instalações físicas sujeitos a contato com produtos perigosos; 

V - manter sistema de renovação de ar filtrado em ambiente fechado não 
climatizado. 

Art. 88- Os estabelecimentos de saúde que prestam serviços em regime de 
internação manterão comissão e serviço de controle de infecção hospitalar, 
cuja implantação, composição e eventuais alterações serão comunicadas à 
autoridade sanitária competente, municipal ou estadual. 

§ 1° - Entende-se por controle de infecção hospitalar o programa e as ações 
desenvolvidos, deliberada e sistematicamente, com vistas à redução da 
incidência e da gravidade dessas infecções. 

§ 2° - A ocorrência de caso de infecção hospitalar será notificada pelo 
responsável técnico do estabelecimento à autoridade sanitária competente, 
municipal ou estadual. 

§ 3° - Incluem-se no disposto neste artigo os estabelecimentos onde se 
realizam procedimentos de natureza ambulatorial que possam disseminar 
infecções. 

Art. 89 - A construção ou a reforma de estabelecimento de saúde fica 
condicionada a prévia autorização da autoridade sanitária competente, 
municipal ou estadual. 

Parágrafo único - Entende-se por reforma toda modificação na estrutura 
física, no fluxo de atividades e nas funções originalmente aprovados. 

Art. 90 - Os estabelecimentos de interesse da saúde obrigam-se, quando 
solicitados por autoridade sanitária, a apresentar o plano de controle de 
qualidade das etapas e dos processos de produção e os padrões de 
identidade dos produtos e dos serviços. 

Art. 91 - Os estabelecimentos que utilizam equipamentos de radiações 
ionizante e não ionizante dependem de autorização do órgão sanitário 
competente para funcionamento, devendo: 

I - ser cadastrados; 
li- obedecer às normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear- CNEN-

e do Ministério da Saúde; 
111 - dispor de equipamentos envoltórios radioprotetores para as partes 

corpóreas do paciente que não sejam de interesse diagnóstico ou terapêutico. 
Parágrafo único - A responsabilidade técnica pela utilização e pela guarda 

de equipamentos de radiações ionizante e não ionizante será solidária entre o 
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responsável técnico, o proprietário, o fabricante, a rede de assistência técnica 
e o comerciante. 

Art. 92 - É vedada a instalação de estabelecimento que estoca ou utiliza 
produtos nocivos à saúde em área contígua a área residencial ou em 
sobrelojas ou conjuntos que possuam escritórios, restaurantes e similares. 

Art. 93 - Os estabelecimentos que transportam, manipulam e empregam 
substâncias nocivas ou perigosas à saúde afixarão avisos ou cartazes nos 
locais expostos a risco, contendo advertências, informações sobre cuidados a 
serem tomados e o símbolo de perigo ou risco correspondente, segundo a 
padronização internacional. 

Parágrafo único - Serão especificados nos rótulos dos materiais e das 
substâncias de que trata o "caput" deste artigo sua composição, 
recomendações de socorro imediato e o símbolo de perigo ou risco 
internacional correspondente. 

Art. 94 - A assistência pré-hospitalar e o resgate são serviços de natureza 
médica, só podendo ser realizados sob supervisão, coordenação e regulação 
de profissional médico, devendo suas atividades serem normatizadas pelos 
gestores do SUS, em seus diversos níveis de competência, observada a 
legislação pertinente. 

Parágrafo único - As atividades da Central de Regulação do Sistema de 
Urgência e Emergência serão regulamentadas por ato próprio do competente 
gestor do SUS. 

Seçãolll 
Dos Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário 

Art. 95 - São sujeitos ao controle sanitário os produtos de interesse da 
saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção à utilização 
e à disposição final de resíduos e efluentes. 

Parágrafo único - Entende-se por produto de interesse da saúde o bem de 
consumo que, direta ou indiretamente, relacione-se com a saúde. 

Art. 96 - São produtos de interesse da saúde: 
I - drogas, medicamentos, imunobiológicos e insumos farmacêuticos e 

correlatos; 
li -sangue, hemocomponentes e hemoderivados; 
111- produtos de higiene e saneantes domissanitários; 
IV - alimentos, bebidas e água para o consumo humano, para utilização em 

serviços de hemodiálise e outros serviços de interesse da saúde; 
V - produtos perigosos, segundo classificação de risco da legislação 

vigente: tóxicos, corrosivos, inflamáveis, explosivos, infectantes e radioativos; 
VI - perfumes, cosméticos e correlatos; 
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Vil - aparelhos, equipamentos médicos e correlatos; 
VIII - outros produtos, substâncias, aparelhos e equipamentos cujo uso, 

consumo ou aplicação possam provocar dano à saúde. 
Titulo IV 

Do Processo Administrativo 
Capítulo I 

Das Infrações e das Sanções Administrativas 
Art. 97 - Sem prejuízo das sanções de naturezas civil e penal cabíveis, as 

infrações sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, com as 
seguintes penas: 

I - advertência; 
li - pena educativa; 
I/I -apreensão do produto; 
IV- inutilização do produto; 
V - suspensão da venda ou da fabricação do produto; 
VI - cancelamento do registro do produto; 
Vil - interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do 

produto; 
VIII -cancelamento do alvará sanitário; 
IX- cassação da autorização de funcionamento e da autorização especial; 
X - intervenção administrativa; 
XI -imposição de contrapropaganda; 
XII - proibição de propaganda; 
XIII- multa. 
Art. 98 - Considera-se infração sanitária, para os fins desta lei, a 

desobediência ou a inobservância do disposto nas normas legais, 
regulamentares e outras que, por qualquer forma, se destinem a promover, 
proteger, preservar e recuperar a saúde. 

§ 1 o - Responderão pelas infrações de que trata o "caput" deste artigo os 
responsáveis administrativos ou os proprietários dos estabelecimentos 
sujeitos à fiscalização mencionados nesta lei e, se houver, os responsáveis 
técnicos, na medida de sua responsabilidade pelo evento danoso. 

§ 2° - Os fornecedores de produtos e serviços de interesse da saúde 
respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os 
tornem impróprios ou inadequados para o consumo. 

Art. 99 - Constituem infrações sanitárias, ressalvadas as previstas na 
legislação federal e sem prejuízo do disposto no art. 98 desta lei: 

I -construir, instalar ou fazer funcionar, sem autorização de funcionamento, 
autorização especial ou alvará sanitário emitidos pelos órgãos sanitários 
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competentes, os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário definidos 
nesta lei, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade ou do produto; 
c) cancelamento do alvará sanitário; 
d) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
e) multa; 
11 - fazer funcionar sem a assistência de responsável técnico legalmente 

habilitado os estabelecimentos de prestação de serviços de saúde e os 
estabelecimentos em que são produzidos, transformados, comercializados, 
armazenados, manipulados, analisados, preparados, extraídos, purificados, 
fracionados, embalados, reembalados, importados, exportados, expedidos, 
distribuídos e transportados produtos sujeitos ao controle sanitário, o que 
sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) in utilização do produto; 
c) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
d) cancelamento do registro do produto; 
e) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade ou do produto; 
f) cancelamento do alvará sanitário; 
g) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
h) intervenção administrativa; 
i) multa; 
111- fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito ao controle sanitário, o que 

sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
e) cancelamento do registro do produto; 
f) cancelamento do alvará sanitário; 
g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
h) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
i) multa; 
IV - alterar o processo de fabricação de produto sujeito ao controle sanitário, 

modificar seu nome, seus componentes ou os elementos constantes no 
registro, sem a autorização do órgão sanitário competente, o que sujeita o 
infrator à pena de: 

a) advertência; 
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b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
e) cancelamento do alvará sanitário; 
f) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
g) multa; 
V - rotular os produtos sujeitos ao controle sanitário em desacordo com as 

normas legais, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d) cancelamento do registro do produto; 
e) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
f) cancelamento do alvará sanitário; 
g) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
h) multa; 
VI - deixar de observar as normas de biossegurança e controle de infecções 

hospitalares previstas na legislação sanitária vigente, o que sujeita o infrator à 
pena de: 

a) advertência; 
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
c) cancelamento do alvará sanitário; 
d) multa; 
VIl - expor à venda ou entregar ao consumo produto sujeito ao controle 

sanitário que esteja deteriorado, alterado, adulterado, fraudado, avariado, 
falsificado, ou produto cujo prazo de validade tenha expirado, ou, ainda, apor-
lhe nova data de validade, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
e) cancelamento do alvará sanitário; 
f) multa; 
VIII - expor à venda, utilizar ou armazenar, nos estabelecimentos de saúde 

privados, produto de interesse da saúde destinado exclusivamente a 
distribuição gratuita, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
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d) cancelamento do alvará sanitário; 
e) cassação da autorização de funcionamento e da autorização especial; 
f) multa; 
IX - expor à venda, manter em depósito ou transportar produto sujeito ao 

controle sanitário que exija cuidados especiais de conservação, sem 
observãncia das condições necessárias à sua preservação, o que sujeita o 
infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
e) cancelamento do alvará sanitário; 
f) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
g) multa; 
X - fazer propaganda de serviço ou de produto sujeito ao controle sanitário 

em desacordo com o aprovado no registro ou na autorização de 
funcionamento ou com o estabelecido na legislação sanitária, o que sujeita o 
infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
c) cancelamento do alvará sanitário; 
d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
e) imposição de contrapropaganda; 
f) proibição de propaganda; 
g) multa; 
XI - aviar receita em desacordo com a prescrição médica ou odontológica 

ou com a determinação expressa em lei e normas regulamentares, o que 
sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) interdição parcial ou total do estabelecimento, da atividade e do produto; 
d) cancelamento do alvará sanitário; 
e) multa; 
XII - extrair, produzir, transformar, manipular, embalar, reembalar, 

transportar, vender, comprar, ceder ou utilizar produto sujeito ao controle 
sanitário, contrariando as condições higiênico-sanitárias e a legislação 
sanitária, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
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c) in utilização do produto; 
d) cancelamento do registro do produto; 
e) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
f) cancelamento do alvará sanitário; 
g) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
h) multa; 
XIII - deixar de fornecer à autoridade sanitária os dados sobre os serviços, 

as matérias-primas, as ·substâncias utilizadas, os processos produtivos e os 
produtos e subprodutos elaborados, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d) suspensão da venda ou da fabricação do produto; 
e) cancelamento do registro do produto; 
f) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
g) cancelamento do alvará sanitário; 
h) proibição de propaganda; 
i) multa; 
XIV - reaproveitar vasilhame de saneante ou congênere e de produto nocivo 

à saúde, para embalagem e venda de alimentos, bebidas, medicamentos, 
drogas, substâncias, produtos de higiene, produtos dietéticos, cosméticos e 
perfumes, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d) cancelamento do registro do produto; 
e) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
f) cancelamento do alvará sanitário; 
g) multa; 
XV - manter, em estabelecimento sujeito ao controle sanitário, animal 

doméstico que coloque em risco a sanidade de alimentos e outros produtos 
de interesse da saúde ou que comprometa a higiene do lugar, o que sujeita o 
infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
e) cancelamento do alvará sanitário; 
f) multa; 
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XVI - coletar, processar, utilizar e comercializar sangue, hemocomponentes 

e hemoderivados em desacordo com as normas legais, o que sujeita o infrator 
à pena de: 

a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d} interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
e) cancelamento do alvará sanitário; 
f) intervenção administrativa; 
g) multa; 
XVII - comercializar ou utilizar placentas, órgãos, glândulas ou hormônios 

humanos, contrariando as normas legais, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
e) cancelamento do alvará sanitário; 
f) intervenção administrativa; 
g) multa; 
XVIII - utilizar, na preparação de hormônios, órgão de animal doente ou que 

apresente sinais de decomposição, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
e) cancelamento do registro do produto; 
f) cancelamento do alvará sanitário; 
g) cassação da autorização de funcionamento; 
h} intervenção administrativa; 
i) multa; 
XIX - deixar de comunicar doença de notificação compulsória, quando 

houver o dever legal de fazê-lo, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b} multa; 
XX - reter atestado de vacinação obrigatória ou deixar de executar, dificultar 

ou opor-se à execução de medidas sanitárias destinadas à prevenção de 
doenças transmissíveis, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) pena educativa; 
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c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
d) cancelamento do alvará sanitário; 
e) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
f) intervenção administrativa; 
g) multa; 
XXI - opor-se à exigência de provas imunológicas ou a sua execução pela 

autoridade sanitária, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
c) cancelamento do alvará sanitário; 
d) intervenção administrativa; 
e) multa; 
XXII - aplicar produto químico para desinfestação e demais substãncias 

prejudiciais à saúde sem os procedimentos necessários à proteção humana 
ou sem licença da autoridade competente, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
d) cancelamento do alvará sanitário; 
e) multa; 
XXIII - aplicar produtos de desinsetização, desratização e higienização de 

ambientes cuja ação se faça por gás ou vapor em galerias, bueiros, porões, 
sótãos ou locais em comunicação direta com residências ou outros ambientes 
freqüentados por pessoas ou animais domésticos, sem licença da autoridade 
competente, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
d) cancelamento do alvará sanitário; 
e) multa; 
XXIV - reciclar resíduos sólidos infectantes gerados por estabelecimento 

prestador de serviços de saúde, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
c) multa; 
XXV - proceder à cremação de cadáver ou utilizá-lo contrariando as normas 

sanitárias pertinentes, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
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c) cancelamento do alvará sanitário; 
d) multa; 
XXVI - impedir o sacrifício de animal considerado, pela autoridade sanitária, 

perigoso para a saúde pública, o que sujeita o infrator á pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) multa; 
XXVII - manter condição de trabalho que cause dano à saúde do 

trabalhador, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
c) cancelamento do alvará sanitário; 
d) intervenção administrativa; 
e) multa; 
XXVIII - adotar, na área de saneamento, procedimento que cause dano à 

saúde pública, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
c) cancelamento do alvará sanitário; 
d) multa; 
XXIX - opor-se à ação fiscalizadora das autoridades sanitárias 

competentes, no exercício de suas funções, ou obstá-la, o que sujeita o 
infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) apreensão do produto; 
c) inutilização do produto; 
d) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
e) cancelamento do registro do produto; 
f) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
g) cancelamento do alvará sanitário; 
h) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
i) proibição de propaganda; 
j) multa; 
XXX - fornecer ou comercializar medicamento, droga e correlatos sujeitos a 

prescrição médica, sem observância dessa exigência ou contrariando as 
normas vigentes, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
c) cancelamento do alvará sanitário; 
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d) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
e) intervenção administrativa; 
f) multa; 
XXXI - executar etapa de processo produtivo, transportar e utilizar produto 

ou resíduo considerado perigoso, segundo classificação de risco da 
legislação vigente, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) apreensão do produto; 
d) inutilização do produto; 
e) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
f) cancelamento do registro do produto; 
g) cancelamento do alvará sanitário; 
h) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
i) multa; 
XXXII - deixar de observar as condições higiênico-sanitárias na 

manipulação de produto de interesse da saúde, quanto ao estabelecimento, 
aos equipamentos, aos utensílios e aos empregados, o que sujeita o infrator à 
pena de: 

a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) apreensão do produto; 
d) inutilização do produto; 
e) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
f) cancelamento do registro do produto; 
g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
h) cancelamento do alvará sanitário; 
i) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
j) multa; 
XXXIII -fabricar ou fazer operar máquina ou equipamento que ofereça risco 

para a saúde do trabalhador, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) apreensão do produto; 
d) inutilização do produto; 
e) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
f) cancelamento do registro do produto; 
g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
h) cancelamento do alvará sanitário; 
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i) proibição de propaganda; 
j) multa; 
XXXIV - descumprir, a empresa de transporte, seus agentes e 

consignatarios, comandantes ou responsaveis diretos por embarcação, 
aeronave, ferrovia, veículo terrestre, nacional e estrangeiro, norma legal ou 
regulamentar, medida, formalidade ou outra exigência sanitaria, o que sujeita 
o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
d) cancelamento do alvara sanitario; 
e) multa; 
XXXV - deixar o detentor legal da posse de observar exigência sanitária 

relativa a imóvel, equipamento ou utensílio, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
d) cancelamento do alvará sanitário; 
e) multa; 
XXXVI - descumprir lei, norma ou regulamento destinados a promover, 

proteger e recuperar a saúde, o que sujeita o infrator à pena de: 
a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) apreensão do produto; 
d) inutilização do produto; 
e) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
f) cancelamento do registro do produto; 
g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
h) cancelamento do alvará sanitário; 
i) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
j) imposição de contrapropaganda; 
I) proibição de propaganda; 
m) multa; 
XXXVII - descumprir ato que vise à aplicação da legislação pertinente, 

emanado da autoridade sanitária competente, o que sujeita o infrator à pena 
de: 

a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) apreensão do produto; 
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f) cancelamento do registro do produto; 
I) proibição de propaganda; 
m) multa; 
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XXXVII - descumprir ato que vise ã aplicação da legislação pertinente 
emanado da autoridade sanitária competente, o que sujeita o infrator à pena 
de: 

a) advertência; 
b) pena educativa; 
c) apreensão do produto; 
d) inutilização do produto; 
e) suspensão da venda ou fabricação do produto; 
f) cancelamento do registro do produto; 
g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
h) cancelamento do alvará sanitário; 
i) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial; 
j) imposição de contrapropaganda; 
I) proibição de propaganda; 
m) multa; 
XXXVIII - exercer ou permitir o exercício de encargos relacionados com a 

promoção e a recuperação da saúde por pessoa sem a necessária habilitação 
legal, o que sujeita o infrator à pena de: 

a) advertência; 
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto; 
c) multa. 
§ 1 o - As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade 

sanitária competente. 
§ 2° - A aplicação das penalidades de cancelamento de registro de produto 

e de cassação da autorização de funcionamento e da autorização especial 
será solicitada ao órgão competente do Ministério da Saúde ou será feita pelo 
Estado ou pelos municípios, quando for o caso. 

Art. 100 -As infrações sanitárias se classificam em: 
I -leves, quando for verificada a ocorrência de circunstância atenuante; 
11 - graves, quando for verificada a ocorrência de uma circunstância 

agravante; 
111 - gravíssimas, quando for verificada a ocorrência de duas ou mais 

circunstâncias agravantes. 
Art. 101 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 
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infração e a condição econom1ca do infrator, será aplicada mediante 
procedimento administrativo, e o valor da multa será recolhido à conta do 
Fundo de Saúde da esfera de governo que aplicá-la_ 

§ 1 o- O valor da multa de que trata o "caput" deste artigo será: 
I- nas infrações leves, de 205 a 1.025 UFIRs (duzentas e cinco a mil e vinte 

e cinco Unidades Fiscais de Referência); 
11 - nas infrações graves, de 1.026 a 5.120 UFIRs ( mil e vinte e seis a cinco 

mil cento e vinte Unidades Fiscais de Referência); 
111- nas infrações gravíssimas, de 5.121 a 20.470 UFIRs (cinco mil cento e 

vinte e uma a vinte mil quatrocentos e setenta Unidades Fiscais de 
Referência). 

§ 2° - Em caso de extinção da UFIR, o valor da multa será corrigido pelo 
índice que vier a substituí-la. 

§ 3°- A multa não paga no prazo legal será inscrita em dívida ativa. 
Art. 1 02 - A medida de interdição cautelar será aplicada em estabelecimento 

ou produto, quando for constatado indício de infração sanitária em que haja 
risco para a saúde da população. 

§ 1°- A medida de interdição cautelar, total ou parcial, do estabelecimento 
ou do produto poderá, mediante processo administrativo, tornar-se definitiva. 

§ ZO - A interdição cautelar do estabelecimento perdurará até que sejam 
sanadas as irregularidades objeto da ação fiscalizadora. 

Art. 1 03 - A pena de intervenção administrativa será aplicada sempre que 
for constatado risco iminente para a saúde pública e as circunstâncias de fato 
aconselharem o cancelamento do alvará sanitário ou a interdição do 
estabelecimento. 

Art. 104 - A pena de contrapropaganda será imposta quando a ocorrência 
de publicidade enganosa ou abusiva constituir risco ou ofensa à saúde. 

Art. 1 05 -A pena educativa consiste na: 
I - divulgação, a expensas do infrator, de medidas adotadas para sanar os 

prejuízos provocados pela infração, com vistas a esclarecer o consumidor de 
produto ou o usuário de serviço; 

11 - reciclagem dos dirigentes técnicos e dos empregados, a expensas do 
estabelecimento; 

111 - veiculação, pelo estabelecimento, das mensagens expedidas pelo SUS 
acerca do tema objeto da sanção, a expensas do infrator. 

Art. 106 - Para imposição de pena e sua graduação, a autoridade sanitária 
levará em conta: 

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
11 - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde 



pública; 
111- os antecedentes do infrator quanto às normas sanitárias. 
Art. 107 - São circunstâncias atenuantes: 

204 

I - não ter sido a ação do infrator fundamental para a ocorrência do evento; 
11 - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar as 

conseqüências do ato lesivo à saúde pública que lhe tiver sido imputado; 
111 - ser primário o infrator e não haver o concurso de agravantes. 
Art. 1 08 - São circunstâncias agravantes: 
I - ser reincidente o infrator; 
11 - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecumana 

decorrente do consumo, pelo público, de produto elaborado em desacordo 
com o disposto na legislação sanitária; 

111 -coagir outrem para a execução material da infração; 
IV - ter a infração conseqüências calamitosas para a saúde pública; 
V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo à saúde pública, de 

tomar as providências de sua alçada tendentes a evitá-lo; 
VI -ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé. 
§ 1° - A reincidência torna o infrator passível de enquadramento na 

penalidade máxima, e a infração será caracterizada como gravíssima. 
§ ZO - A infração de normas legais sobre o controle da infecção hospitalar 

será considerada de natureza gravíssima. 
Art. 109 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a 

aplicação da pena será considerada em razão das que sejam 
preponderantes. 

Art. 11 O - Quando o infrator for integrante da administração pública, direta 
ou indireta, a autoridade sanitária notificará o superior imediato do infrator e, 
se não forem tomadas as providências para a cessação da infração no prazo 
estipulado, comunicará o fato ao Ministério Público, com cópia do processo 
administrativo instaurado para apuração do ocorrido. 

Parágrafo único - As infrações sanitárias que também configurarem ilícitos 
penais serão comunicadas à autoridade policial e ao Ministério Público. 

Art. 111 - A autoridade sanitária competente, após verificar a ocorrência da 
infração e aplicar a sanção cabível mediante processo administrativo, 
comunicará o fato formalmente ao conselho de classe correspondente. 

Art. 112 - As infrações às disposições legais e regulamentares de ordem 
sanitária prescrevem em cinco anos. 

§ 1° - A prescrição se interrompe pela notificação ou por outro ato da 
autoridade competente que objetive a apuração da infração e a conseqüente 
imposição de pena. 
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§ 2° - Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo 

administrativo pendente de decisão. 
Capítulo li 

Do Procedimento Administrativo 
Art. 113 - As infrações à legislação sanitária serão apuradas por meio de 

processo administrativo próprio, iniciado com a lavratura do auto de infração, 
observados os ritos e prazos estabelecidos nesta lei. 

Parágrafo único - Compete ao serviço de vigilância à saúde da instância de 
governo que verificar a infração instaurar o processo previsto no "caput" deste 
artigo, observado o disposto no art. 23, 11. 

Art. 114- A autoridade sanitária, no exercício da ação fiscalizadora, lavrará, 
no local em que for verificada a infração ou na sede da repartição sanitária, o 
auto da infração sanitária, que conterá: 

I - o nome do infrator, seu domicílio, residência e os demais elementos 
necessários à sua qualificação civil; 

11 -o local, a data e a hora da lavratura do auto de infração; 
111 - a descrição da infração e a menção do dispositivo legal ou regulamentar 

transgredido; 
IV - a pena a que está sujeito o infrator; 
V - a declaração do autuado de que está ciente de que responderá pelo falo 

em processo administrativo; 
VI -a assinatura do autuado ou, no caso de ausência ou recusa, a de duas 

testemunhas e a do autuante; 
VIl - o prazo para interposição de recurso, quando cabível. 
§ 1 o - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita, neste, a 

menção do fato. 
§ 2° - O fiscal sanitário é responsável pelas declarações que fizer no auto 

de infração, sendo passível de punição, por falta grave, em caso de falsidade 
ou de omissão dolosa . 

Art. 115 - O infrator será notificado para ciência do auto de infração: 
I - pessoalmente; 
li - pelo correio ou por via postal; 
111- por edital, se estiver em local incerto ou desconhecido . 
§ 1° - O edital de que trata este artigo será publicado, uma única vez, no 

órgão oficial de imprensa ou em jornal de grande circulação local, 
considerando-se efetivada a notificação cinco dias após a publicação. 

§ 2°- Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência da 
notificação, o fato será consignado por escrito pela autoridade que a efetuou. 

Art. 116 - Após a lavratura do auto da infração, se ainda subsistir para o 
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infrator obrigação a cumprir, será expedido edital fixando o prazo de trinta 
dias para o seu cumprimento, observado o disposto no§ 1° do art. 114. 

§ 1° - O prazo para o cumprimento da obrigação de que trata o "caput" 
deste artigo poderá ser reduzido ou aumentado por motivo de interesse 
público. 

§ 2° - A inobservância da determinação contida no edital de que trata este 
artigo acarretará, além de sua execução forçada, a imposição de multa diária 
até o cumprimento da obrigação, sem prejuízo de outras penas. 

Art. 117 - Aplicada a pena de multa, o infrator será notificado e efetuará o 
pagamento no prazo de trinta dias contados da data da notificação. 

§ 1 o - O não-recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo 
acarretará sua inscrição para cobrança judicial. 

§ 2° - A multa imposta em auto de infração poderá sofrer redução de 20% 
(vinte por cento) caso o infrator efetue o pagamento no prazo de vinte dias 
contados da data da notificação. 

Art. 118 - A apuração de ilícito, em se tratando de produto sujeito ao 
controle sanitário, far-se-á mediante a apreensão de amostra para a 
realização de análise fiscal e de interdição, se for o caso. 

§ 1° - A apreensão de amostra do produto para a análise fiscal ou de 
controle poderá ser acompanhada de interdição nos casos em que sejam 
flagrantes os indícios de alteração ou adulteração do produto ou da 
substância, hipótese em que a interdição terá caráter preventivo ou de 
medida cautelar. 

§ 2° - A análise fiscal será realizada em laboratório oficial do Ministério da 
Saúde ou em órgão congênere estadual ou municipal credenciado. 

§ 3° - A amostra a que se refere o "caput" será colhida do estoque existente 
e dividida em três partes, das quais uma será entregue ao detentor ou ao 
responsável pelo produto, para servir de contraprova, e duas encaminhadas 
ao laboratório oficial de controle. 

§ 4° - Cada parte da amostra será tornada inviolável para que se 
assegurem as características de conservação e autenticidade. 

§ 5° - Se a quantidade ou a natureza do produto não permitirem a coleta de 
amostra, será ele levado a laboratório oficial, onde, na presença do possuidor 
ou do responsável e de duas testemunhas, será realizada a análise fiscal. 

§ 6° - No caso de produto perecível, a análise fiscal será feita no prazo de 
dez dias e, nos demais casos, no prazo de trinta dias contados da data de 
recebimento da amostra. 

§ 7° - Quando houver indícios flagrantes de risco para a saúde, a apreensão 
de amostra será acompanhada da suspensão da venda ou da fabricação do 
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produto, em caráter preventivo ou cautelar, pelo tempo necessário à 
realização dos testes de provas, análises ou outras providências requeridas. 

§ 8° - O prazo para as providências a que se refere o § 7° não excederá 
noventa dias, findos os quais será o produto automaticamente liberado. 

§ 9° - Da análise fiscal será lavrado laudo minucioso e conclusivo, que será 
arquivado em laboratório oficial, extraindo-se cópias que integrarão o 
processo da autoridade sanitária competente e serão entregues ao detentor 
ou ao responsável e ao produtor, se for o caso. 

§ 1 O - Se a análise fiscal concluir pela condenação do produto, a autoridade 
fiscalizadora notificará o interessado, que poderá, no prazo de dez dias, 
apresentar recurso. 

§ 11 - Imposta a suspensão de venda e de fabricação de produto em 
decorrência do resultado do laudo laboratorial, a autoridade sanitária 
competente fará constar no processo o despacho respectivo e lavrará o auto 
de suspensão. 

Art. 119 - O infrator que discordar do resultado do laudo de análise fiscal 
poderá requerer, no prazo de dez dias contados da data da notificação do 
resultado da análise, perícia de contraprova, apresentando a amostra em seu 
poder e indicando o seu perito. 

§ 1 o - Decorrido o prazo fixado no "caput" deste artigo sem a apresentação 
de recurso pelo infrator, o laudo da análise fiscal será considerado definitivo. 

§ 2° - A perícia de contraprova não será realizada no caso de a amostra 
apresentar indícios de alteração ou violação, prevalecendo, nessa hipótese, o 
laudo condenatório. 

§ 3° - Aplicar-se-á à perícia de contraprova o mesmo método de análise 
empregado na análise fiscal condenátoria, salvo se houver concordância dos 
peritos quanto ao emprego de outro. 

§ 4° - No caso de divergência entre os resultados da análise fiscal 
condenatória e os da perícia de contraprova, caberá recurso da parte 
interessada, o que acarretará a realização de novo exame pericial da amostra 
em poder do laboratório oficial. 

§ 5° - O recurso de que trata o § 4° será interposto no prazo de dez dias 
contados da data de conclusão da perícia de contraprova. 

Art. 120 - Os produtos sujeitos ao controle sanitário considerados 
deteriorados ou alterados por inspeção visual serão apreendidos e 
inutilizados pela autoridade sanitária, sem prejuízo das demais penalidades 
cabíveis . 

§ 1 o - A coleta de amostra para análise fiscal pode ser dispensada quando 
for constatada, pela autoridade sanitária, falha ou irregularidade no 
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armazenamento, no transporte, na venda ou na exposição de produto 
destinado a consumo. 

§ 2° - A autoridade sanitária lavrará os autos de infração, apreensão e 
inutilização do produto, que serão assinados pelo infrator ou por duas 
testemunhas, e neles especificará a natureza, a marca, o lote, a quantidade e 
a qualidade do produto, bem como a embalagem, o equipamento ou o 
utensílio. 

§ 3° - Caso o interessado proteste contra a inutilização do produto ou da 
embalagem, deverá fazê-lo no respectivo auto, o que acarretará a coleta de 
amostra do produto para análise fiscal e lançamento de o auto de suspensão 
de venda ou fabricação de produto até a solução final da pendência. 

Art. 121 -A inutilização de produto e o cancelamento do alvará sanitário do 
estabelecimento somente ocorrerão após a publicação, no órgão oficial de 
imprensa ou em jornal de grande circulação local, de decisão irrecorrível, 
ressalvada a hipótese prevista no art. 119 desta lei. 

Art. 122 - No caso de condenação definitiva de produto cuja alteração, 
adulteração ou falsificação não impliquem risco á saúde, conforme legislação 
sanitária em vigor, poderá a autoridade sanitária, ao proferir a decisão, 
destinar a sua distribuição a estabelecimentos assistenciais, de preferência, 
oficiais. 

Art. 123 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos 
para recurso sem apresentação de defesa, ou apreciados os recursos, a 
autoridade sanitária proferirá a decisão final. 

Parágrafo único - O processo será dado por concluso após a publicação da 
decisão final, no órgão oficial de imprensa ou em jornal de grande circulação, 
e a adoção das medidas impostas. 

Capítulo 111 
Dos Recursos 

Art. 124 - O infrator poderá apresentar defesa ou impugnação do auto de 
infração no prazo de quinze dias contados da data da notificação. 

§ 1 o - Antes do julgamento da defesa ou da impugnação a que se refere 
este artigo, a autoridade julgadora ouvirá o fiscal, que terá o prazo de quinze 
dias para se pronunciar a respeito. 

§ 2° - Apresentada ou não a defesa ou a impugnação, o auto de infração 
será julgado pelo dirigente do órgão de vigilância sanitária competente, em 1• 
instância. 

Art. 125 - O infrator poderá recorrer da decisão condenatória em 1 • 
instância à autoridade sanitária competente, também nos casos de multa, no 
prazo de quinze dias contados de sua ciência ou publicação. 
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§ 1°- O julgamento do recurso será feito, em 22 instância, por uma junta de 

julgamento, que terá o prazo de dez dias contados da data do recebimento do 
recurso para decidir sobre ele. 

§ 2°- Mantida a decisão condenatória, caberá recurso a autoridade superior 
no prazo de quinze dias contados de sua ciência ou publicação. 

§ 3° - A junta de julgamento a que se refere o § 1 o deste artigo terá sua 
composição e funcionamento regulamentados por ato do gestor do respectivo 
sistema de saúde. 

Art. 126 - O recurso interposto contra decisão não definitiva terá efeito 
suspensivo relativo ao pagamento da pena pecuniária, não impedindo a 
imediata exigibilidade do cumprimento da obrigação subsistente. 

Art. 127 - No caso de produto de interesse da saúde, decorridos os prazos 
legais e considerado definitivo o laudo de análise condenatório, será o 
processo encaminhado ao órgão de vigilância sanitária federal para as 
medidas cabíveis. 

Art. 128 - Não caberá recurso na hipótese de condenação definitiva de 
produto em razão de laudo laboratorial confirmado em perícia de contraprova 
ou nos casos de fraude, falsificação ou adulteração. 

Título V 
Disposições Finais 

Art. 129- A autoridade sanitária solicitará proteção policial sempre que essa 
se fizer necessária ao cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 130 - A remoção de órgão, tecido ou substância humanos para fins de 
pesquisa e tratamento obedecerá ao disposto em legislação específica, 
resguardada a proibição de comercialização. 

Art. 131 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, no 
prazo de sessenta dias contados da data de publicação desta lei, projeto de 
lei que disponha sobre a criação dos cargos necessários ao seu 
cumprimento, incluindo os cargos das Diretorias Regionais de Saúde, 
especialmente o de Fiscal Sanitário, na carreira do Quadro de Pessoal da 
Saúde. 

Art. 132 - Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos . 
Parágrafo único - Não será contado no prazo o dia inicial, e prorrogar-se-á 

para o primeiro dia útil subseqüente o vencimento de prazo que incidir em 
sábado, domingo ou dia que não haja expediente, por ser ponto facultativo . 

Art. 133 - Os municípios que não tiverem códigos de saúde ou códigos 
sanitários próprios, de acordo com a habilitação definida pelas Normas 
Operacionais do Ministério da Saúde, observarão o disposto nesta lei, no que 
couber. 
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Art. 134- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 135 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei n° 

4.098, de 23 de março de 1966. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Maria Olívia, Presidente- João Paulo, relator- Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 220/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 220/99, do Deputado César de Mesquita, que declara de 
utilidade pública a Fundação Francisco Cambraia - FUFCAM -, com sede no 
Município de ltapecerica, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 220/99 
Declara de utilidade pública a Fundação Francisco Cambraia - FUFCAM -, 

com sede no Município de ltapecerica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Francisco Cambraia 

- FUFCAM -, com sede no Município de ltapecerica. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 345/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n• 345/99, do Deputado Agostinho Silveira, que declara de 
utilidade pública a Associação Paroquial São Sebastião - APASSE -, com 
sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, com a Emenda 
n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 345/99 
Declara de utilidade pública a Associação Paroquial São Sebastião -

APASSE -, com sede no Município de Contagem. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Paroquial São 

Sebastião- APASSE -, com sede no Município de Contagem. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 385/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 385/99, do Deputado Ivo José, que declara de utilidade 
pública a entidade Movimento Mulher Marginalizada - MMM -, com sede no 
Município de lpatinga, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 385/99 
Declara de utilidade pública a entidade Movimento Mulher Marginalizada -

MMM -, com sede no Município de lpatinga. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Movimento Mulher 

Marginalizada- MMM -, com sede no Município de lpatinga. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olívia. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 439/99 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposição em epígrafe tem por 

objetivo requerer ao Tribunal de Contas do Estado informações a respeito da 
auditoria realizada no Município de Rio do Prado, durante o mês de junho do 
corrente. 

Em virtude da natureza do requerimento, cabe à Mesa da Assembléia emitir 
parecer sobre ele, conforme preceitua o art. 79, VIII, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
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Os instrumentos necessários ao exercício do poder fiscalizador estão 

expressos na Constituição Federal e, como princípio do sistema federativo, 
transcritos no texto estaduaL 

A Constituição do Estado, no seu art. 76, dispõe que "o controle externo, a 
cargo da Assembléia Legislativa, será exercido com o auxílio do Tribunal de 
Contas", ao qual compete empreender todas as atividades de fiscalização em 
relação aos Poderes do Estado (incisos I a XIX). 

O parágrafo 2° do art. 77, por sua vez, dispõe que "haverá uma câmara 
composta de três conselheiros, renovável anualmente, para o exercício 
exclusivo da fiscalização financeira e orçamentária dos Municípios". 

Tal dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o art. 165, § 1 °, que, 
ao tratar dos municípios, assim dispõe: 

"O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, 
organiza-se e rege-se por sua Lei Orgânica e demais leis que adotar, 
observados os princípios da Constituição da República e os desta 
Constituição". 

Finalmente, o art. 176 da Carta mineira dispõe que "compete privativamente 
à Câmara Municipal, no que couber, o exercício das atribuições do 
enumerado no art. 62", que dispõe sobre várias competências privativas, 
inclusive as de natureza fiscalizadora. 

Podemos, então, concluir que a fiscalização financeira e orçamentária dos 
municípios compete exclusivamente às Câmaras Municipais, que a exercem 
com o auxílio do Tribunal de Contas. 

A solicitação objeto desta proposição é de todo inconstitucional, por 
configurar intervenção indevida de um Poder estadual em um Poder 
municipal, além de que todas as hipóteses de intervenção estão enumeradas 
no art. 184 da Constituição EstaduaL 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 439/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de agosto de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Dilzon 

Melo. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 467/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão de Administração Pública, a propos1çao em 
epígrafe tem por objetivo solicitar ao Comandante-Geral da Polícia Militar e ao 
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais 
informações sobre as medidas empreendidas pelas referidas corporações em 
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cumprimento da Emenda à Constituição n° 39, de 2/6/99. 

Após sua publicação, foi o requerimento encaminhado a este órgão 
colegiado, ao qual compete emitir parecer sobre a matéria, conforme dispõe o 
art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição encontra amparo no art. 100, inciso IX, do Regimento Interno, 

que atribui às comissões competência para encaminhar, por intermédio da 
Mesa da· Assembléia, pedido de informação a Secretário de Estado e a outras 
autoridades, entre elas o Comandante-Geral da Polícia Militar. 

Já na Constituição do Estado, tal prerrogativa é prevista no § 2° do art. 54, 
que, além de estabelecer o mesmo mandamento, dispõe que a recusa, ou o 
não-atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa 
importam em crime de responsabilidade. 

No tocante ao exame de seu conteúdo, a matéria é regida pela própria 
emenda à Constituição em questão, que determina sejam tomadas 
providências para que as praças da Polícia Militar excluídas da corporação 
em virtude do movimento reivindicatório ocorrido em junho de 1997 sejam 
incluídas nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar, asseguradas a 
contagem do tempo e a graduação anteriores ao afastamento, conforme 
estatuído no seu art. 12. 

Assim, entendemos que a medida consubstanciada na proposição configura 
legítimo e oportuno exercício de controle de natureza política a ser efetuado 
pelo parlamento e merece, portanto, o nosso apoio. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 467/99 

na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de agostode 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Gil 

Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 502/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Marco Régis, a proposição em análise postula a 
inserção nos anais da Assembléia do documento da delegação parlamentar 
de Minas Gerais ao Encontro de Paris, que foi subscrito pelos parlamentares 
desta Casa e divulgado na íntegra pelo jornal "O Tempo", em 27/6/99 . 

O requerimento foi publicado em 6/8/99 e vem agora à Mesa para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
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A transcrição de documento ou pronunciamento não oficial nos anais da 

Assembléia, conforme dispõe o inciso XIII do art. 233 do Regimento Interno, 
condiciona-se à relevância da matéria para o Estado. 

O documento de que trata o requerimento em causa está caracterizado 
como não oficial, já que não foi lido durante o expediente de reunião nem 
tampouco consubstanciou-se em proposição. 

A matéria, cuja leitura foi realizada pelo chefe da delegação, Deputado 
Anderson Adauto, apresenta propostas significativas, que visam preservar o 
princípio da autodeterminação dos povos, que está sendo ignorado pela 
globalização, o que tem conseqüências nefastas, como a instabilidade política 
e econômica que se tem verificado nos países em desenvolvimento, como o 
Brasil. 

Diante disso, é relevante a transcrição nos anais desta Casa do referido 
documento, para que faça parte da história deste parlamento. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 502Jg9 

na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de agosto de 199g_ 
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Dilzon 

Melo. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 540/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Hermeto, a proposição em tela pleiteia 
seja encaminhado ofício à COPASA-MG, solicitando o levantamento dos 
credores com quem a referida empresa estava em atraso em 31/12/98, em 
ordem cronológica, e da atual situação deles. 

Após publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição em análise encontra respaldo no § 3° do art. 54 da 

Constituição Estadual, a seguir citado. 
"Art. 54- ............................................. . 
"§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 

dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da 
Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização". 

Sendo a COPASA-MG uma sociedade de economia mista controlada pelo 
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Governo do Estado, está sujeita à fiscalização e ao controle deste Poder, 
conforme dispõe o art. 62, XXXI, da Constituição mineira. 

No que concerne ao mérito, é oportuno ressaltar que as informações que se 
pretende sejam solicitadas não só subsidiarão a ação fiscalizadora do Poder 
Legislativo, como também lhe permitirão ter idéia clara acerca da situação 
econômico-financeira do referido órgão. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 540/99 

na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de agosto de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Gil 

Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 541/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Eduardo Hermeto, pela proposição em tela, solicita seja pedido 
ao Secretário da Fazenda o resultado obtido com a implementação da Lei n• 
13.243, de 23/6/99, referente à concessão de anistia parcial de multas e juros 
dos contribuintes em débito com o Estado, tendo em vista o término do prazo 
para a habilitação ao benefício. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Dispõe este parlamento, para o exercício do controle externo que deve ter 

sobre os atos do Poder Executivo, do poder de pedir informações a 
Secretários de Estado, a dirigentes de entidades das administrações direta e 
indireta e a outras autoridades estaduais, os quais, no caso de recusa, estão 
sujeitas à responsabilização, conforme o estabelecido na Constituição 
mineira. 

A solicitação referida tem por objetivo fundamentar a avaliação desta Casa 
sobre os resultados financeiros obtidos pelo Tesouro do Estado com a 
implementação da Lei n• 13.243, de 23/6/99, regulamentada pelo Decreto n• 
40.455, de 21/7/99, em cujo art. 1° foi fixada a data de 9/8/99 para o 
pagamento, com redução do valor das multas e dos juros moratórios, do 
ICMS para o contribuinte em débito. 

O requerimento versa sobre matéria conveniente e oportuna, tendo em vista 
que as informações obtidas por seu intermédio visam a dotar o Poder 
Legislativo de conhecimento necessário ao exerc1c1o de sua função 
fiscalizadora, principalmente porque o Poder Executivo, ao renunciar a 
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determinada receita devido ao incentivo dado ao contribuinte, deverá 
demonstrar a eficácia da medida implementada, e este parlamento poderá se 
informar, com precisão, dos valores numéricos arrecadados, cuidando para 
que a sociedade tenha governo honesto, obediente à lei e eficaz, conforme se 
deflui do texto constitucional. 

Para maior compreensão do assunto e adequação da proposição à boa 
técnica legislativa, optamos por apresentar ao final do parecer o Substitutivo 
n° 1. 

Conclusão 
Diante do aludido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 541/99 na 

forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais: 

O Deputado que este subscreve, na forma regimental, solicita a V. Exa. que 
encaminhe pedido ao Secretário de Estado da Fazenda para que envie a esta 
Casa os resultados obtidos com a implementação da Lei n° 13.243, de 
23/6/99, regulamentada pelo Decreto n° 40.455, de 2/7/99, que dispõe sobre 
anistia e remissão de crédito tributário.". 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de agosto de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - José Braga - Dilzon 

Melo. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 579/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, a proposição em epígrafe tem 
por objetivo solicitar à Presidência da Casa a inserção, nos anais da 
Assembléia Legislativa, de carta do Governador do Estado dirigida ao 
Presidente de Moçambique, na qual renova o compromisso de união dos 
povos lusófonos, por meio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

A proposição foi publicada em 21/8/99 e, a seguir, encaminhada à Mesa, 
para que emita parecer, conforme dispõe o art. 79, VIII, "b", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Os limites para ser ou não acolhido pedido de transcrição de matéria nos 

anais da Casa são inferidos da redação do inciso XIII do art. 233 do 
Regimento Interno: será submetido a votação requerimento escrito que 
solicitar, "ipsis litteris", "inserção, nos anais da Assembléia Legislativa, de 
documento ou pronunciamento não oficial, especialmente relevante para o 
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Estado;". Note-se bem: especialmente relevante para o Estado. 

Consoante essa linha de raciocínio, emitimos o nosso ajuizamento de que a 
matéria cuja transcrição se pretende inserir nos anais deste parlamento se 
ajusta perfeitamente aos limites regimentais, o que justifica o acolhimento da 
proposição. 

De fato, o gesto do Governo mineiro retratado no documento em tela reflete 
o intento de aproximação com os povos de língua portuguesa, razão pela qual 
não podemos deixar de torná-lo acessível ao público e registrado para a 
posteridade. Na verdade, esse sentimento fraternal expresso na carta do 
Governador é uma resposta ao convite do Magnífico Reitor do Instituto 
Superior Politécnico e Universitário, com sede em Moçambique, o eminente 
Professor Doutor Lourenço do Rosário, dirigido ao Embaixador do Brasil 
naquele país, Sr. José Aparecido de Oliveira, para participar da abertura do 
ano letivo 1999-2000, no referido Instituto. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n• 579/99 

na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de agosto de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Dilzon Melo - Gil 

Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 580/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

O Deputado Bilac Pinto, por meio da proposição em tela solicita, na forma 
regimental, seja enviado ofício ao Secretário de Estado dos Transportes e 
Obras Públicas, pedindo-lhe informações sobre o cumprimento do 
cronograma de obras da duplicação da Rodovia Fernão Dias - BR-381, 
especialmente no trecho situado entre os Municípios de Nepomuceno e 
Extrema . 

Após a sua publicação, vem o requerimento à Mesa da Assembléia para 
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição do Estado, em seu art. 54, § ~. dispõe que "a Mesa da 

Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de 
informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a 
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade" . 

A duplicação e modernização da BR-381, no trecho denominado Fernão 
Dias, entre Belo Horizonte e São Paulo, tem como objetivo melhorar as 
condições de segurança e reduzir custos de transporte, garantindo o 
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crescimento e a expansão dos investimentos nesse eixo e, estrategicamente, 
na região Sul e em paises do MERCOSUL. 

Como o valor global do investimento orçado é de R$1.084.000.000,00, 
comprometendo em demasia o orçamento do Estado, este parlamento 
entende que é seu dever fiscalizar e garantir que o ritmo das obras seja 
regular, evitando-se, assim, prejuízo não só para os cofres públicos, como 
também para a região. 

Diante de tais considerações, julgamos oportuno o envio dessa solicitação. 
Conclusão 

Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 580/99 
na forma proposta. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 31 de agosto de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Gil 

Pereira. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 1°/9/99, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência à Casa do falecimento da 

Sra. Neusa Souza, ocorrido em 31/8/99, em Janaúba. (-Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Gil Pereira (2), dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Ari 

Mola Ribeiro, ocorrido em 30/8/99, em Montes Claros, e do Sr. Paulo Moreira 
da Costa, ocorrido em 31/8/99, em Sete Lagoas.(- Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila (2), dando ciência à Casa do falecimento da 
Sra. Ceci Lagoeiro, ocorrido em 21/8/99, em Pirapora, e da Sra. Lídia 
Carneiro, ocorrido em 29/8/99, em Pirapora. (-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia (2), dando ciência à Casa do falecimento da Sra. 
Lídia Fraga de Castro, ocorrido em 27/8/99, em Lagoa da Prata, e de Sônia 
Maria Dias, ocorrido em 28/8/99, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 4 DE SETEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 2/9/99 
Presidência do Deputado José Braga 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum"- Ordem do Dia. 
Comparecimento 

-Comparecem os Deputados: 
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José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho 
Silveira - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada - Antônio Júlio - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Dimas 
Rodrigues - Eduardo Daladier - Elmo Braz - Hely Tarqüínio - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Maria Olivia -
Rogério Correia- Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 14h15min, a lista de 

comparecimento não registra a existência de número regimental. A 
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum"; deixa de convocar 
a reunião de debates de amanhã, dia 3, em virtude da realização, neste 
Plenário, do Debate Público Trânsito e Cidadania, no horário em que ocorreria 
a referida reunião; deixa de convocar a reunião de debates de segunda-feira, 
dia 6, em vista de Acordo de Lideranças que suspendeu as atividades 
legislativas nessa data, e convoca os Deputados para a reunião ordinária de 
quarta-feira, dia 8, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do 
dia anunciada é a publicada nesta edição.). 

ATA DA 6" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às onze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de agosto de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Edson Rezende, César de Mesquita, Adelmo Carneiro Leão, 
Cristiano Canêdo e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson 
Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado César de Mesquita, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar-se, 
em 2" turno, o Projeto de Lei n° 48/99, que contém o Código Sanitário. A 
Presidência suspende a reunião, para dar continuidade à reunião ordinária da 
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Comissão de Saúde que se encontrava em andamento. Reabertos os 
trabalhos o Presidente informa que, em virtude de ter avocado para si a 
relataria do Projeto de Lei n° 48/99, passa a ler o seu parecer, concluindo pela 
aprovação na forma do vencido no 1° turno, acrescido das Emendas n°s 1 a 
5. Submetido a discussão e a votação, é este parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 19gg_ 
Edson Rezende, Presidente - César de Mesquita - Carlos Pimenta - Adelmo 

Carneiro Leão - Cristiano Canêdo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 367Jgg 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo declarar de utilidade pública a Associação das Mulheres 
Espinosenses- AMES-, com sede no Município de Espinosa. 

A proposição foi publicada em 5/6Jgg e a seguir encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno, a saber, os aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais. 

Fundamentação 
Antes do exame propriamente dito do projeto de lei, é oportuno trazer ao 

conhecimento de que consta no auto de processo documento assinado pelo 
Presidente da Cãmara Municipal de Espinosa e por sete Vereadoras, cujo 
conteúdo não podemos deixar de considerar na elaboração desta peça 
técnica. 

O fato é que, por meio de tal documento, aqueles agentes políticos 
apresentam graves denúncias - respaldadas pelo atual Prefeito Municipal -
contra a Associação das Mulheres Espinosenses, ao declarar as razões pelas 
quais se opuseram à aprovação do Projeto de Lei n° 7;gg, que pretendia 
declarar essa instituição de utilidade pública municipal. 

Em síntese, são os seguintes os motivos substanciais apresentados, 
justificadores daquela decisão: a Associação não está de conformidade com a 
vontade e os ideais de grande parte das mulheres espinosenses, e por isso 
não atende ao interesse público; suas fundadoras não observam os princípios 
que regem os interesses comunitários, especificamente no tocante à não-
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discriminação; além do mais, ela é uma entidade que se vem prestando, em 
verdade, não a fins assistenciais, mas sim a fins politico-eleitoreiros. 

Ao dar início à análise de conteúdo da proposição, é mister esclarecer que 
a medida consubstanciada no projeto está sujeita aos ditames emanados da 
Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta os atos declaratórios de utilidade 
pública no Estado e dá outras providências. 

A propósito, convém trazer à baila o art. 1° da mencionada lei, já que dispõe 
sobre os· documentos exigidos para que a entidade se habilite à postulação 
do título declaratório de utilidade pública. 

"Art. 1°- A sociedade civil, a associação ou a fundação constituída ou em 
funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir desinteressadamente 
à coletividade, pode ser declarada de utilidade pública estadual, desde que 
comprove: 

I - que adquiriu personalidade jurídica; 
11- que está em funcionamento há mais de 2 (dois) anos; 
111 -que os cargos de sua direção não são remunerados; 
IV - que seus Diretores são pessoas idôneas". 
Inteirados da exigência de comprovação dos requisitos ali indicados nos 

incisos e procedendo ao exame da documentação que instrui os autos de 
processo, constatamos o inteiro atendimento a eles por parte da entidade 
interessada em auferir o título declaratório. Ainda assim, não podemos 
concluir que a proposição atende inteiramente ao artigo. 

Infere-se da redação do "caput" que para a sociedade civil ser declarada de 
utilidade pública, é condição "sine qua non", estar ela em funcionamento com 
o ''fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade" o fato é que, 
conforme relatamos anteriormente, não se deu cumprimento a essa diretriz. 

Além de contrariar norma legal, a proposição não acolhe ainda o princípio 
basilar do arcabouço do ordenamento jurídico, segundo o qual sempre será 
observado, no ato público - qualquer que seja a sua natureza ou o seu âmbito 
- o interesse público. É esse o elemento fundamental, a razão e o fim de 
existência do mundo jurídico, e que difusamente está proclamado nas 
Constituições brasileiras . 

Assim posta a questão, não podemos ter outro entendimento senão o de 
que a proposição sob comento está eivada de vício que lhe obsta a 
aprovação . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijurídicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 367/99. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
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Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier - Maria Tereza Lara. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 485/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo seja declarada de utilidade pública a Associação 
Setelagoana dos Diabéticos, com sede no Município de Sete Lagoas. 

A proposição foi publicada em 12/8/99 e a seguir distribuída a este órgão 
colegiado, para que proceda ao exame preliminar da matéria, atendo-se aos 
aspectos enunciados no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme atesta a documentação que instrui os autos do processo, a 

Associação Setelagoana dos Diabéticos é uma sociedade civil dotada de 
personalidade jurídica, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos e 
desempenha atividades de caráter filantrópico. Além disso, os cargos de sua 
direção são ocupados por pessoas reccnhecidamente idôneas e não 
remuneradas pelo exercício de suas atribuições. Estão atendidos, portanto, 
os requisitos estabelecidos no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7//98, para que a 
sociedade civil interessada possa ser agraciada com título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 485/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente- Eduardo Daladier, relator- Maria Tereza Lara-

Antônio Júlio - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 488/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado César de Mesquita, o projeto de lei em epígrafe 
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados, com sede no Município de Uberlãndia. 

Desarquivada, segundo prevê o art. 180, § 3°, do Regimento Interno, a 
proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" em 12/8/99 e, a seguir, 
distribuída a este órgão colegiado para, nos termos do art. 102, 111, "a", do 
aludido documento, ser examinada quanto à sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
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Examinada a documentação constante no processo, verifica-se que a 

Associação em análise é uma sociedade civil sem fins lucrativos que se 
encontra em funcionamento há mais de dois anos e que os membros de sua 
diretoria são pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício da função. 

Com amparo no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que dispõe sobre a 
declaração de utilidade pública, conclui-se que a entidade citada está apta a 
receber o titulo declaratório. 

Entretanto, cumpre-nos apresentar emenda retificadora da sua 
denominação oficial, a qual será formalizada na parte conclusiva deste 
parecer. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 488/99 com a Emenda n° 1, apresentada a 
seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados - APAC -, com sede no Município de 
Uberlãndia.". 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira- Maria Tereza Lara. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 491/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Durval Ângelo, tem por escopo 
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Tombos-, com sede nesse município. 

Após publicada, a proposição foi encaminhada a este órgão colegiado para 
que emita parecer sobre ela, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, 
111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria de que trata o projeto em exame está sujeita aos ditames da Lei 

n° 12.972, de 27/7/98, especificamente do seu art. 1°, que impõe a 
comprovação dos seguintes requisitos para que uma entidade possa ser 
declarada de utilidade pública estadual: a) possuir personalidade jurídica; b) 
estar em funcionamento há mais de dois anos; c) não remunerar os cargos de 
sua direção; e d) ter como Dire,tores pessoas idôneas. 

Tendo em mente tais exigências e procedendo à leitura da documentação 
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que compõe os autos do processo, inferimos que a entidade em questão 
cumpriu todas as exigências legais para a consecução de seu objetivo, o que 
nos leva a concluir que inexistem óbices de natureza jurídica à aprovação do 
projeto de lei sob comento. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 491/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira- Maria Tereza Lara. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 495/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Chico Rafael, tem por finalidade 
declarar de utilidade pública a Associação Bueno Brandense de Proteção à 
Criança, com sede no Município de Bueno Brandão. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo", em 13/8/99, e a seguir 
encaminhada a esta Comissão, a que compete examiná-la, atendo-se aos 
lindes estabelecidos no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Procedendo-se ao exame da documentação pertinente, verifica-se que a 

entidade em questão é uma sociedade civil sem fins lucrativos que se 
encontra em funcionamento há mais de dois anos, cuja diretoria é constituída 
por pessoas idôneas que não percebem remuneração a qualquer título. 

Em face do disposto no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, depreende-se 
que a mencionada Associação está apta a receber o título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 

legalidade do Projeto de Lei n° 495/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Maria Tereza Lara -

Eduardo Daladier - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 419/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a regulamentação da venda de remédios pelos postos de 
medicamentos de Minas Gerais. 
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 2/7/99, foi o projeto distribuído a esta 

Comissão para ser apreciado sob os aspectos jurídico, constitucional e legal, 
em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise autoriza a venda, nos postos de medicamentos 

do Estado, de remédios controlados que contenham tarja vermelha com os 
dizeres "Venda sob Prescrição Médica" e determina que os responsáveis 
pelos referidos postos retenham a receita e mantenham livro de escrituração, 
onde serão anotados os dados pessoais e o documento de identidade do 
comprador. 

Para viabilizar a venda dos remédios, o projeto estabelece que a Secretaria 
de Estado da Saúde autorizará seu fornecimento aos postos de 
medicamentos, cientificará o Conselho Regional de Farmacia do disposto na 
lei e atuará juntamente com este para a criação de um mecanismo de 
fiscalização do comércio desses medicamentos. 

A Constituição Federal, no seu art. 24, XII, "in fine", estabelece a 
competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar 
concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde. Atendendo ao comando 
constitucional, foi elaborada a Lei Federal n• 8.080, de 1990, norma geral da 
União no âmbito focalizado, a qual dispõe sobre as condições para a 
promoção, a proteção e a recuperação da saúde e a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. 

O art. 16 dessa norma geral determina que compete à direção nacional do 
Sistema Único de Saúde- SUS - definir e coordenar os sistemas de vigilância 
sanitária, entendida como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde (§ 1°, art. 6°, Lei Federal n• 8.080, de 1990). 
Compete, ainda, à direção nacional do SUS, conforme estatuído no inciso XII 
do art. 16 da Lei Orgânica da Saúde, controlar e fiscalizar procedimentos, 
produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

Acrescente-se que, no âmbito do controle sanitário do comércio de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a norma geral consiste 
na Lei Federal n• 5.991, de 1973, regulamentada pelo Decreto Federal n• 
74.170, de 1974, ambos recepcionados pela Constituição Federal e pela Lei 
Orgânica da Saúde. 

É sobremaneira oportuna a definição legal de posto de medicamentos, 
expressa no inciso XIII do art. 4° da Lei Federal n• 5.991, de 1973: 
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"Art. 4°- ...................................................................... . 
XIII - posto de medicamentos e unidade volante estabelecimento 

destinado exclusivamente à venda de medicamentos industrializados em suas 
embalagens originais e constantes de relação elaborada pelo órgão sanitário 
federal, publicada na imprensa oficial, para atendimento a localidades 
desprovidas de farmácia ou drogaria;". 

Da leitura do dispositivo transcrito, como vemos, o posto de medicamentos 
tem sua função vinculada ao texto da lei, e os medicamentos que nele podem 
ser comercializados estão adstritos à relação elaborada e publicada pelo 
órgão sanitário federal. Desse modo, não pode o legislador estadual modificar 
o comando de norma geral federal, sob pena de contrariá-la e incidir em vício 
de fiagrante inconstitucionalidade e ilegalidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 419/99. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 19gg. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Antônio Júlio 

Agostinho Silveira- Maria Tereza Lara- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 440/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n° 440/99 
dispõe sobre a criação, nas escolas estaduais, de sala de aula especial para 
alunos portadores de deficiência auditiva. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 9/7/99, o projeto foi distribuído às 
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos 
constitucionais e legais pertinentes à matéria, fundamentado nos seguintes 
termos. 

Fundamentação 
O projeto em estudo procura beneficiar os alunos portadores de deficiência 

auditiva, disponibilizando-lhes espaço e pessoal especializado nas escolas 
públicas estaduais. 

A Constituição Federal estabelece, no art. 48, 111, que é dever do Estado o 
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino. 

A Carta Estadual estabelece, no art. 198, 111, que o poder público garantirá 
atendimento educacional especializado ao portador de deficiência, 
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preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de recursos 
humanos capacitados, material e equipamento públicos adequados e vaga 
em escola próxima a sua residência. 

A Lei no 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, determina, em seu art. 10, 111 e V, que os Estados se incumbirão de 
baixar normas complementares para seu sistema de ensino, elaborando e 
executando políticas e planos educacionais, em consonância com as 
diretrizes e planos nacionais de educação. 

O projeto de lei se justifica pela necessidade de se oferecer educação 
especializada na rede estadual de ensino, como determina a legislação 
constitucional e infraconstitucional. 

Cabe ressaltar que não só os deficientes auditivos têm dificuldades de 
aprendizado e linguagem, mas também os deficientes visuais, pelo que 
apresentamos, ao final, a Emenda n° 1. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n° 440/99 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Substitua-se, no "caput" e no parágrafo único do art. 1°, a expressão 
"deficiente auditivo" por "deficiente audiovisual". 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Antônio Júlio- Maria Tereza Lara- Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 446/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto em epígrafe dispõe sobre a 
criação de cargo no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da 
Educação e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3!7/99, a proposição foi distribuída a 
esta Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art . 
102,111, "a", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
O projeto em análise cria cargos no Quadro Especial de Pessoal da 

Secretaria de Estado da Educação, notadamente o cargo de Monitor 
Disciplinar . 

Em que pese à louvável preocupação do autor com o índice crescente de 
violência verificado nas escolas, encontramos óbice à tramitação da matéria, 
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porquanto a iniciativa deve ser do Chefe do Executivo. 

Entendemos ser de grande relevância que os estabelecimentos de ensino 
tenham alguém qualificado para cuidar da movimentação e da disciplina dos 
alunos em suas dependências; contudo tal iniciativa deve partir do Executivo, 
como dispõe o art. 66, 111, "b", da Constituição Estadual, que transcrevemos a 
seguir: 

"Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta 
Constituição: 

I-················································································· 
111 - do Governador do Estado: 
a) ................................................................................. . 
b) a criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica 

e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias". 

Como vemos, a proposição incorre em vício de inconstitucionalidade, de 
natureza formal. 

De fato, é atribuição privativa do Governador do Estado deflagrar o 
processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituição Estadual, 
conforme dispõe o art. 90, V. Ademais, a medida em tela acarreta aumento da 
despesa pública, não previsto na lei orçamentária anual, contrariando o art. 
161, 11, da Carta mineira. 

Por oportuno, lembramos que a iniciativa reservada de leis configura 
projeção do princípio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2° da 
Carta Magna. 

Frisamos, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem manifestado esse 
entendimento e, conseqüentemente, declarado inconstitucionais as leis que 
apresentam vício de iniciativa, mesmo havendo a sanção por parte do Chefe 
do Executivo. (ADIMC n° 1.963-5- Paraná) 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 446199. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Antônio Júlio - Agostinho 

Silveira - Eduardo Daladier - Maria Tereza Lara. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 468/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto em epígrafe visa a 
dispor sobre o fornecimento de listas de assinantes pelas concessionárias do 
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serviço telefônico do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" em 5/8/99, o projeto foi distribuído 
preliminarmente a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos 
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise tem por objetivo obrigar as concessionárias de serviço 

telefônico do Estado a fornecer anualmente aos usuários listas de assinantes, 
de endereços e de anúncios classificados. 

Entre outras medidas, o projeto também define o conteúdo de cada uma 
das listas, impondo que a cor da lista de anúncios classificados seja de 
tonalidade diferente das demais, e ainda veda a cobrança pelos serviços de 
auxílio à lista. 

Em sua justificação, o autor salienta que as consultas ao serviço de auxílio 
à lista são cobradas pelas concessionárias no valor de R$1 ,01 por informação 
prestada, o que onera demasiadamente os usuários, que se vêem obrigados 
a usar o serviço citado em virtude do não-fornecimento das listas ou mesmo 
pelo fato de elas não estarem completas. 

Em que pese à relevante preocupação do autor, existe óbice à tramitação 
do projeto, uma vez que a competência para legislar sobre a matéria em 
análise é privativa da União, conforme dispõe o art. 22, IV, da Carta Magna, o 
qual transcrevemos a seguir: 

"Art. 22 - Compete privativamente à União legislar sobre: 
1- ................................................................................ . 
IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;". 
O legislador federal editou a Lei n° 9.472, de 1617/97, que dispõe sobre a 

organização dos serviços de telecomunicações, a criação e o funcionamento 
de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. 

Tal ordenamento trata do assunto em seu art. 213, que reproduzimos a 
seguir: 

"Art. 213 - Será livre a qualquer interessado a divulgação, por qualquer 
meio, de listas de assinantes do serviço telefônico fixo comutado destinado ao 
uso do público em geral. 

§ 1 o - Observado o disposto nos incisos VI e IX do art. 3° desta lei as 
prestadoras do serviço serão obrigadas a fornecer, em prazos e a preços 
razoáveis e de forma não discriminatória, a relação de seus assinantes a 
quem queira divulgá-la. 

§ 2° - É obrigatório e gratuito o fornecimento pela prestadora de listas 
telefônicas aos assinantes de serviços, diretamente ou por meio de terceiros, 
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nos termos em que dispuser a Agência." 

Finalmente, o Decreto n° 2.338, de 7/12/g7, que aprova o regulamento da 
Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL -, enumerando suas 
competências no Capítulo 11, estabelece em seu art. 17 : 

"Art. 17 - No exercício de seu poder normativo relativamente às 
telecomunicações, caberá à Agência disciplinar, entre outros aspectos, a 
outorga, a prestação, a comercialização e o uso dos serviços, a implantação e 
o funcionamento das redes, a utilização dos recursos de órbita e espectro de 
radíofrequêncías, bem como: 

I- .................................................................................... . 
XLIII - regulamentar o dever de fornecimento gratuito de listas telefônicas 

aos assinantes do serviço telefônico fixo comutado.". 
Vê-se, pois, que a matéria refoge do âmbito normativo do Estado membro. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei 468/9g. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1 g99. 
Ermano Batista, Presidente- Agostinho Silveira, relator- Eduardo Daladier-

Antônio Júlio- Paulo Piau- Maria Tereza Lara. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 479/9g 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em epígrafe objetiva 
autorizar o Poder Executivo a conceder a servidor público inativo o direito à 
percepção de proventos com base no vencimento correspondente à jornada 
de trabalho de 40 horas semanais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/8/99, o projeto foi distribuído às 
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o 
art. 1 02, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame da matéria no tocante 
aos aspectos constitucionais e legais pertinentes, fundamentado nos 
seguintes termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo conceder ao servidor público aposentado em 

data anterior à publicação do Decreto n° 36.737, de 1995, o direito à 
percepção de proventos com base no vencimento correspondente à jornada 
de trabalho de 40 horas semanais. 

Também tem direito a esse benefício o ocupante de cargo ou detentor de 
função pública posicionado nos segmentos de classe constantes nos quadros 
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anexos ao Decreto n° 36.033, de 1994, relacionados no art. 2° do Decreto n° 
36.737. 

Trata-se de servidores que se aposentaram no período de 1986 a 1994, 
com vencimentos correspondentes à jornada de trabalho reduzida, em virtude 
de determinações legais, notadamente a Lei n° 9.401, de 1986, e os Decretos 
n°s 27.471, de 1987, 29.302, 29.344 e 29.650, de 1989, que estabeleceram a 
redução da jornada de trabalho de servidores públicos. 

Todavia, com o advento do Decreto n° 36.737, ocorreu uma desigualdade 
no tratamento dispensado aos servidores aposentados e aos servidores da 
ativa. 

Com efeito, a sistemática adotada pelo Decreto 36.737, que alterou a 
jornada e fixou nova tabela de vencimentos, com a incorporação de parcelas 
remuneratórias decorrentes de reenquadramento ou reposicionamento 
anteriores, bem como aquelas relativas às gratificações extintas em lei, 
prejudicou os servidores aposentados, que tiveram seus proventos 
diferenciados dos da ativa. 

A proposição tem fulcro no art. 40, § 8°, da Constituição Estadual, com a 
redação determinada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998, o qual 
estabelece que "observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de 
aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma 
data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, 
sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação 
do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de 
referência para a concessão da pensão, na forma da lei". 

Por oportuno, apresentamos ao final a Emenda n° 1, com o objetivo de 
permitir aos servidores da ativa que na época não fizeram a opção pela 
jornada de oito horas que possam fazê-la agora . 

Ressalte-se que tal proposta terá, certamente, reflexos positivos na 
prestação do serviço público, em consonância com a atual reforma 
administrativa, que tem ênfase no princípio da eficiência no serviço público. 

Conclusão 
Concluímos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do 

Projeto de Lei n° 479/99 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDAN° 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O ocupante de cargo ou função pública dos segmentos de classes 

constantes no Quadro Anexo 111,1 - G do Decreto n° 36.033, de 1994, poderá 
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optar pela jornada de 8 (oito) horas diárias, de que trata o art. 1° do Decreto 
n° 36.737, de 1995, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da 
publicação desta lei.". 

Sala das Comissões, 2 de agosto de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Maria Tereza Lara -

Antônio Júlio- Agostinho Silveira - Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PRQJETO DE LEI N° 517/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Piau, tem como objetivo isentar 
do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -
IPVA - os proprietários dos veículos novos movidos exclusivamente a álcool e 
dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo", foi o projeto distribuído a esta 
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da juridicidade, da 
constitucionalidade e da legalidade, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto em análise visa a isentar da incidência do IPVA os veículos 

automotores novos movidos exclusivamente a álcool. Com esse objetivo, 
propõe alteração nos critérios adotados pela Lei n° 12.735, de 31/12/97, que 
concedeu um desconto de 30% sobre a alíquota do tributo, relativamente aos 
veículos movidos a gasolina. 

Do ponto de vista desta Comissão, não há óbices à tramitação da matéria 
nesta Casa. O projeto rediscute os critérios da cobrança de um tributo, o 
IPVA, da alçada exclusiva do Estado, conforme previsto no art. 155, "c", da 
Constituição da República. Ao contrário do que ocorre em relação ao ICMS, 
que, para ser modificado, deve receber previamente autorização do CONFAZ, 
no caso do IPVA compete ao ente federado decidir sobre a instituição de 
isenção de acordo com os seus interesses. Assim sendo, torna-se aplicável à 
espécie a regra do art. 25 da Carta Magna. 

No tocante à iniciativa parlamentar para deflagrar o processo legislativo, 
entendemos estar o Deputado, neste caso, plenamente legitimado, como se 
constata da leitura do art. 61 da Constituição do Estado. Ao contrário da 
Constituição anterior, que vedava a iniciativa de Deputado em matéria 
tributária, a atual não impõe nenhuma limitação a essa função. 

Quanto à conveniência da medida proposta, tendo em vista os seus 
reflexos nas finanças estaduais (e até dos municípios, que ficam, por força do 
art. 158, 111, da Constituição Federal, com 50% da receita do IPVA), 
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entendemos ser esse um tópico a ser analisado pela comissão de mérito à 
qual o projeto foi distribuído. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 517/99. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente- Ermano Batista, relator- Eduardo Daladier-

Maria Tereza Lara- Agostinho Silveira- Paulo Piau. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 61/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 61/99, do Deputado João Leite, que declara de utilidade 

pública o Grupo Luta pela Vida, com sede no Município de Uberlãndia, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 61/99 
Declara de utilidade pública o Grupo Luta pela Vida, com sede no Município 

de Uberlãndia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Luta pela Vida, com 

sede no Município de Uberlãndia. 
Art. 2"- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Maria Olívia, Presidente -João Paulo, relator - Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N" 158/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 158/99, do Deputado Durval Ãngelo, que declara de 
utilidade pública a Creche Comunitária São Domingos Sávio, com sede no 
Município de Contagem, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 158/99 
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Declara de utilidade pública a Creche Comunitária São Domingos Sávio, 

com sede no Município de Contagem. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária São 

Domingos Sávio, com sede no Município de Contagem. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1999. 
Djalma Diniz, Presidente- Maria Olivia, relatora - Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 381/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 381/99, do Deputado Cristiano Canêdo, que declara de 
utilidade pública a Associação Viçosense dos Renais Crônicos - AVIRC -, 
com sede no Município de Viçosa, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 381/99 
Declara de utilidade pública a Associação Viçosense dos Renais Crônicos -

AVIRC -,com sede no Município de Viçosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Viçosense dos 

Renais Crônicos- AVIRC -,com sede no Município de Viçosa. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31de agosto de 1999. 
Maria Olivia, Presidente - João Paulo, relator - Marco Régis. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 11• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Ás quatorze horas e trinta minutos do dia dois de setembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência informa que esta reunião se destina a discutir e 
votar o parecer sobre o Projeto de Lei n° 405/99, de autoria do Deputado 
Paulo Piau, que institui a Comenda da Paz Chico Xavier. Passa-se à fase de 
discussão de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei n° 405/99, com as Emendas n°s 1 a 4 (relator: 
Deputado Marcelo Gonçalves). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
João Leite , Presidente- Rogério Correia- Álvaro Antônio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 405/99 

Comissão de Direitos Humanos 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela tem por 
escopo instituir a Comenda da Paz Chico Xavier, destinada a homenagear 
pessoas físicas e jurídicas que se tenham destacado na promoção da paz. 

Após exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça 
exarou parecer em que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Cumpre agora a este órgão colegiado apreciar a matéria, nos lindes 
estabelecidos no art. 102, V, "a" e "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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Inicialmente, queremos ressaltar que a proposição se nos apresenta 

especialmente meritória, visto que a lei dela oriunda alcançaria duplo objetivo: 
a um só tempo promoveria ação governamental, com a participação da 
sociedade civil, em favor do ideal da paz e prestaria merecida e oportuna 
homenagem a personalidades que incorporam tal ideal. 

Esses fins seriam alcançados mediante a criação da Comenda da Paz, 
administrada e concedida a partir de proposta de um Comitê Permanente, 
constituído nos termos da lei, a qual teria o nome de Chico Xavier, cognome 
carinhoso de nosso estimado e mundialmente famoso espírita Francisco 
Cãndido Xavier. 

No entanto, em que pese ao louvável espírito de que se reveste o projeto, 
cumpre-nos tecer considerações sobre alguns pontos que, a nosso ver, 
merecem melhorias, que se materializarão em emendas, a serem 
formalizadas na parte conclusiva desta peça opinativa. 

Um dos problemas é o da composição do Comitê Permanente, indicada no 
art. 3°, a qual, "data venia", parece-nos, de um lado, algo lacônica quando se 
refere a instituições civis "a serem definidas pelo Presidente de Honra" desse 
colegiado; e, de outro, concentrada em demasia em órgãos públicos da 
administração direta, quando dever-se-ia dar vez aos conselhos a eles 
subordinados. A fim de solucionar esses inconvenientes e no mesmo passo 
incluir outras duas instituições que não poderiam deixar de se fazer 
representar no Comitê - quais sejam, a Secretaria de Estado do Trabalho, da 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente e a Procuradoria-Geral de 
Justiça do Estado -, apresentamos a Emenda n° 1. 

Outro ponto digno de nossa consideração diz respeito à figura do 
Chanceler, prevista no § 2° do art. 3°, como elemento formador do Comitê. É 
evidente que esse vocábulo designa, aí, o encarregado de firmar com 
chancela - marca ou sinal que faz o documento merecedor de confiança -, 
função essa que se nos afigura desnecessária, visto que os diplomas serão 
assinados, conforme prevê o § 1° do art. 7°, por mais quatro personalidades. 
Assim, oferecemos a Emenda n° 2, que, incidindo sobre o § 3°, substitui a 
figura do Chanceler pela do Secretário-Executivo da Medalha, a ser eleito 
anualmente pelos membros do Comitê. Além disso, fez-se necessária a 
apresentação de emenda correlata a essa, a qual tem o mesmo efeito, 
incidindo, porém, sobre o inciso V do§ 1° do art. 7°, que designa aqueles a 
quem compete assinar os diplomas. Consideramos, ainda, oportuno, a fim de 
aprimorar esse artigo, substituir a figura do Secretário do Comitê pela do 
Vice-Presidente, devido ao "status" deste no órgão colegiado. Essas 
alterações estão consubstanciadas na Emenda n° 3. 
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Por fim, cumpre-nos apontar a conveniência de se possibilitar a concessão 

da honraria a pessoas já falecidas, cuja comenda seria entregue ao cônjuge 
supérstite, a ascendente, descendente ou irmão. É o que estabelece a 
Emenda n°4. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 405/99 

com as Emendas n°S 1 a 4, nos termos que se seguem. 
EMENDAN° 1 

Dê-se aos incisos do art. 3° a seguinte redação: 
"I -Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
11 - Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e 

do Adolescente; 
111 -Secretaria de Estado da Cultura; 
IV- Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais; 
V- Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG -; 
VI - Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; 
VIl -Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia- CONFECIT -; 
VIII -Conselho Estadual de Educação; 
IX- Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo; 
X- Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas Gerais; 
XI -Casa da Paz, de Uberaba, ou a instituição que venha a substitui-la.". 

EMENDAN°2 
Dê-se a seguinte redação ao§ 2° do art. 3°: 
" 2°- Os membros do Comitê Permanente elegerão, anualmente, entre si, o 

Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário-Executivo da Medalha.". 
EMENDAN°3 

Dê-se aos incisos do § 1° do art. 7° a seguinte redação: 
"I- Governador do Estado; 
li- Presidente de Honra do Comitê; 
111 - Presidente do Comitê; 
IV - Vice-Presidente do Comitê; 
V- Secretário-Executivo do Comitê." . 

EMENDAN°4 
Inclua-se, onde convier, o seguinte artigo, renumerando-se os demais: 
"Art ..... - A Comenda poderá ser conferida "post-mortem", e sua entrega 

será feita a uma das seguintes pessoas, nesta ordem: ao cônjuge supérstite, 
a descendente, a ascendente ou a irmão.". 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Maria Tereza Lara. 
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De iniciativa do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em tela tem por 
objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Central de Ponte Nova da 
Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ponte Nova. 

Após sua publicação, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para 
apreciação, a quem compete apreciá-lo, atendo-se aos aspectos 
estabelecidos no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
As normas pelas quais as sociedades civis constituídas ou em 

funcionamento no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão 
assentadas na Lei n° 12.972, de 27/7/98, especificamente no seu art. 1°, que 
assim dispõe: 

"Art. 1°- A sociedade civil, a associação ou a fundação constituída ou em 
funcionamento no Estado, com o fim exclusivo de servir desinteressadamente 
à coletividade, pode ser declarada de utilidade pública estadual, desde que 
comprove: 

I - que adquiriu personalidade jurídica; 
11 -que está em funcionamento há mais de 2 (dois) anos; 
111 -que os cargos de sua direção não são remunerados; 
IV - que seus Diretores são pessoas idõneas.". 
A par dessas exigências e procedendo à leitura da documentação que 

instrui os autos do processo, depreende-se que a proposição sob comento 
não apresenta óbice de natureza jurídica, visto que a entidade à qual se 
pretende outorgar título declaratório de utilidade pública cumpriu totalmente 
os requisitos legais. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 490/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999 . 
Ermano Batista, Presidente - Antõnio Júlio, relator - Agostinho Silveira -

Maria Tereza Lara- Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 389/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n° 389/99 cria a 
Ouvidoria do Sistema Penitenciário do Estado. 

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo" de 17/6/99 e distribuída às 
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Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Direitos 
Humanos para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do 
Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre-nos examinar os aspectos jurídico, constitucional 
e legal da proposição. 

Fundamentação 
O projeto em exame cria a Ouvidoria do Sistema Penitenciário na estrutura 

orgânica- da Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, com competência 
para, entre outras atribuições, acompanhar o cumprimento e o término das 
sentenças penais dos presidiários e receber e apurar denúncias que 
dificultem o cumprimento das penas quanto às condições da dignidade 
humana e do ambiente físico. Essa Ouvidoria será exercida por um Ouvidor, 
nomeado pelo Governador do Estado e subordinado ao Gabinete da 
Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos. 

Por interferir na organização do Poder Executivo, o projeto padece de vício 
formal de inconstitucionalidade. De conformidade com o art. 66, 111, "e", da 
Constituição do Estado, compete privativamente ao Governador do Estado 
deflagrar o processo legislativo nas matérias que versem sobre estruturação 
de secretaria de Estado e órgão autônomo na esfera daquele Poder. 

Embora não esteja dito de forma expressa, o projeto está criando cargo em 
comissão, sem estabelecer a correspondente remuneração. Essa medida 
configura, a um só turno, violação do inciso X do art. 37 da Constituição 
Federal e da alínea "b" do inciso 111 do art. 66 da Constituição mineira. A 
fixação de vencimentos de cargos públicos é matéria a ser regulada por meio 
de lei, sendo, no caso, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. 

O art. 70, § 2°, da Constituição do Estado veicula norma segundo a qual "a 
sanção expressa ou tácita supre a iniciativa do Poder Executivo no processo 
legislativo". Evidencia-se com essa regra possibilidade de o Chefe do 
Executivo dar a sua aquiescência em projetos de lei com esse tipo de mácula . 
O constituinte estadual certamente se guiou por consagrar expressamente no 
ordenamento jurídico positivo do Estado o conteúdo da Súmula n° 5 do 
Supremo Tribunal Federal, posteriormente cancelada em julgamento da 
Representação n° 8go, do extinto Estado da Guanabara. Essa regra 
constitucional confere ao Chefe do Poder Executivo ampla discricionariedade 
no trato do processo legislativo irregular, em seu próprio benefício. Muitas 
vezes, a urgência ou outro motivo de interesse público relevante não pode ser 
sobrestado por normas engessadoras. Daí, a nosso ver, uma das razões de 
se ter inserido na Constituição do Estado tal comando normativo. Processo 
significa o encadeamento de atos jurídicos concatenados tendentes à 
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realização de um fim segundo o procedimento delineado, no caso, a 
elaboração da lei. Tanto os Deputados que apóiam o Governo quanto seus 
opositores têm oportunidade de se manifestar diante desta ou daquela 
medida a ser tomada. Em se tratando de lei, o próprio Governador tem o seu 
momento próprio de interferir no processo legislativo. E isso se dá com a 
sanção, a promulgação e a publicação da lei ou por intermédio do veto. Ora, 
se o ato processual do Executivo é condição "sine qua non" para a produção 
da lei, o Governador, que, nesse momento, de forma indireta, por meio de 
seus aliados, já sinalizou qual a sua intenção em relação ao tema em 
discussão no parlamento, tem uma segunda oportunidade de fazer sua 
avaliação de conveniência e oportunidade e de juridicidade, de converter ou 
não a proposição de lei em mais um instrumento jurídico de que poderá lançar 
mão, podendo mesmo alegar vício de iniciativa. 

Com efeito, estamos lançando mão da regra do art. 70, § 2°, da 
Constituição mineira, para permitir que o projeto seja encaminhado às demais 
comissões de mérito. 

Quanto ao vício material, o Substitutivo n° 1, que apresentamos na 
conclusão deste parecer, corrige essa irregularidade. Nele propomos que a 
Ouvidoria de Policia, criada por meio da Lei n° 12.622, de 25/9/97, acumule 
também as funções de fiscalização do sistema penitenciário. Com isso, 
resolvemos o problema de novos dispêndios por parte do erário, ao mesmo 
tempo que centralizamos na figura desse Ouvidor matérias que, a nosso ver, 
estão de certa forma intimamente relacionadas com a questão dos direitos 
humanos. Como não cabe a esta Comissão examinar o mérito das 
proposições, essa análise certamente se fará com maior isenção e 
profundidade nas Comissões de Administração Pública e de Direitos 
Humanos. 

Essas são as razões pelas quais firmamos a seguinte decisão. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 389/99 na forma do Substitutivo n° 1, a 
seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Altera a Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997, que cria a Ouvidoria da 

Polícia e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- A ementa da Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Cria a Ouvidoria da Polícia e do Sistema Penitenciário do Estado de Minas 
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Gerais e dá outras providências.". 

Art. 2°- Os arts. 1° a 4°, 6° a 8° da Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 
1997, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1°- Fica criada a Ouvidoria da Polícia e do Sistema Penitenciário do 
Estado de Minas Gerais, órgão auxiliar do Poder Executivo na fiscalização 
dos serviços e das atividades da polícia estadual e do sistema penitenciário. 

Art. 2° - Compete à Ouvidoria da Policia e do Sistema Penitenciário: 

11 - receber denúncia de ato considerado arbitrário, desonesto ou 
indecoroso praticado por servidor lotado em órgão de segurança pública e do 
sistema penitenciário; 

V - propor aos Secretários de Estado da Segurança Pública, da Justiça e de 
Direitos Humanos e ao Comandante-Geral da Policia Militar as providências 
que considerar necessárias e úteis para o aperfeiçoamento dos serviços 
prestados à população pelas Polícias Civil e Militar e dos serviços do sistema 
penitenciário; 

VIl - manter, nas escolas e academias de polícia, bem como oferecer aos 
agentes penitenciários, em caráter permanente, cursos sobre democracia, 
direitos humanos e o papel da polícia; 

VIII - acompanhar o cumprimento e o término das sentenças penais dos 
condenados; 

IX - receber e apurar denúncias que dificultem o cumprimento das penas, 
quanto às condições da dignidade humana e do ambiente fisico. 

Parágrafo único - A Ouvidoria manterá sigilo sobre a identidade do 
denunciante ou do reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará proteção, 
se for o caso. 

Art. 3°- .............................................................................. . 
IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades e quadros estatísticos, 

prestando contas públicas. 
Art. 4° - A Ouvidoria da Polícia e do Sistema Penitenciário é dirigida por um 

Ouvidor nomeado pelo Governador do Estado, que o escolherá entre pessoas 
de ilibada reputação indicadas em lista tríplice organizada pelo Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, para mandato de dois anos, 
permitida uma recondução . 

§ 1° - O cargo e os vencimentos do Ouvidor da Polícia e do Sistema 
Penitenciário são equivalentes aos de Secretário Adjunto de Estado. 

§ 2° - É vedado ao Ouvidor da Polícia e do Sistema Penitenciário o 
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exercício de cargo, emprego ou função pública enquanto durar seu mandato. 

Art. 5° - O Ouvidor da Polícia e do Sistema Penitenciário somente poderá 
ser destituído do cargo pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
Humanos, por falta grave incompatível com o exercício de suas atribuições. 

Art. 6°- .......................................................................... . 
VI - a Assessoria do Sistema Penitenciário, exercida por um agente 

penitenciário. 
Parágrafo único - O Delegado de Polícia, o Oficial da Polícia Militar, o 

Procurador do Estado, o assistente social, o jornalista e o agente 
penitenciário são indicados, respectivamente, pelo Secretário de Estado da 
Segurança Pública, pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, pelo 
Procurador-Geral do Estado, pelo Secretário de Estado do Trabalho, da 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, pelo Secretário de Estado 
da Casa Civil e Comunicação Social e pelo Secretário de Estado da Justiça e 
de Direitos Humanos, conjuntamente com o Ouvidor. 

Art. 7° - As autoridades dos órgãos da segurança pública e do sistema 
penitenciário fornecerão ao Ouvidor da Polícia e do Sistema Penitenciário, 
quando solicitados, dados, informações, certidões ou documentos relativos a 
suas atividades, sob pena de responsabilidade. 

§ 1 o - A solicitação, feita por escrito pelo Ouvidor da Polícia e do Sistema 
Penitenciário, será atendida no prazo de dez dias contados do seu 
recebimento. 

§ 2° - Na impossibilidade de se observar o prazo fixado no parágrafo 
anterior, a autoridade responsável pelo órgão de segurança pública ou do 
sistema penitenciário comunicará o fato, por escrito, ao Ouvidor da Polícia e 
do Sistema Penitenciário, até setenta e duas horas antes do vencimento do 
prazo, caso em que o Ouvidor poderá prorrogá-lo por, no máximo, trinta dias. 

Art. 8° - Fica reservado, no órgão oficial dos Poderes do Estado, o espaço 
de uma coluna para a publicação quinzenal de artigo assinado pelo Ouvidor 
da Polícia e do Sistema Penitenciário.". 

Art. 3° - No prazo de trinta dias contados da publicação desta lei, o Poder 
Executivo providenciará a publicação consolidada do texto da lei que cria a 
Ouvidor/a da Polícia e do Sistema Penitenciário. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira - Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 442/99 
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De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em análise dispõe 
sobre o Conselho de Administração das Empresas Públicas, Autarquias e 
Fundações do Estado de Minas Gerais. 

Publicado em 9/7/99, o projeto vem a esta Comissão, consoante o disposto 
no art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, para receber parecer quanto 
a juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição tem por objetivo estabelecer que o referido Conselho terá dois 

representantes dos trabalhadores, indicados pelo sindicato majoritário da 
categoria e nomeados pelo Governador do Estado, no prazo de 30 dias 
contados da publicação da lei. 

A análise da matéria em tela exige que se proceda, previamente, a estudo 
sobre a natureza jurídica da empresa pública, da autarquia e da fundação do 
Estado, uma vez que essas entidades figuram como o objeto principal da 
proposição. 

Para tanto, buscamos elucidação na doutrina de Hely Lopes Meirelles: 
"As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado criadas por 

lei específica, com capital exclusivamente público, para realizar atividades de 
interesse da Administração instituidora nos moldes da iniciativa particular, 
podendo revestir qualquer forma e organização empresarial. As empresas 
públicas são as mais modernas instituições paraestatais, geralmente 
destinadas à prestação de serviços industriais ou atividades econômicas em 
que o Estado tenha interesse próprio ou considere convenientes à 
coletividade. O que caracteriza a empresa pública é o seu capital 
exclusivamente público, de uma só ou de várias atividades, mas sempre de 
capital público. Sua personalidade é de direito privado e suas atividades se 
regem por preceitos comerciais" ("Direito Administrativo Brasileiro", 162 ed. p . 
319-320). (Grifo nosso.) 

Segundo, ainda, o citado administrativista, "a autarquia é pessoa de direito 
público, com funcão pública própria e típica. A autarquia integra o organismo 
estatal; a entidade paraestatal se justapõe ao Estado, sem com ele se 
identificar. Aquela é intra-estatal; esta, é extra-estatal. A autarquia está no 
Estado; o ente paraestatal se situa fora do Estado, do ·lado do Estado, 
paralelamente ao Estado, como indica o próprio étimo da palavra paraestatal. 
Por fim, assinale-se esta diferença: a personalidade da autarquia, por ser de 
direito público, nasce com a lei que a institui, independentemente do registro; 
a personalidade do ente paraestatal, por ser de direito privado, nasce com o 
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registro do seu estatuto, elaborado segundo a lei que autoriza a sua criação. 

A doutrina moderna é concorde no assinalar as características das 
entidades autárquicas, ou seja, a sua criação por lei especifica com 
personalidade de direito público, patrimônio próprio, capacidade de auto-
administração, sob controle estatal, e desempenho de atribuições públicas 
típicas." (Ob. cit., p. 302). 

No que tange às fundações, ensina o mestre: "As fundações, como 
universidade de bens personalizada, em atenção ao fim, que lhe dá unidade, 
ou como um patrimônio transfigurado pela idéia, que o põe ao serviço de um 
fim determinado, sempre estiveram nos domínios do Direito Civil, sendo 
consideradas pessoas jurídicas de direito privado. 

Ultimamente, porém, pelo fato de o Poder Público vir instituindo fundações 
para prossecução de objetivos de interesse coletivo - educação, ensino, 
pesquisa, assistência social, etc. -com personificação de bens públicos e, em 
alguns casos, fornecendo subsídios orçamentários para sua manutenção, 
passou-se a atribuir personalidade pública a essas entidades, a ponto de a 
própria Constituição da República de 1988, encampando a doutrina existente, 
ter instituído as denominadas fundações públicas ora chamando-as de 
'fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público' (art. 71, 11, 111 e IV; 169, 
parágrafo único; 150, § 2°; 22, XXVII); ora de 'fundação pública' (art. 37, XIX; 
19 das Disposições Transitórias); ora 'fundações mantidas pelo Poder 
Público' (art. 37, XVII); ora simplesmente 'fundação' (art. 163,11). 

Com esse tratamento, a Carta da República transformou essas fundações 
em entidades de direito público, integrantes da Administração Indireta, ao lado 
das autarquias e das entidades paraestatais. Nesse sentido, já decidiu o 
Supremo Tribunal Federal, embora na vigência da Constituição anterior, que 
'tais fundações são espécie do gênero autarquia'. Não entendemos como 
uma entidade (fundação) possa ser espécie de outra (autarquia) sem se 
confundirem nos seus conceitos. Todavia, a prevalecer essa orientação 
jurisprudencial, aplicam-se às fundações públicas todas as normas, direitos e 
restrições pertinentes às autarquias" (págs. 311-312). 

Sob essa ótica, em razão da diversidade da natureza jurídica das empresas 
públicas, autarquias e fundações, não é possível estabelecer-se um critério 
único para a indicação de representantes nos respectivos conselhos de 
administração. Tais entidades são regidas por ordenamentos específicos, que 
estabelecem, cada qual, a composição de tais órgãos. 

Outrossim, a Constituição do Estado, segundo o art. 66, 111, "e", estabelece 
que é da competência privativa do Chefe do Poder Executivo apresentar 
proposição que trate da estruturação de entidade da administração indireta, 
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como é o caso da que ora examinamos, razão pela qual padece esta de vicio 
de inconstitucionalidade de natureza formal. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 

ilegalidade do Projeto de Lei n° 442/99. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Maria Tereza Lara- Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 461/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Rogério Correia, o Projeto de Lei n° 461/99 dispõe 
sobre a inclusão de artigo na Lei n° 12.971, de 1998, que obriga a instalação 
de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das 
instituições bancárias e financeiras do Estado. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 5/8/99, vem a proposição a esta 
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Buscando uma maior eficácia na aplicação da lei que obriga as instituições 

financeiras do Estado a instalarem dispositivos de segurança em suas 
agências, a proposição em tela cria penalidades de advertência e multa para 
as empresas que não a cumprirem. 

Devido ao grande número de assaltos a Bancos nos dias de hoje, a 
preocupação com a segurança dos funcionários e clientes dessas instituições 
tornou-se unanimidade. Entretanto, algumas empresas permanecem 
indiferentes a esta realidade e ignoram a determinação legal que as obriga a 
instalar os dispositivos de segurança, tais como porta giratória, detector de 
metais, vidros á prova de bala e circuito interno de televisão. 

Em razão da ausência, na referida lei, de dispositivo legal que estabeleça 
penalidades para as empresas inadimplentes, busca-se aqui preencher essa 
lacuna, criando formas de punição para elas, medida que se configura como 
pertinente e oportuna. Ademais, não se pode esperar total eficácia de uma lei 
que determine que alguém fique obrigado a fazer algo se não existir nenhuma 
sanção que venha persuadi-lo a cumpri-la . 

Não obstante, também se faz necessária a regulamentação da Lei n° 
12.971, de 1998, e a indicação pelo Executivo do órgão competente para 
efetuar a fiscalização e a aplicação das penalidades. Como a proposição em 
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tela não tratou dessa matéria, esta Comissão o faz por meio de substitutivo. 

Quanto ao aspecto constitucional, a matéria em questão não se enquadra 
no campo da iniciativa privativa do Governador do Estado. 

Sendo assim, visando a aprimorar a proposição no que tange à técnica 
legislativa, propomos, ao final, o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 461J9g na forma do Substitutivo n° 1, 
apresentado a seguir. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Acrescenta artigo à Lei n° 12.971, de1998, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° -A Lei n° 12.g71, de 27 de julho de 1998, fica acrescida dos 

seguintes arts. 5° e 6°, renumerando-se os demais: 
"Art. 5° - O Poder Executivo, por meio do órgão competente, aplicará as 

seguintes penalidades às instituições que descumprirem o disposto no art. 2° 
desta lei: 

I - advertência, na primeira autuação; 
11 - multa diária de 3.000 (três mil) UFIRs (Unidades Fiscais de Referência) 

por agência autuada, na segunda autuação. 
Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 

(sessenta) dias.". 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Silveira - Maria Tereza Lara. 

TRANSCRIÇÃO 
"Os Seiscentos Tiros Que Pararam os Passos do 'Caudilho' e Atrasaram a 

Vida de lmbé* 
A verdadeira história do massacre que vitimou Joaquim Cândido 

Corre o ano de 1930. O Brasil é governado pelo Presidente Washington 
Luiz e passa por um momento revolucionário, liderado pelos governadores de 
Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul. 

Nessa época, os municípios eram administrados por Juntas Governativas e, 
em Caratinga, o Sr. Rafael da Silva Araújo, de maneira autoritária e 
antidemocrática, e ainda desrespeitando o que havia sido resolvido em uma 
reunião dos líderes locais, indica o seu genro, o coronel Antônio (Nico) 
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Fernandes da Silva, para Chefe Politico do Municipio. A escolha dos lideres 
havia recaido sobre a pessoa do Dr. Agenor, homem que gozava do respeito 
de toda a população e, assim, a atitude do Sr. Rafael gerou grande 
descontentamento. 

Na verdade, esse procedimento do Chefe Politico não causa quase 
nenhuma estranheza, pois a vida politica de Caratinga sempre fora marcada 
por esses lances. A insensatez e o jogo de interesses era regra geral por ali. 
Foi assim, por exemplo, que o Dr. José Augusto Ferreira Filho iniciou a sua 
carreira politica, terminando por alcançar destaque no cenário politico 
nacional, como Senador "biônico" (nomeado), pelo Estado de Minas Gerais. 

Ao homem comum do povo, que vivia nessa época, não restava senão 
deixar a vida correr, sob o efeito dos ventos soprados pelos "coronéis", que 
faziam e desfaziam, punham e dispunham de destinos e vida ... de coisas, de 
bichos e de gente. Aos donos do poder só o próprio poder interessa. O povo 
tem que continuar ignorante e necessitado. Só assim, continuará dependente 
e submisso. 

No pequeno distrito de lmbé, porém, começa a surgir uma brisa de 
esperança, contra aquele estado de coisas, aquela existência modorrenta e 
estagnada, a que pareciam estar condenados os pequenos povoados. Aqui e 
ali, surgem manifestações de insatisfação, anseios de progresso. As facções 
politicas locais acirram a luta para arrebanhar simpatizantes. O distrito 
ameaça incendiar-se. De um lado, os velhos e eternos mandantes esforçam-
se para deixar as coisas como estão; de outro, lideres com novas idéias 
pregam a renovação, o rompimento com as regras caducas. O povo tem que 
fazer sua escolha: se permanece sob o jugo dos "caranguejos", comandados 
à distância, de lnhapim, pelo chefe Joaquim da Silva Araújo (Quinquim da 
Silva) ou se alinha com as novas idéias dos "bacuraus", liderados por 
Joaquim Cândido da Silva, também chamado o "Caudilho". 

O "Caudilho" vem construindo fama de ser homem de inteligência invejável, 
ter facilidade de fazer amizades, de "enxergar longe". Dizem, também, que 
ele é possuidor de raro tino comercial, empresarial e politico. Para alguns, 
Joaquim Cândido é um homem à frente do seu tempo. De origem humilde, 
depois de pouco tempo chegado à região, já se transformara num dos 
homens mais importantes do lugar. Seu carisma contribuia, cada dia mais, 
para o alargamento da sua influência sobre os habitantes. Nessa altura, já se 
viu, o "Caudilho" começava a incomodar os senhores, donos do poder . 

Tia Dodôra, de cima de seus 96 anos, emocionada pelas lembranças dos 
ternos, dos chapéus de lebre, dos vestidos de renda engomada e das 
cestinhas, que vestiam e enfeitavam os homens e mulheres da época 
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confirma parte dessa história: "Joaquim Cândido chegou aqui, vindo de 
Valença. Era um simples tropeiro, mas foi descoberto por um dos fundadores 
de lmbé, o Seu Manuel Joaquim Teodoro. Casou com a filha dele e, com o 
prestígio do sogro e a sua grande visão, transformou-se num excepcional 
produtor e comprador de café. Com pouco, por causa dos seus feitos, passou 
a incomodar os "grandes", os donos da região". 

Com efeito, entre as realizações atribuídas a Joaquim Cândido consta a 
construção da primeira hidrelétrica da região, adiantando-se até mesmo a 
Caratinga, cidade da qual lmbé era apenas um distrito. Trouxe, ainda, para o 
lugarejo: tipografia, telefone, cinema, teatro, banda de música, time de futebol 
e vários tipos de ccmércio. Não era de estranhar, pois, que a atuação de 
Joaquim Cândido começasse a despertar o despeito dos "caranguejos" e que 
o povo passasse a premiar com o seu voto os candidatos "bacuraus". 

No dia 24 de outubro, ainda em 1930, Quinquim da Silva, o delegado 
Silvério Lourenço da Silva e José Mayboy reuniram-se para tramar a morte de 
Joaquim Cândido. Arregimentam, também, para a sua sangrenta empreitada 
Jovelino Mendes (Jovem Mendes), Levindo Brum, Avistei Pereira, Antõnio 
Canuto, José Brum e o coronel Otávio Bernardes. Este Bernardes, a pedido 
do coronel Nicc Fernandes, dispõs de 85 pistoleiros que, somados aos 
capangas e jagunços de Santa Rita, Japu, lnhapim, São Sebastião do Anta, 
São Domingos das Dores, Santo Antõnio do Manhuaçu e Entre-Folhas 
formam um verdadeiro exército. Tudo isso, apenas para põr fim á caminhada 
daquele, cujo único crime era sonhar com uma lmbé progressista, 
modernizada e, ao final, emancipada. 

O plano consistia em que o compadre de Joaquim Cândido, José Brum, 
convenceria o "Caudilho" a entregar as suas armas, com o fim de reforçar 
uma patrulha que visava acabar com um face de resistência no Espírito 
Santo. Joaquim Cândido concordou, mas não sem uma dose de 
desconfiança, advertido que havia sido por um outro seu compadre, Orlando 
Alexandrino da Costa. Daí, colocou dois de seus empregados na escuta dos 
telefonemas no distrito, vindo a descobrir toda a trama para assassiná-lo. 

Nada, porém, demoveu os seus algozes de sua empreitada. Nesta mesma 
noite, o ataque de surpresa aconteceu. Os pistoleiros do delegado Juvenal 
foram retirados da cadeia e entrincheiraram-se no moinho da fazenda de 
Joaquim Cândido. Acuado, com a ajuda de mais dois amigos, Antõnio 
Cassimiro e Manoel Brás, além de seu filho menor e da esposa, ainda assim, 
resistiram heroicamente. Habilidoso, estrategista e inteligente, o "Caudilho" 
mandava que sua turma atirasse de diferentes pontos da casa, passando a 
impressão de que havia mais gente na sua defesa. Enquanto isso accntecia, 
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a noticia do ataque ao grande líder correu e alguns amigos, reunidos por 
Arlindo Theodoro partiram em sua defesa. Contam aqueles que 
testemunharam o episódio que Joaquim Cândido botou a jagunçada do 
delegado pra correr. Isso, porém, ao contrário de apaziguar os ânimos só fez 
o ódio dos seus desafetos crescer. Alimentado pela vergonha de derrota tão 
humilhante, estabeleceu-se definitivamente, e de maneira feroz, o sentimento 
da vingança. O "Caudilho", agora, mais do que nunca, era um homem 
marcado· para morrer. Encomendados também para a morte estavam todos 
aqueles que formassem fileiras do seu lado. 

O delegado Juvenal, que, além de tomado pelo ódio, era bem pago, 
espalhou por todos os cantos que "o crioulo está no lmbé para contestar a 
liderança do coronel Tonico Fernandes." Várias lideranças da época, como o 
Dr. Edmundo Lima, José Martins de Souza e Aparício Saraiva da Costa, 
sentindo que aquela situação acabaria por levar a um desastre de grandes 
proporções, foram até o chefe político, tentando desfazer os boatos e pedindo 
que a vida de Joaquim Cândido fosse poupada. Tonico Fernandes disse 
apenas que iria pensar no caso. A outros, a quem interessava a morte do 
"Caudilho" foi mais categórico: "Ele que agüente as conseqüências." 

O clima de guerra, a cada dia, esquentava mais e mais. Em 28 de outubro, 
os inimigos de Joaquim Cândido organizaram um pequeno exército, com mais 
de 100 homens armados "até os dentes", como se dizia, e partiram para o 
ataque. Novamente acuado o "Caudilho" refugiou-se numa pedreira 
acompanhado de um empregado e do filho. Por alguns dias, valendo-se de 
sua esperteza e acobertado pelos correligionários, logrou escapar das 
investidas dos inimigos. Jovelino, o Jovem Mendes, então, arquitetou outra 
estratégia. Sabendo que Juvenal Henrique da Silva era homem de confiança 
de Joaquim Cândido aliciou-o, prometendo-lhe que, se ele colaborasse, o seu 
nome sairia da lista dos "condenados à morte". Não tendo outra saída, 
Juvenal levou Jovelino até onde se encontrava o "Caudilho" que, após preso, 
foi trancafiado num quarto da casa de José Brum. 

No dia 30 de outubro, Zezinho Brum, filho de Levindo Brum, e Pedro Calixto 
entraram no quarto, arrastaram Joaquim Cândido e o jogaram escadas 
abaixo, quebrando-lhe um braço. Isso aconteceu após uma noite de longas 
torturas e duras covardias. Em seguida, retirando-o da casa (onde hoje é a 
torrefação de café do Grupo Paula Maciel) eles o levaram até a praça 
principal da cidade, atualmente Praça Manoel Joaquim Teodoro. 

De nada valeram os seus rogos por clemência. Seus pedidos, para se 
despedir da família também não foram concedidos. Ele suplicava, levantando 
o braço que ainda lhe servia, mas só recebeu de volta o escárnio, o desprezo 
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e o rancor de seus algozes. Esses. perfilados como um pelotão de 
fuzilamento, e de armas em punho, aguardavam a ordem para a execução. 

A espera não foi muita. Por fim, Jovem Mendes, sentenciou: "Crioulo não 
tem direito de morrer calçado". Ato contínuo, levou até a boca o apito e 
soprou a mensagem de ordem. Joaquim Cândido, também chamado "o 
Caudilho" fechou os olhos para sempre, derramando sobre a poeira vermelha 
o seu sangue de homem sonhador. Seus ouvidos talvez tenham ouvido o som 
de um só disparo, mas seu corpo estremeceu ao impacto de cada um dos 
600 tiros que recebeu. 

Melhor fim não tiveram vários de seus amigos e mais alguém que, talvez 
até por compaixão, tentou interferir a seu favor: Arlindo Theodoro teve o braço 
arrancado por um tiro de fuzil; João Arcanjo (São Sebastião do Anta), Juvenal 
Crispim (Batata!), Reginaldo, Carlos Tomé e Otávio Ferreira, um ex-soldado 
da Força Pública e que, na época, exercia a profissão de dentista, foram 
todos assassinados e enterrados na mesma cova de Joaquim Cândido. 

Terminada a matança, seguiu-se uma onda de saques nas casas 
comerciais e residenciais. Isso perdurou até a chegada, vindo de Caratinga, 
de um delegado especial, o Dr. Rogério Machado, que apurou e mandou 
prender todos os implicados. Todos, menos os autores intelectuais da 
chacina. 

Assim se conta a saga de Joaquim Cândido, o "Caudilho". Para alguns, 
assassino, usurpador e ladrão; para outros, idealista, chefe protetor, herói." 

• - Publicado de acordo com o texto original, a requerimento do Deputado 
Durval Ângelo. 
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Nilmário Miranda - Palavras do ex-Deputado Clodesmidt Riani - Palavras da 
Sra. Helena Greco - Homenagem aos Mortos e Desaparecidos Politicos -
Apresentação Musical - Entrega dos Pedidos de Indenização - Entrega do 
Anteprojeto de Lei - Apresentação Musical - Entrega de placas -
Encerramento. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús -

Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Edson Rezende -
Fábio Avelar - João Leite - João Paulo - José Henrique - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo- Paulo 
Pettersen - Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) Às 20h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado João Leite, ZO-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 

reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa o 
Deputado Federal Nilmário Miranda, Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados; o Sr. José Francisco da Silva, 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, representando o Secretário, 
Deputado Tadeu Leite; as Sras. Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos 
Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
representando o Prefeito, Sr. Célio de Castro; Helena Greco, Coordenadora 
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do Grupo Tortura Nunca Mais; os ex-Deputados Clodesmidt Riani, José 
Gomes Pimenta e Sinval Bambirra; a Deputada Maria José Haueisen, autora 
do projeto que deu origem à lei que determina sejam indenizados os presos 
políticos que tenham sido torturados; a Sra. Emely Vieira, representante dos 
movimentos de direitos humanos; o Deputado João Leite, autor do 
requerimento que deu origem a esta solenidade, e as Sras. Mercedes de 
Merofío e Avel Aztarbe de Petrini, representantes das Mães da Praça de 
Maio. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a comemorar o 20° aniversário 

da anistia política do Brasil. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 
Nacional. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Sr. Presidente 

Exmos. Deputado Federal Nilmário Miranda, Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; Sr. José Francisco da Silva, 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, representando, neste ato, o 
Secretário Tadeu Leite; Sra. Maria Caiafa, Coordenadora de Direitos 
Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
representando o Prefeito, Sr. Célio de Castro; Sra. Helena Greco, 
Coordenadora do Grupo Tortura Nunca Mais; ex-Deputados Clodesmidt 
Riani, José Gomes Pimenta e Sinval Bambirra; Deputada Maria José 
Haueisen, autora da lei que determina sejam indenizados os presos políticos 
que tenham sido torturados; Sra. Emely Vieira, representante dos movimentos 
de direitos humanos; Sras. Mercedes de Merofío e Avel Aztarbe de Petrini, 
representantes das Mães da Praça de Maio; Deputado João Leite, demais 
Deputados, ex-Deputados, senhoras e senhores; há vinte anos, embora 
restritiva e incompleta, era sancionada a Lei de Anistia. O regime militar, que 
agonizava, decidira conceder um pouco, no temor de que a campanha 
popular, que se ampliava em todo o Brasil, conduzisse a reivindicações 
maiores. Desde 197 4, com a vitória esmagadora do Movimento Democrático 
Brasileiro nas eleições parlamentares, sabiam os estrategistas do sistema 
que a ditadura perdera o fôlego. 

Estamos hoje comemorando, mais do que a edição da lei, a bravura dos 
que lutaram e dos que morreram no combate pela reconstrução do Estado 
democrático, porque, senhoras e senhores, o diploma aprovado não alcançou 
todos quantos sofreram as sanções do regime de exceção, da forma que a 
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tradição faz supor. Anistiar é restaurar a personalidade do anistiado tal como 
era, antes do suposto delito, com todos os seus bens morais e materiais 
devolvidos. Mais do que isso: pressupõe a reparação, tanto quanto possível, 
do tempo perdido. 

Na verdade e em nosso caso, a anistia não foi completa. Os militares não 
puderam retornar às casernas, e muitos deles, como o bravo Capitão da 
Aeronáutica Sérgio "Macaco", morreram sem que a anistia lhes fosse 
concedida. O Cap. Sérgio "Macaco" - como era mais conhecido na Força 
Aérea- evitou, com sua corajosa denúncia ao Brigadeiro Eduardo Gomes, ato 
de terrorismo da ditadura que teria provocado milhares e milhares de mortos 
e seria atribuído à esquerda. A explosão dos depósitos de gás no Rio de 
Janeiro, planejada pela facção terrorista do Governo, com o propósito de 
jogar a opinião pública contra os movimentos de esquerda, seria crime muito 
maior do que o cometido pelos sicários de Hitler, ao incendiar o edifício do 
parlamento alemão e atribuir o crime aos comunistas. É necessário recordar 
que a mesma manobra - a de cometer um crime monstruoso e atribui-lo aos 
adversários - foi tentada mais tarde, no Riocentro, com o desfecho que 
conhecemos. Ao lembrar o nome daquele honrado oficial da Força Aérea, 
registro a nossa homenagem a todos os cidadãos fardados que se negaram a 
integrar os corpos de repressão e a cumprir ordens criminosas e a todos os 
outros que, movidos pelo ideal de liberdade, opuseram-se ao golpe de 1964 e 
foram punidos. A exclusão dos militares da abrangência da anistia mutila o 
diploma e reclama a continuidade de nossos esforços pela completa 
reconciliação da família brasileira. 

Há outros excluídos, cuja situação é clamorosa denúncia contra o 
propalado humanismo do atual Governo. A reparação mediante 
aposentadoria especial, prevista pela Constituição em suas disposições 
transitórias, está sendo sabotada pelas autoridades a tal ponto, que uma 
simples portaria do INSS a tornava letra morta, e só diante do protesto dos 
parlamentares de oposição essa portaria foi revogada. Apesar disso, pessoas 
notoriamente atingidas pela repressão e impedidas de trabalhar e viver 
normalmente, continuam lutando, inutilmente, para ver respeitados os seus 
direitos constitucionais. Entre essas, há casos revoltantes, como o da mineira 
Inês Etiene Romeu, talvez a mais torturada de todas as sobreviventes das 
masmorras da ditadura: ela não teve, até hoje, a sua anistia registrada, para 
efeito da reparação constitucional. Outro mineiro que se encontra na mesma 
situação é o jornalista Dimas Perrin, cujos direitos não são reconhecidos pela 
Comissão de Anistia do Ministério do Trabalho. Enquanto casos como o de 
Inês Etiene e o de Dimas Perrin, entre outros, não forem resolvidos, não 
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podemos comemorar festivamente a Lei da Anistia. 

Sras. e Srs. Deputados, ao abrir esta sessão especial, que se realiza por 
iniciativa do Deputado João Leite, quero homenagear todos quantos lutaram e 
morreram, sofreram torturas, foram banidos e tangidos ao exílio, durante a 
ditadura instaurada em 1964, mas também tantos quantos lutaram e quantos 
morreram, no decorrer da nossa história, na defesa da liberdade, da 
soberania nacional e dos direitos naturais do homem. 

Da mesma forma, quero levar o meu respeitoso preito de gratidão aos que 
se expuseram na campanha pela anistia. Nessa luta, a bravura maior foi das 
mulheres, como Helena Greco e Terezinha Zerbini, essas extraordinárias 
brasileiras que são um exemplo de dignidade e coragem para todos nós. 

Quando falam que a nossa história tem sido pacífica, esquecem-se 
daqueles brasileiros que, antes e depois da Independência, foram 
perseguidos e assassinados em nome da ordem dominante. Três anos depois 
do grito do lpiranga, a biografia do jovem Pedro I ficaria indelevelmente 
maculada com o decreto imperial de 7/3/1825, que mandou executar 
"prontamente" todos os sentenciados pela Comissão Militar enviada a 
Pernambuco, a fim de punir os envolvidos na Confederação do Equador. A 
morte de Frei Caneca e de seus companheiros foi o grave precedente da 
ingerência dos militares no processo político e, mais do que isso, na 
constituição de tribunais militares de exceção para julgar dissidentes políticos. 
Esse precedente foi corajosamente denunciado, no tempo certo, por Bernardo 
Pereira de Vasconcelos, em sua circular aos eleitores de Minas. 

Senhoras e senhores, um ano depois de promulgada a Lei da Anistia, os 
terroristas - esses, sim, terroristas - mataram D. Lyda Monteiro, Secretária da 
Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro. No ano seguinte- 1981 -, 
seria a vez do malogrado golpe contra a multidão que se encontrava no 
Riocentro a fim de assistir a um show musical, a qual só foi poupada da 
tragédia pela intervenção do acaso. 

Ao encerrar estas palavras, devo manifestar a minha esperança de que não 
tenhamos que recorrer nunca mais ao instituto da anistia, nem que os 
cidadãos se vejam compelidos, por suas idéias e por sua honra, a empunhar 
armas contra regimes ditatoriais, explícitos ou dissimulados. Muito obrigado a 
todos. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença dos ex-Deputados 

Marcos Tito, Jorge Carone e Antônio Faria Lopes, que tiveram os mandatos 
cassados no periodo da ditadura, e do Sr. Persequini, atual Chefe de 
Gabinete da Secretaria do Planejamento, também perseguido político. 
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Palavras do Deputado João Leite 

Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado federal Nilmário Miranda, 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; Sr. 
José Francisco da Silva, Secretário Adjunto de Direitos Humanos, 
representando o Secretário Tadeu Leite; Sra. Maria Caiafa, Coordenadora de 
Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
representando o Prefeito Célio de Castro; Sra. D. Helena Greco, 
Coordenadora do Grupo Tortura Nunca Mais; ex-Deputados Estaduais, que 
nos honram com sua presença neste Plenário: Clodesmidt Riani, José Gomes 
Pimenta - Dazinho - e Sinval Bambirra; Sra. Deputada Maria José Haueisen, 
autora da lei que determina sejam indenizados os presos políticos que 
tenham sido torturados; Sra. Emely Vieira, representante dos movimentos dos 
direitos humanos; Sras. Mercedes de Meroiio e Aval Az Tarbe de Petrini, 
representando as Mães da Praça de Maio. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados: 
Ao longo da história, a conduta humana tem sido permeada de altos e 

baixos que configuram verdadeiros paradoxos. Com freqüência, gestos 
altaneiros, que enobrecem e dignificam nossa espécie, convivem com ações 
torpes, que aviltam e degradam. 

Com efeito, as mais nobres ações humanas costumam aflorar exatamente 
de momentos críticos, em que o homem é denegrido na sua essência e 
lesado nos seus direitos mais elementares. 

Assim é que foi dos escombros da Segunda Guerra Mundial, que dizimou 
milhões de pessoas e provocou o maior holocausto da história, num 
genocídio sem precedentes, que surgiu a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, feito monumental da humanidade, cujo cinqüentenário celebramos 
no ano passado, aqui mesmo no Plenário desta Casa. 

Desde os primórdios, tem sido assim a caminhada errante da humanidade. 
Felizmente para nós, após os períodos de trevas e turbulência, em que vem à 
tona a condição rastejante do ser humano, sempre prevalece a luz da face 
divina, configurada na forma do bom senso e da lucidez das criaturas de 
Deus. 

Na solenidade de hoje, temos a honra de voltar a esta tribuna para, desta 
feita, celebrar um marco importante da história recente brasileira: os vinte 
anos da Lei Federal n° 6.683, sancionada no dia 28 de agosto de 1979, 
resultado de uma grande luta popular que anistiou inúmeras pessoas, entre 
as quais líderes políticos, cassados e expatriados pelo golpe militar de 1964. 

Como ensina a Bíblia, "não se acende uma luz para colocá-la debaixo de 
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um vasilhame, mas no candeeiro a fim de alumiar todos que estão na casa". 
Da mesma forma deve ser visto o movimento pela Lei da Anistia: um farol que 
guia e norteia, colocado num pórtico bem alto para nos lembrar sempre o 
respeito que se deve ter aos direitos humanos. 

Conforme todos sabemos, foi com a Anistia, embora parcial, que se 
desencadeou o processo de redemocratização do Brasil, pondo fim ao 
período de arbítrio e de trevas instalado entre nós, durante tantos anos. 

Sem dúvida, o movimento pela Anistia precisa ser lembrado para que não 
se repitam, no País, a barbárie e a truculência de que foram vítimas tantos 
homens e mulheres, militantes políticos, artistas famosos, intelectuais de 
renome, professores eméritos, estudantes que nutriam sonhos e até mesmo 
gente simples do povo. 

Não deixa de ser irônico que essa verdadeira caça às bruxas, disseminada 
por toda a América Latina nos tempos da Guerra Fria, acontecia sob o olhar 
complacente daqueles que se arvoram em guardiães da democracia e vivem 
sob a égide da Estátua da Liberdade. Com a bênção da América e sob o 
pretexto de um vago perigo comunista, as ditaduras militares perseguiam, 
prendiam, desterravam, torturavam e matavam, numa ensandecida violação 
dos direitos humanos. 

O regime inaugurado em 1964, como qualquer outro que se impõe pela 
força, tem que ser repudiado por quantos lutam pelo império das instituições 
democráticas. Nenhuma nação pode crescer, se não estiver alicerçada na 
vontade soberana de seu povo; nenhum país constrói a felicidade de sua 
gente com as armas do arbítrio e da prepotência. 

Hoje, vinte anos depois da Lei da Anistia, a democracia brasileira está, por 
certo, suficientemente madura e consolidada para não aceitar qualquer tipo 
de truculência. Exemplo disso foi o episódio recente da nomeação do Diretor 
da Polícia Federal, apontado como torturador e, por isso mesmo, rejeitado 
pela sociedade. Pressionado pela opinião pública, o Presidente da República 
revogou um decreto que já estava publicado. 

Na esfera estadual, contudo, o mesmo não tem ocorrido. No atual Governo, 
que, de modo hipócrita e demagógico, tenta revestir-se de uma fachada 
humanitária, pessoas notoriamente comprometidas com os excessos da 
ditadura militar e com os desmandos policiais ocupam cargos na estrutura da 
segurança pública, com o beneplácito do Palácio da Liberdade. 

Esperamos ansiosamente que o Governo Estadual implante o Programa 
Estadual de Direitos Humanos, que já tem 600 propostas de entidades 
reunidas aqui, na Assembléia Legislativa, no Seminário Legislativo Direitos 
Humanos e Cidadania, e que também esse Governo estruture a Ouvidoria de 
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Polícia, ao invés de desmantelá-la. Vemos, ainda, com grande preocupação, 
o descaso do Governo Estadual para com a política carcerária. A situação 
dos encarcerados em Minas Gerais é preocupante. 

Neste momento, registro neste Plenário a presença de Sidney Kangussu, 
torturado na Furtos e Roubos, Tesoureiro do Banco do Brasil, que, 
infelizmente, sofreu nessa Delegacia a humilhação de ser colocado em um 
pau-de-arara e ser torturado barbaramente. Agora, esperamos que a Justiça 
faça justiça a Sidney Kangussu, que hoje integra uma entidade que defende 
as vítimas dessa violência policial. 

Queremos denunciar ainda, dessa tribuna, a luta do Secretário de 
Segurança Pública para perpetuar, com a construção de uma cadeia pública, 
em Belo Horizonte, Betim, para 420 presos, a presença da Polícia Civil na 
guarda de presos no Estado de Minas Gerais. Estamos representando no 
Ministério Público e não permitiremos que a situação continue dessa maneira 
no nosso Estado. 

Por outro lado, quero destacar e reconhecer o apoio do Presidente da 
Assembléia Legislativa a todas as iniciativas ligadas aos direitos humanos. 
Tanto a Comissão de Direitos Humanos da Casa quanto as entidades de 
direitos humanos têm recebido do Presidente Anderson Adauto todo apoio às 
iniciativas aqui na Assembléia Legislativa. 

Senhoras e senhores, ao lembrar o aniversário da Lei da Anistia, mais do 
que evocar fatos de nossa história, importa destacar a importância do respeito 
aos direitos humanos, que continuam a ser aviltados de inúmeras formas, 
embora vivamos sob a plena vigência das prerrogativas constitucionais e 
democráticas. 

Nesse sentido, basta que se veja o episódio recente do julgamento dos 
executores da chacina de Carajás, que foram absolvidos da responsabilidade 
pelo massacre de inúmeros sem-terras, que apenas sonhavam com um 
pedaço de chão para trabalhar. A impunidade dos policiais truculentos foi 
repudiada por toda a sociedade e por organismos internacionais. 

Senhoras e senhores, por certo, cabe, no conceito de anistia, o sentido 
maior da ação política, que é o resgate dos excluídos da sociedade, 
condenados por antecipação, banidos pela injusta ordem social e segregados 
pelas classes dominantes. 

Sem dúvida, anistiar é dar condições de uma vida digna aos milhões de 
miseráveis que margeiam os grandes centros urbanos; aos encarcerados que 
jazem em prisões fétidas e subumanas; aos menores de rua ultrajados nos 
seus direitos e aliciados para o crime; aos idosos humilhados na sua velhice; 
à população indígena, dizimada pela ação danosa do homem dito civilizado. 
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Por outro lado, anistiar é também reprimir os que aliciam menores para a 

prostituição; é combater o autoritarismo prepotente do aparelho policial; é 
banir os que maculam e corrompem as cabeças em formação, disseminando 
drogas e espalhando o terror nas escolas. Anistiar é, sobretudo, fazer valer o 
que dispõe a Carta Magna, no art. 5°, cláusula pétrea que contém as 
garantias fundamentais do homem e da mulher. 

Ao celebrar os 20 anos da anistia política no Brasil, esperamos, 
sinceramente, que este momento sirva para despertar em nós a sede de 
justiça, o amor à liberdade e a consciência do respeito aos direitos humanos. 

Estamos convencidos de que, além das atribuições que lhe são inerentes, 
compete também ao Poder Legislativo reabilitar pessoas que tiveram 
cassadas as prerrogativas políticas e foram violadas na sua cidadania. 

Consciente de seu papel de representar a voz do povo, a Assembléia de 
Minas, em 1994, por meio da Resolução n° 5.144, reparou a injustiça 
perpetrada contra os Deputados Clodesmidt Riani, José Gomes Pimenta - o 
Dazinho - e Sinval Bambirra. 

Embora reconheçamos que há danos irreversíveis, impossíveis de apagar, 
é preciso resgatar igualmente a honra e a dignidade de inúmeros mortos e 
desaparecidos, a quem prestamos, nesta solenidade, a nossa sincera 
homenagem. 

Pelo muito que fizeram e continuam a fazer para reparar injustiças no 
campo dos direitos humanos, destina-se ainda esta cerimônia a homenagear 
figuras de incansável luta, em prol dos direitos humanos, como: O. Helena 
Greco, que dispensa apresentação; Dr. José Roberto Resende, nosso 
digníssimo Ouvidor de Polícia; e Dr. Antônio Aurélio dos Santos, Promotor de 
Direitos Humanos do Ministério Público, grande aliado dos injustiçados. 

Estamos homenageando, também, nas pessoas de seus familiares, os 
advogados Afonso Cruz e Geraldo Magela, incansáveis defensores dos 
presos políticos e figuras proeminentes na luta pela defesa dos direitos 
humanos. 

Queremos encerrar a nossa fala, comunicando a todos que vamos dar 
entrada, nesta Casa, a um projeto de lei que determina ao poder público o 
pagamento de indenização às vítimas de violência policial. 

O projeto amplia a legislação existente, sendo específica para os que foram 
perseguidos e torturados no período da ditadura. O que se pretende é 
resgatar, em qualquer tempo, a dignidade da pessoa humana violada nos 
seus direitos e que tenha padecido sob o aparelho policial, estando todos, 
desde já, convidados a aprimorar o projeto, acompanhando sua tramitação 
nesta Casa. 
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Juntamente com as Mães da Praça de Maio, nossas irmãs argentinas aqui 

representadas neste evento, que amargaram a dor da perda de seus filhos, 
queremos fazer ecoar, neste Plenário - palco altaneiro da democracia -, o 
nosso repúdio a qualquer ti'po de violência contra a pessoa humana e o nosso 
brado veemente de tortura nunca mais. Muito obrigado. 

Palavras da Deputada Maria José Haueisen 
Sr. Presidente desta Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto, 

na pessoa de quem cumprimento todos os Deputados, ex-Deputados e 
autoridades aqui presentes; Sra. Helena Greco, nossa amiga e companheira, 
na pessoa de quem cumprimento todas as mães, esposas, filhas, irmãs que 
sofreram e sofrem ainda com aqueles que foram torturados e presos, na 
época da ditadura e ainda nos tempos de hoje; prezados homenageados 
desta noite, nossos companheiros Dazinho, Sinval Bambirra, Clodesmidt 
Riani, nas pessoas dos quais cumprimento todos os cidadãos aqui presentes, 
que, no dia-a-dia, lutam para que em· nosso Pais não haja tortura nem 
opressão. 

A justiça, a democracia e o aperfeiçoamento das instituições nunca são 
dádivas dos poderosos: nascem como autênticas conquistas das classes 
populares, a partir da luta diuturna contra as forças da prepotência, do arbítrio 
e do obscurantismo. Por isso mesmo, o povo tem que se manter alerta sob 
pena de ver anuladas vitórias obtidas à custa de muito esforço, sacrifício e 
heroismo. 

Na presente quadra da vida nacional, quando direitos históricos dos 
brasileiros são ameaçados pelas ordens emanadas de organismos 
internacionais que representam os interesses do capital especulativo, ordens 
que impõem à nossa gente sofrimentos nunca vistos e atentam até contra a 
própria dignidade da pessoa humana, torna-se útil e oportuno avivar, na 
lembrança de todos, a memorável mobilização popular que colocou um termo 
à ditadura instalada no Pais em 1964. 

Entre os movimentos que marcaram essa mobilização, um dos mais 
significativos foi, sem dúvida, a campanha pela anistia política, instituto que 
passou a integrar a vida jurídico-política do Ocidente ainda na Grécia antiga. 
Sua adoção foi fruto da clarividência de Sólon, o insigne legislador da 
democracia helênica. Desde então, ele tem estado presente nas grandes 
almas, como o símbolo da supremacia da razão e da liberdade sobre a 
tirania. 

A Lei da Anistia, promulgada no dia 28/8/69, teve características muito 
próprias. Ela não surgiu do espírito magnânimo do governante, mas foi 
arrancada ao regime de exceção graças ao poder de pressão da sociedade 
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organizada, que mostrou, mais uma vez, aptidão para determinar o rumo dos 
acontecimentos e mudar o curso da história. 

Vitória coletiva por excelência, a norma foi a culminância de um processo 
de lutas que uniu os segmentos sociais mais progressistas num trabalho 
comum pela pacificação nacional e pela reparação das perversidades 
cometidas pela ditadura contra o povo brasileiro. Atribuir-lhe paternidade seria 
o caminho certo para cometer injustiça contra a multidão de vozes anônimas 
que impuseram ao sistema uma surpreendente derrota. Entretanto, não 
poderíamos deixar de lembrar nomes e entidades que tiveram um papel 
extraordinário na aglutinação de forças, expondo-se a todos os perigos em 
prol da causa nobre. 

Em 1964, quando o País, ainda atônito, assistia aos desdobramentos do 
golpe, Alceu Amoroso Lima dirigiu ao Presidente Castelo Branco um apelo em 
favor dos punidos. Dez anos depois, a Ora. Terezinha Zerbini fundava o 
Movimento Feminino pela Anistia, numa época em que mencionar a causa 
era expor-se a revides por parte do regime. Seguiu-se a fundação de comitês 
em vários Estados e em países que possuíam brasileiros exilados. 
Parlamentares das diversas legendas aderiram à campanha, trazendo-lhe 
valiosa contribuição. As alas mais avançadas de várias denominações 
religiosas uniram-se ao clamor geral por justiça e fraternidade, dando, assim, 
um testemunho concreto de sua fé. Líderes como D. Evaristo Arns, D. 
Luciano de Almeida, D. Hélder Câmara, recentemente falecido, o Pastor 
Jaime Wright, também de saudosa memória, e o Rabino Henry Sobe/ 
postaram-se na vanguarda, conduzindo espíritos de boa vontade que queriam 
ver a paz restaurada na terra brasileira. Entidades como a OAB nacional e 
suas representações regionais, tendo à frente juristas do porte de Raymundo 
Faoro e Seabra Fagundes, juntaram-se à causa. A Associação Brasileira de 
Imprensa, trincheira da resistência democrática, madrugou na luta. Aí 
militavam luminares como Barbosa Lima Sobrinho e Zuenir Ventura. A Anistia 
Internacional, por sua vez, contribuiu levando ao mundo as denúncias de 
torturas, prisões e desaparecimentos de presos políticos. 

Palavras do Deputado Federal Nilmário Miranda 
Boa noite, queridos companheiros da Mesa e do Plenário. Em vez de 

cumprimentar um por um, dirijo os meus cumprimentos aos jovens que aqui 
estão. As galerias estão lotadas deles, que estão em busca da história real do 
País; por isso, quero homenageá-los.(- Palmas.) 

Dessa comunhão de ideais, dessa paixão pela liberdade que tomou conta 
do Brasil, alastrando-se para incendiar os corações, nasceu a anistia: legítima 
conquista de um povo que se fez consciente de seu poder. 
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Infelizmente, seja como resultado de deficiências da própria lei, seja como 

conseqüência da má-vontade dos súditos da ditadura ainda ativos na 
administração pública, seja pela insensibilidade de um governo que só tem 
sabido atender às exigências dos grandes especuladores internacionais, 
ainda não se fez plena justiça às vitimas do arbítrio. 

Os anistiados políticos, em pleno ano de 1999, continuam encontrando 
sérias dificuldades ao pleitear suas aposentadorias especiais. Quando 
conseguem algo, são proventos irrisórios que não bastam para proporcionar a 
ninguém uma vida digna. Os parentes dos mortos e desaparecidos foram 
simplesmente excluídos dos beneficios da Lei da Anistia. Vários marinheiros, 
soldados e cabos ainda esperam por eles e dependem, para usufruir desse 
beneficio, de uma emenda cuja tramitação se encontra praticamente parada 
na Câmara dos Deputados. 

Por isso, a grande conquista do povo brasileiro não está completa. 
Enquanto houver um perseguido pelo regime militar vivendo em condições de 
penúria, lesado em seus direitos, enquanto houver uma família clamando por 
reparação, a voz dos cidadãos comprometidos com a democracia e com a 
paz não se calará. Nesta comemoração dos 20 anos da Lei da Anistia, a 
Assembléia de Minas estará recebendo dos beneficiados pela Lei no 13.187, 
de 1999, os pedidos de indenização pelas torturas sofridas sob a égide do 
regime militar. A proposição, prontamente sancionada pelo Governador 
Itamar Franco, expoente destacado da resistência democrática ao 
autoritarismo, teve origem em projeto de nossa autoria. Apesar de possuir um 
valor quase simbólico diante das atrocidades praticadas pelos agentes do 
arbítrio, esse ressarcimento significa o reconhecimento formal dos erros 
cometidos pelo poder público e, ao mesmo tempo, uma advertência para que 
tais abusos nunca mais voltem a ocorrer. Na solenidade de hoje, queremos 
reacender, na lembrança dos que participaram do movimento, a certeza de 
que o arbítrio jamais imporá derrotas à sociedade unida em prol da justiça e 
da paz. Queremos ainda chamar a atenção das novas gerações para as 
lições da anistia. Enquanto a solidariedade prevalecer sobre o individualismo, 
enquanto a coragem for maior que os desafios, enquanto esperança 
permanecer acesa e a vida falar mais alto que o cinismo cruel dos mercados, 
este Pais tem concerto. Amigos e companheiros, a anistia foi o começo do fim 
do Regime Militar. O golpe militar veio para retirar da vida política pessoas 
como Bambirra, Dazinho, Riani. Eles não podiam tolerar que a classe operária 
elegesse Deputados e que lutasse por reformas sociais. E assim ocorreu com 
milhares de brasileiros. Mais de 30 mil brasileiros foram atingidos pelos atos 
do golpe militar e, com a anistia, voltaram à vida política do País. Ela abriu 
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cárceres. 

Estou vendo José Roberto Rezende, que é o nosso Ouvidor de Polícia, e 
me lembro quando fui visitá-lo, com uma menina, minha, de 5 anos, a 
Fernanda, que tenho com a minha companheira Stael, e quando explicamos 
para a Fernanda que ele estava condenado à prisão perpétua e mais 60 
anos, ela perguntou: "Pai, não estou entendendo, quer dizer que ele vai ficar a 
vida inteira preso, morrer, e ficar mais 60 anos?". Eu disse: "É. É exatamente 
a isso que ele está condenado." 

Os que ficaram nos cárceres, aqueles cento e tantos brasileiros, tinham 
uma situação semelhante à do Roberto Rezende. A anistia abriu os cárceres. 
E trouxe do exílio 1 O mil pessoas. Foi a diáspora brasileira. Aqui temos vários: 
o Marco Antônio Meyer. o Costinha, o Afonso Celso, o Jorge Nahas. Só 
puderam voltar, inclusive os banidos. com a anistia. E havia muitos militantes 
clandestinos, que tinham de viver com nomes falsos. do PC do B. do PCB, do 
MR-8, dos partidos que faziam resistência à ditadura militar. E também 
milhares de cassados neste País que tinham perdido os direitos políticos e os 
recuperaram. 

Depois da anistia, vieram os partidos. Acabou aquela camisa-de-força: só 
podia haver ARENA e MDB. E, aí, os partidos de esquerda e todos os demais 
puderam se organizar. Em seguida, houve eleição direta para Governador, 
até chegarmos à Assembléia Nacional Constituinte. 

É importante dizer, principalmente para os jovens, que essa anistia jamais 
foi ampla, geral e irrestrita, como todos os que me precederam disseram. Ela 
só foi ampla, geral e irrestrita para quem torturou, matou e cassou brasileiros, 
porque esses foram proibidos de pagar pelos seus crimes, pela anistia, 
afrontando o direito internacional dos direitos humanos, que não aceita anistia 
para quem, em nome do Estado, comete crimes como os que foram 
cometidos no Brasil. Ela, portanto, foi incompleta e excludente. Todos já 
disseram aqui. A maior exclusão foi a dos mortos e dos desaparecidos 
políticos. Foi preciso passarem 16 anos para que houvesse uma lei de 
reparação, também parcial e incompleta, desses companheiros que estão 
aqui simbolizados naquele cartaz, os mineiros. E fica a lembrança dos que 
não foram anistiados, dos que morreram, dos que foram assassinados, dos 
que desapareceram. 

E é importante, hoje, deixar também bem-registrado que, dessa lei de 
reparação dos mortos e dos desaparecidos, estão excluídos os 11 estudantes 
mortos em 1964 e 1968, os 4 operários que morreram em greves e os que 
morreram em confronto com arma na mão - não podemos aceitar distinção 
entre quem morreu com arma ou sem arma na mão -. os que foram forçados 
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ao suicídio, os que, para fugirem da morte pela tortura, optaram pelo suicídio, 
ou que se suicidaram depois, como Frei Tito, Terezinha e Dodora; e os que 
perderam prazo. 

Todos os que me precederam também lembraram, para que fique bem forte 
aqui hoje, que os torturados não foram reparados. Temos leis estaduais no 
Rio Grande do Sul, no Paraná, e, agora, em Minas, para os torturados em 
dependências estaduais. Mas ainda falta uma lei federal para todos os 
torturados pelas Forças Armadas e pela Polícia Federal, que estão excluídos 
dessas leis estaduais, porque não pode ser de outra maneira. É preciso uma 
lei federal para todos os torturados no Brasil. 

Foram lembrados aqui os marinheiros da 2" Revolta da Chibata. São 1.080 
marinheiros que se reuniram no Sindicato dos Metalúrgicos pouco antes do 
golpe e foram expulsos por uma portaria. Não foram anistiados até hoje. É 
uma situação de profunda injustiça. 

Há mais de 800 militares do Exército sem anistia. Há pessoas da 
Aeronáutica. E queria lembrar também que há milhares de cabos e soldados 
das PMs. Aqui lembro de um que morreu na miséria, o nosso querido Cabo 
Cecília, que morreu sem conseguir a reparação da injustiça que sofreu. 

Hoje é dia de celebração da grande conquista, e aqui ouviremos palavras 
de pessoas que simbolizam essa conquista, mas também é um dia de pacto 
de luta. Também não queria deixar de fazer referência a um outro tipo de 
brasileiro que não foi anistiado. No mesmo período da ditadura militar até 
hoje, 1.800 trabalhadores rurais foram assassinados na luta pela terra. Só 76 
desses crimes geraram processos, dos quais somente 22 foram condenados, 
desde 1964. Desses condenados, somente dois mandantes, que estão soltos, 
nunca foram presos; o mandado de prisão nunca foi cumprido. Para esses, a 
democratização do País não significou nada. 

Temos de fazer um pacto de lutar para acabar com a impunidade 
simbolizada nas palavras do Deputado João Leite, na vergonha que foi a 
absolvição dos que mataram os 19 trabalhadores rurais em Eldorado dos 
Carajás. 

Queria, por fim, dizer que temos no Brasil, hoje, cinco presos de 
consciência. Cinco trabalhadores rurais do MST que, em Pernambuco, 
ocupavam a fazenda de São Bento do Una. No dia 4 de março deste ano, 
roubaram oito bodes do proprietário. Não tinham cesta básica e estavam 
famintos. A Polícia veio, e os cinco trabalhadores rurais foram presos. Hoje, 
completam 176 dias de prisão, acusados de roubo e formação de quadrilha, 
quando, na verdade, o que fizeram foi o chamado "furtu famere", "roubar para 
comer", roubar para que as mulheres e crianças não passassem fome 
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naquele dia. O juiz que os mantém presos e o delegado que insiste na prisão 
- todos os "habeas corpus" foram negados até hoje - dizem que não aceitam 
impunidade. Aceita-se a impunidade de um Caciolla, de um Chico Lopes, 
aceita-se a impunidade de Eldorado de Carajás, e vai-se quebrar a 
impunidade de cinco trabalhadores que cometeram furto para alimentar a sua 
família. Não podemos aceitar isso. Para mim, são presos de consciência. 

Todos temos de fazer um pacto de não permitir que pessoas como essas 
permaneçam presas em nosso País. E lembrar aqueles marginalizados que 
são torturados todos os dias, as penas cruéis e degradantes, até para 
menores de idade. Temos situações vergonhosas como a de Sete Lagoas e 
Governador Valadares, e, como disse a Deputada Maria José Haueisen, 
enquanto existir um injustiçado dessa anistia, essa luta tem de continuar. 
Hoje, eu diria: viva a anistia, mas a luta continua! Muito obrigado. 

Palavras do ex-Deputado Clodesmidt Rianí 
Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, Deputada Maria José 

Haueísen, Deputado João Leite, demais membros da Mesa, caros colegas 
Bambirra e Dazinho. Olhem para mim, olhem para esses dois companheiros. 
Para que tanta política e tanto exército em cima de nós? Éramos capazes de 
virar a mesa no Brasil? 

Nós três agradecemos muito às Comissões que realizaram esse trabalho 
de confraternização desses 20 anos de parcial anistia. 

Queremos agradecer, por que também somos um dos homenageados, eu, 
Bambirra e Dazinho, principalmente, ao nosso ilustre Deputado João Leite, 
que tanto carinho, tanto empenho fez para que comparecêssemos aqui. Eu 
assumi uma responsabilidade muito grande. De Juiz de Fora telefonava não 
só para o Bambirra, mas para a sua esposa, exigindo que eles aqui 
estivessem, para que todos vocês e eu também pudéssemos estar com ele. 
Tínhamos dificuldades de saúde e financeiras. O próprio Dazinho, 
conversando com ele, disse que não havia jeito. Eu disse: há, Dazinho, nós 
vamos lá, onde há companheiros de lutas. Temos de ir, companheiro. Ele me 
afirmou que vinha e aqui está o companheiro Dazinho. (- Palmas.) A minha 
emoção é muito grande, e agora ainda recebo a incumbência dos dois, de 
falar em nome de nós três. Muito bem. Agradeço, mais uma vez, a eles. 
Vocês imaginem que, ao estourar a revolução em 31 de março e em 1° de 
abril, no dia três, já corria um abaixo-assinado para pegar a assinatura dos 
Deputados para a cassação dos nossos mandatos. Aqui chegou um Capitão 
do Exército, procurou Murilo Badaró, que está vivo, e pediu a colaboração 
para o Exército, em nome de Carlos Luiz Guedes, Comandante da ID-4. Ele 
precisava da colaboração da Assembléia. "Que colaboração podemos dar?" 
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"A cassação do mandato desses três comunistas, Riani, Bambirra e Dazinho." 
Ele disse: "Vocês não podem modificar o Regimento." O Capitão disse: "O 
Regimento, há pouco tempo, foi modificado, e agora fiquem cientes de que o 
Regimento, de hoje em diante ... ". Tirou do coldre um 45, tocou na mesa e daí, 
meus senhores, no mesmo dia três, havia 61 assinaturas de Deputados para 
cassar os nossos mandatos. V. Exas. sabem que é difícil colocar 61 
Deputados aqui, mas, em poucas horas, em poucos minutos aqui havia 61 
Deputados. Está nos anais. O Vieira de Andrade foi o primeiro dos dois 
requerimentos. Infelizmente, eu estava no Rio de Janeiro, não comandando, 
como Presidente da CGT, mas orientando a greve da Guanabara. Só saí de 
lá no dia quatro, porque terminou a greve e também pela saída do Dr. João 
Goulart do Brasil. Lamentavelmente, vim sem nenhum receio, não que seja 
valentão, mas fui valente, porque sempre Deus me ajudou e sempre tive fé. 
Saí do Rio de Janeiro e não fui me exilar. Se quisesse me exilar, seria quem 
teria melhores condições de ser exilado; primeiro, porque o Dr. João Goulart 
era Presidente da República e era rico, homem honesto e correto; segundo, 
porque eu tinha um mandato de representação de um operário internacional. 
Eu era membro do Conselho Administrativo do Bureau Internacional do 
Trabalho, que é uma agência especial das Nações Unidas. Tinha imunidade, 
meus senhores. Imediatamente, segui para Juiz de Fora e não tive receio de 
passar no meio das tropas de ( ... ) Filho. Chegando nessa cidade, fui visitar 
meu filho e minha família. O meu desejo era, na segunda-feira, dia 6, estar 
aqui, para fazer o meu discurso de resistência contra a Revolução, mas fui 
tolhido pela minha própria família, pois o Exército solicitava a minha presença. 
Estavam me cassando, companheiros, desse jeito. Eles, então, garantiriam a 
minha parte física. Eu falei: Não devo nada. Imediatamente, meu filho, antes 
de completar 21 anos - ele hoje está aqui, neste recinto, é Promotor, 
Procurador do Estado, aposentado - me levou ao quartel, onde me 
apresentei: "O que desejam de mim? Aqui estou." Disseram: "Foi ótimo, 
Deputado, o senhor aparecer aqui, pois precisamos da sua ajuda". Respondi: 
"Perfeitamente, não há melhor ajuda do que eu estar presente." Era para 
assinar uma simples carta. Perguntei qual era o conteúdo. Responderam: 
"Que Brizola e João Goulart eram comunistas". Retruquei: "Nenhum dos dois. 
Não sou brizolista, sou mais João Goulart, mas nenhum dos dois é 
comunista". Aí, vocês já sabem o que aconteceu comigo. Dia 5, fomos 
conduzidos por um colega para cá. Imaginem os senhores que, no dia 6 de 
abril -vim no dia 5 -, a Mesa despachava o requerimento de 61 Deputados. A 
Comissão de Constituição e Justiça dava o seu parecer para a cassação de 
nossos mandatos. O Deputado João Navarro, que era Presidente, fez 
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questão de dar o seu voto em separado, em nome do PTB; ele era do meu 
partido. Ele afirmava, em nome da Bancada, a cassação de nossos 
mandatos. Foi encaminhado à Comissão Especial de Inquérito, que, no dia 7, 
procurava Riani, Bambirra e Dazinho, dizendo que tínhamos apenas 24 horas 
para fazer a nossa defesa. Que defesa, meus senhores? Qual? Não havia 
Constituição do Estado. Não havia um Regimento Interno. Não havia uma 
Constituição Federal. 

E nós, de que maneira, isolados que estávamos no quartel? Recebemos, 
lastimamos e reclamamos. 

No dia 7, antes de entregarmos as nossas contestações, a Comissão de 
Constituição de Direito já decidira a cassação de nosso mandato. No dia 8, 
quando respondemos, não valia mais nada. A Comissão submeteu o pedido à 
Assembléia, que o aprovou no dia 8. Nem leram, naturalmente, porque foi 
secreto. O resultado foi que, no dia 9, lamentavelmente, nesta terra de Felipe 
dos Santos e de Tiradentes, o Poder Legislativo se acovardou perante o 
Executivo, perante um Capitão, perante o Exército nacional. (- Palmas.) O 
resultado foi que o Brasil foi o primeiro e talvez o único Pais em que uma 
Câmara de Deputados cassou alguém - e quem? Três operários. Eu, 
eletricista, com muita honra; Bambirra, tecelão, e Oazinho, mineiro da Mina de 
Morro Velho. 

Antes de sair o primeiro Ato Institucional da Revolução, já estávamos 
cassados. No dia 10, fui premiado outra vez. Como sempre, joguei futebol na 
ponta esquerda, o número 11. Riani foi também cassado. Cassaram-me aqui 
e cassaram-me lá, nacionalmente. 

Que crimes cometemos, Bambirra e Dazinho? Pela nossa consciência, 
nenhum, até hoje. 

Trouxe uma foto para mostrar ao Bambirra, tirada quando fizemos o I 
Congresso Sindical de Minas Gerais. Na sessão solene, estavam o 
Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; o Prefeito Celso Melo 
Azevedo, da UDN; o Governador Bias Fortes; o Dr. João Goulart, Vice-
Presidente da República; o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado 
Ribeiro Pena; uma comissão de Deputados; Riani, Bambirra e Delmir Vilela, 
que era o tesoureiro. Vejam que beleza: os trabalhadores se reuniram e 
trouxeram essas importantes autoridades. 

Fizemos ainda o segundo, o terceiro e o quarto congressos. No terceiro, 
também prestamos homenagem aos trabalhadores de Minas e a Felipe dos 
Santos. Fomos terminar exatamente em Ouro Preto. 

Era assim que procedíamos: às claras. Para vocês terem uma idéia - a foto 
está com meu filho, para quem quiser ver-, para a sessão solene de abertura 
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do quarto congresso sindical que realizamos em Belo Horizonte, trouxemos o 
Governador Magalhães Pinto; para o encerramento, o então Deputado Leonel 
Brizola e Amauri Silva, Ministro do Trabalho. Vejam os senhores quanto tinha 
a Casa Operária unida em Minas. Por isso é que me mandaram para o Rio, 
onde ganhamos a Presidência da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
da Indústria, que representava 4.500.000 trabalhadores. A CGT representava 
todos os trabalhadores do Brasil. 

Eu, com toda aquela responsabilidade, e os meus colegas de Minas ainda 
faziam meu nome constar na Presidência. 

Então, para o 5° Congresso, que não se realizou até hoje, quem era o 
Presidente? Riani. Quem era o 1°-Vice-Presidente? O Bambirra, "Agitador". 
Quem era o 2" Vice-Presidente? Dazinho, "Agitador". 

Vou explicar aos senhores algumas coisas a respeito do Bambirra: em 1954 
- e isso consta de seus antecedentes no DOPS - houve uma reunião 
reclamando um aumento salarial. O Bambirra disse: "Só temos duas 
alternativas: continuar na escravidão, ou nos libertar. E o aumento salarial é 
justo. E a greve é importantíssima". Gente, essas foram palavras do Bambirra 
ditas em uma reunião em 54. E quem era o Bambirra? Um jovem de 21 anos. 
O Bambirra era um jovem de 21 anos e já estava agitando, imaginem só. 
Resultado: o aumento de salário era justo? Correto. A greve também era 
justa? Era. Por quê? Porque na época do ex-Presidente Gaspar Dutra não 
houve aumento do salário-mínimo. Em 54, quem estava no Ministério era o 
Dr. João Goulart. Ele mandou fazer uma revisão e eu fui o relator do 
processo. A situação geo-econômica de Belo Horizonte e de Nova Lima 
estava correta e a estatística que o Governo mandou fazer e o Ministério do 
Trabalho passou o salário de 900 para 2.200. Foi um aumento de 144%. Nem 
Rio nem São Paulo conseguiram esse aumento. E a segunda sub-região teve 
um aumento de 650 para 2.000: 207%. Foi isso que o Riani garantiu, como 
relator do processo . 

E o Movimento Sindical de Minas, juntamente com Bambira e outros. na 
greve do dia 16, em Belo Horizonte, foi à Justiça e ganhou dos patrôes. Em 
Juiz de Fora, criei o comando geral de greve. Lá, tivemos uma greve de cinco 
dias e saímos vitoriosos. Estou apenas justificando a fala do Bambirra de que 
o movimento era justo, de que a greve era oportuna. A greve foi vitoriosa e o 
salário foi reajustado em 144%, em Belo Horizonte. 

"O Bambirra assinou um manifesto de apoio e compareceu ao 1° congresso 
dos camponeses". Isso é crime? Foi o que eles mandaram para cá. Vou falar 
também, hoje, que o Dazinho e eu também o assinamos. Então, foi o 1° 
Congresso Nacional dos Camponeses. O Ernani Maia, que era Deputado e 
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que trabalhou com a reforma agrária, pediu o nosso apoio. Apelou para o 
Presidente do PTB de Minas, Senador Camilo Nogueira da Gama, e para o 
Secretário-Geral, Santiago Dantas, para ver se trazia o Presidente da 
República, Dr. João Goulart, até aqui, mas não conseguiu. Na última hora, 
apelaram para o Riani, que era o Presidente da CGT, o Riani, que era 
Presidente do Comando Estadual Salvadores de Minas. Fui até o Dr. João 
Goulart e disse-lhe: "Dr. João Goulart, a situação está assim. Precisamos de 
sua presença em Minas Gerais". Mas ele me disse: "Riani, ouvi dizer que 
aquilo lá está vermelho, não é?" Eu lhe disse: "Vermelho, não. Lá está é 
roxo". Todos os comunistas estão lá, com exceção do Luiz Carlos Prestes. 
Mas o Presidente da República precisa estar presente na concentração da 
classe mais miserável do País, que são os camponeses. A obrigação do 
senhor é estar conosco. Ele, então, falou: "Riani, passe na Marinha e na Casa 
Militar e diga que eu vou". O Magalhães Pinto já havia respondido que não 
viria. E houve o 1° Congresso com a presença do Governador e do Dr. João 
Goulart. Existem até fotografias em livros, para comprovar. 

E é isso que está constando aqui, para incriminar o Bambirra: "Ele assinou 
um manifesto, convocando". Também: "Participou da greve dos tecelões de 
São João del-Rei". Que greve bonita foi essa. Eu não posso estar aqui 
contando história, mas vou falar rapidamente. Vou dizer por que ele foi 
condenado. A passeata, em que compareceram mais de 3.000 senhoras e 
moças, porque ali havia oito fábricas de tecidos, fazendo o enterro do Decreto 
n° 9.070, que proibia as greves, foi uma maravilha. Saí carregando o defunto, 
que era o Decreto n° 9.070. As casas fechavam suas portas para que a 
passeata passasse. O pessoal tirava os chapéus e todo mundo perguntava: 
"Quem é esse doutor que morreu?" Era o doutor 9.070. E a greve foi vitoriosa. 

Participou do 11 Congresso dos Metalúrgicos. Compareceu e deu o seu 
apoio à Conferência de Seixas Dória e Renato Archer, na defesa dos minérios 
atõmicos. Seixas Dória era da UDN, Governador de Sergipe. O nosso Renato 
Archer, grande político, era do PSD. Então, vêm aqui tratar de um assunto de 
defesa e o Bambirra não pode comparecer? Isso é crime também. Por isso o 
condenaram. O Bambirra esteve preso na crise de 1961. Foi isso que o 
DOPS mandou contra o Bambirra. Por que esteve preso? Porque o Dazinho 
fez um movimento em Nova Lima em favor da greve. Telefonaram-me, vim de 
Brasília, a fim de fazer um acordo com o Magalhães Pinto, pois queriam levar 
a polícia. O Secretário da Segurança estava em cima do nosso colega. 
Quando chegamos ao sindicato, eles -eu não- foram presos. Ficamos com a 
outra turma. Então, foi preso naquela crise. Os jornais não noticiaram. Nunca 
os li, porque não tinha tempo. O Brizola fez o movimento das Farroupilhas, 
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garantindo a posse do Jango, mas nós, em Belo Horizonte, fizemos o Comitê 
Operário Estudantil. Ficamos decidindo até às quatro horas da manhã. 
Colocaram-me na Presidência dessa comissão, sendo dois estudantes e dois 
operários. Falei: companheiros, agora o negócio vai ser duro, vocês têm de 
obedecer estritamente o que decidirmos. Não abriremos mão do nosso 
comando. Ao meio-dia, estávamos na Igreja São José, com o nosso comício, 
quando a policia chegou. Como não havia mais condições, convocaram o 
Exército. Os estudantes prometeram-me que levariam 200 estudantes. 
Quando o Exército chegou, os estudantes gritaram: "Viva o 111 Exército". Em 
seguida, cantaram o Hino Nacional. O Exército foi embora e nós, da classe 
operária e estudantil, na crise, em Belo Horizonte. Procurem os 
pesquisadores e verificarão justamente o que estou dizendo. Não ficamos 
quietos, nem com medo da policia e nem com medo do Exército. 

Deu apoio às reformas de base e à reforma agrária. Meu Deus, a reforma 
agrária, antes de ser do PTB, era um projeto do sindicato, dos operários. 
Então, como o Bambirra deu apoio às reformas de base ... Foi isso que eles 
mandaram. Está na certidão do DOPS, que a Comissão pegou. Tudo isso daí 
é crime. Até que o Bambirra pegou pouco não é? Com tudo isso contra ele, foi 
condenado a 20 anos de prisão. 

Lamentavelmente, o que aconteceu na Assembléia não foi a cassação do 
nosso mandato. O Exército baseou-se nisso, fez um inquérito policial militar, o 
Bambirra foi condenado a 20 anos, eu, a 17 anos e o Dazinho a 10 anos de 
prisão. 

O companheiro Dazinho era o mais ponderado. Em Nova Lima, existia uma 
briga com o Superintendente da Diretoria daquela cidade. Apelaram para o 
Governador, e o Magalhães Pinto enviou o Edgar Godoy da Mata Machado. 
Resultado: durante as conversações, decidiu-se que o sindicato faria um 
oficio, colocando todos os problemas, o Governador ia decidir, verificar se era 
verdade. Mas não fizeram. O Dazinho falou: estaca zero. Queremos resolver 
o assunto. Se não resolvermos, há de chegar o dia em que os trabalhadores 
farão justiça com as próprias mãos. Acabou-se a reunião. Então, ele era mais 
ponderado e acabou com a reunião. 

Deu apoio também a Francisco Julião. Quem era Francisco Julião? 
Ai, veio mais uma causa, veio outra, e o Julião disse: "É melhor vocês 

arrumarem uma sociedade, porque é muita gente." Então, criaram-se as ligas 
camponesas, a Liga Camponesa de Pernambuco, a Liga Camponesa do 
Nordeste. Depois, nós, urbanos, de Pernambuco, do Nordeste, de Minas, 
passamos para o Dazinho e o Bambirra, que ficavam aqui com o Padre Lage, 
e transformamos essas ligas, essas associações, em sindicatos agrícolas. Eu 
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tive o maior prazer em pedir ao Dr. João Goulart a assinatura do decreto para 
cada sindicato da Confederação Nacional dos Trabalhadores Agrícolas -
CONTAG. Naquela época, em 1g64, já havia mais de 1.200 sindicatos, hoje 
não sei quantos são. 

Vocês podem verificar que tínhamos de dar todo apoio ao Francisco Julião, 
que veio a esta cidade para uma palestra, e aqui estavam os companheiros 
Dazinho e Bambirra. Ele também compareceu ao I Congresso dos 
Camponeses, fez discurso contra o DOPS • porque os rodoviários estavam 
em greve, foram fazer a passeata, e a policia não deixou. Esses homens de 
quem estou falando estão na certidão do DOPS, que mandou que a 
Comissão os cassasse, pois, segundo ele, eram perigosos. Estou passando 
para vocês os dados que o DOPS nos forneceu. O DOPS não tinha nada 
contra mim, mas falava que eu era o chefe. Era o Dazinho e o Bambirra quem 
mandava. Na Revolução, telefonei para o DOPS e disse que precisávamos 
dar um alerta imediato. O DOPS queria que nós três confessássemos, disse 
que eu tinha telefonado para o Bambirra e o Dazinho para que envenenassem 
a água de Belo Horizonte. Imaginem uma coisa dessas. Até apanhando muito 
eu não podia confirmar isso. 

Com relação à questão da reforma agrária, houve um convênio. O Dr. João 
Goulart estava preocupado em atender aos interesses dos trabalhadores 
agrícolas. Nós ex1g1amos a reforma agrana. Criou-se, então, a 
Superintendência da Reforma Agrária - SUPRA. Ela fez um acordo com as 
Forças Armadas. com a Marinha, com a Aeronáutica e com o Exército, para a 
demarcação das terras. Eu tive o prazer de ser convidado para ir ao Palácio 
das Laranjeiras assistir à assinatura, e fui. Estavam lá os generais, os 
comandantes, etc. Logo em seguida, no dia 13 de março de 1964, o Bambirra 
e o Dazinho organizaram-se por todo o Brasil. Concentramos, no Rio, 250 mil 
pessoas em um comício - foi o maior comício que existiu - para que o Dr. 
João Goulart assinasse o decreto da reforma agrária. Ele assinou também o 
decreto da encampação das refinarias particulares. É lógico, se tem a 
PETROBRÁS, queremos defendê-la. Quantos perderam suas carreiras 
militares, estudantis, na luta do petróleo? Queríamos a distribuição, a 
refinação. Ai, nos avisaram: "Não demora acontecer com Dr. Jango o que 
aconteceu com John Kennedy." Isso foi no dia 13 e no dia 31 aconteceu o 
que todos verificaram. 

Conseguíamos alguma coisa com o Dr. João Goulart, sim. Conseguimos a 
remessa de lucros para o exterior. Ele assinou a lei que disciplinava a 
remessa de lucros para o exterior. Estivemos com uma caravana de 500 
lideres sindicais em Brasília, para lutar pela lei orgânica da previdência social. 
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Demoramos sete anos para conseguir a lei orgânica da Previdência Social, de 
março de 1953 a 1960. 

Também com relação à gratificação de Natal, o 13° salário, saiu uma 
caravana daqui, e o projeto de lei foi apresentado por um Deputado nosso, 
um advogado da CNTJ que foi eleito Deputado em 1958 e apresentou o 
projeto em 1959. Assim, em 1962, conseguimos o 13° salário para os 
trabalhadores. Em 1963, conseguimos o salário-família, conseguimos a 
aposentadoria aos 15, 20 e 25 para trabalhos penosos ou perigosos e várias 
outras coisas. 

Quando houve um levante de Sargentos, em Brasília, fui condenado por 
isso, embora morasse em Belo Horizonte. Fui incluído como responsável, 
porque era Presidente da CGT, e houve gente da CGT lá. Assim, com relação 
à chacina, gostaria de perguntar aos senhores - se há alguém conhecedor da 
estatística, que diga para nós: quantos operários morreram na chacina de 
lpatinga em 1963? Houve uma greve, e os metalúrgicos estavam no portão. 
Chegou um militar, colocou um tripé, a metralhadora e mandou atirar. 
Quantos morreram, não sabemos. O Bambirra telefonou-me e disse: "Vai 
para lá correndo, pelo amor de Deus·. E eu é que fui responsável! Como, 
responsável? Até hoje ninguém foi condenado. Essas viúvas receberam? Não 
receberam, como também não recebem as viúvas sacrificadas de Morro 
Velho. Os ingleses estão explorando há mais de um século - e deixaram o 
que para Minas Gerais? 

Meu tempo terminou. Quero dizer que estou muito satisfeito e alegre pelo 
fato de o nosso companheiro João Leite nos ter proporcionado esta 
oportunidade. Agradeço à Assembléia Legislativa, a todas as Comissões e, 
muito mais, a todos os senhores pela presença. Agradeço ao Bambirra e ao 
Dazinho por me terem intimado a falar alguma coisa aos senhores. Muito 
obrigado. 

A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - Queremos informar 
aos senhores que ainda ouviremos a palavra da Sra. Helena Greco, militante 
dos direitos humanos. Teremos depois uma programação cultural e, após o 
encerramento, um coquetel. 

Palavras da Sra. Helena Greco 
Companheiras e companheiros, ao preparar minha intervenção nesta noite, 

me lembrei do seguinte trecho da carta do Subcomandante Marcos, lider 
zapatista da guerrilha mexicana, aos homens e mulheres que, em línguas 
diferentes, crêem num futuro mais humano e lutam para consegui-lo hoje: 
"Morrer não dói, o que dói é o esquecimento. ( .... )Um pais que esquece a si 
mesmo é um pais triste, um país que esquece o seu passado não pode ter 
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futuro". 

Poderíamos multiplicar os dizeres com a mesma toada. Insistirei apenas 
naquele que traduz de forma expressiva a essência e o papel desta nossa 
rememoração dos 20 anos de anistia no Brasil: "Um dos mais cruéis 
exercícios da opressão é a espoliação das lembranças". 

Estamos aqui, portanto, para recuperar a memória essencial, ou seja, a da 
luta contra a ditadura que sustentaram os militantes e os companheiros que 
tombaram por ousar acreditar no sonho da construção de uma sociedade sem 
exploradores e explorados. 

É com muita honra e muito orgulho que me vejo cercada de tanta gente 
ilustre e representativa, parceiros de ontem, de hoje e de sempre na vida e 
nessa frente tão fundamental e, às vezes, tão mal compreendida que é a luta 
pelos direitos humanos. Aos colegas da mesa, aos nossos convidados 
especiais e aos militantes de diversas trincheiras que se encontram no 
Plenário agradeço de coração o privilégio de tê-los como companheiros de 
jornada. Brecht diria, sem dúvida, que são todos imprescindíveis. Agradeçc 
sobretudo uma grande lição de vida que tem sustentado minha prática ao 
longo de todos esses anos: foi com vocês que aprendi que a força e o vigor 
não dependem da idade cronológica, mas única e exclusivamente da nossa 
capacidade de indignação e da nossa capacidade de utopia. 

Ao resgatar a memória da luta pela anistia, devemos recuperar 
principalmente a sua radicalidade e o seu caráter eminentemente instituinte. 
Todos se lembram da palavra parcial aprovada pelo Congresso Nacional e 
promulgada em 28 de agosto de 1979: Agora é na rua, a luta continua. 

Também ela deve ser recuperada na prática. Há mais de duas décadas 
estávamos organizados na resistência contra a ditadura militar e na gloriosa 
luta pela anistia ampla, geral e irrestrita. Hoje estamos todos empenhados na 
árdua tarefa de construção da cidadania na adversidade de uma sociedade 
de classes selvagemente capitalista, marginalizadora e excludente. 

Neste chamado final de milênio estamos assistindo a uma intolerável 
banalização da violência. Aqui no Brasil sua manifestação mais perversa é a 
sobrevivência da tortura institucionalizada e da cultura da impunidade, 
herança da ditadura militar. Tortura, todos sabemos, é realização do mal 
absoluto. Ela não atinge apenas os indivíduos que a sofrem ou a sociedade 
em que ela ocorre: trata-se de crime contra o gênero humano- imprescritível, 
inanistiável e inafiançável. O seu objetivo é aniquilar a humanidade nas 
pessoas, tudo o que pode caracterizá-las como seres humanos, sobretudo o 
exercício da política. Há vinte anos, houve anistia parcial para os opositores 
do regime. Os torturadores e assassinos de presos políticos, no entanto, se 
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concederam anistia total, o que constitui aberração jurídica e ética. Ora, por 
definição - e historicamente -, anistia é para aqueles que foram vitimas do 
Estado, não para os criminosos e terroristas de Estado, que continuam a ser 
sistematicamente contemplados com cargos públicos, promoções e 
comendas. 

É esta situação que precisamos erradicar: continua havendo, portanto, 
longo caminho a percorrer. Todas as bandeiras da luta pela anistia continuam 
valendo: ·anistia ampla, geral e irrestrita, em oposição a anistia parcial; fim da 
tortura; esclarecimento das circunstâncias em que ocorreram as mortes e os 
desaparecimentos políticos; responsabilização jurídica do Estado e dos 
agentes da repressão; desmantelamento do aparelho repressivo; abertura 
dos arquivos. 

Felizmente, não se trata de combate solitário, mas da nossa luta coletiva 
contra a barbárie, por uma sociedade justa, libertária e humana, onde todos 
possam exercer a cidadania, a criatividade e a felicidade. Este projeto tem 
nome inequívoco: a construção do socialismo. 

Foi este o sonho que iluminou os corações e as mentes dos nossos 
companheiros e companheiras que tombaram na luta contra a ditadura e a 
opressão. Deveríamos nos mirar na justa radicalidade das Mães da Praça de 
Maio, aqui presentes, e exigir, como elas, cárceres para os torturadores. 

Os companheiros e as companheiras mortos e desaparecidos são os 
nossos grandes homenageados desta noite. A eles, devemos a continuidade 
da luta. Eles estão aqui, conosco, presentes sempre. Pela vida, pela paz. 
Tortura nunca mais. Viva o socialismo! 

Homenagem aos Mortos e Desaparecidos Políticos 
O locutor - "A Anistia está fazendo 20 anos, não esta anistia que deseduca, 

de devedores de impostos e empréstimos, mas a Anistia dos Patriotas, 
daqueles que, por amor ao Brasil, adotaram atitudes extremas de confronto 
com o regime militar. Muitos perderam a vida, mas o exílio pode ser pior que a 
morte para quem ama com paixão a sua terra. A Anistia não foi um gesto de 
tolerância dos generais. Foi uma estaca cravada no peito da ditadura pelos 
militantes dos direitos humanos, pela bravura dos heróis que ficaram" (poema 
de autoria do jornalista Márcio Metzker) . 

Ouviremos, neste instante, o Hino aos Mortos e Desaparecidos, com letra 
de José Roberto Resende, música, arranjo e instrumentos de Marilton 
Borges, locução de Daniel Barros, solo vocal de Ceio Borges e, no coro, Bete 
Silveira, Niara Veloso, Ceio Borges, Nino Antunes e Beatriz Vargas. A 
gravação foi feita no Estúdio HP, com a operadora de estúdio Graziela 
Alenquer. 
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- Procede-se à execução do Hino aos Mortos e Desaparecidos, 

concomitamtemente com a leitura, pelo locutor, dos nomes desses, fazendo 
pausas, junto com o descerramento de cada "banner" com a foto do 
homenageado. 

O locutor - A Presidência solicita aos representantes de entidades que 
ainda não o fizeram que se identifiquem e assinem o anteprojeto que se 
encontra sobre a mesa, na entrada do Plenário, no Salão de Chá. Até o 
momento, já se identificaram representantes das seguintes entidades: 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; PUC-MG; Movimento Popular da 
Mulher; Conselho Estadual da Mulher; Escola Sindical 7 de Outubro; 
SUDECAP; Movimento Evangélico Progressista; Makro; OAB-MG; UNE-BH; 
Casa de Cultura Lavras Novas; Associação do Bairro Bandeirantes; 
Associação Pró-Melhoramentos do Conjunto Confisco; Secretaria Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte; Secretaria de Justiça; Fórum lpatinguense de 
Cidadania; Câmara Municipal de lpatinga. 

Apresentação Musical 
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Pastor Márcio Moreira, que 

apresentará a canção, de autoria de Victor Jara, "Piegária a un Labrador". 
O Pastor Márcio Moreira - Estou dominado por uma profunda emoção, 

porque participei e celebrei ofício fúnebre do Juarez Brito. E o cântico que vou 
cantar é deste jovem chileno, que compunha e cantava músicas como essa, 
de Victor Jara, morto pela ditadura Pinochet, depois de ter suas mãos 
cortadas com todos os requintes de selvageria. Em memória de todos os 
mortos, vamos ouvir a primeira parte do cântico pela própria voz de Victor 
Jara, numa gravação de vinil para fita cassete. Ele canta o primeiro verso e 
depois um canta os outros. Quem souber, cante comigo, inclusive as mães da 
Praça de Maio. 

- Procede-se à apresentação musical. 
Entrega dos Pedidos de Indenização 

A Sra. Presidente - A Presidência convida os Srs. José Adão Pinto e Gilse 
Cosenza, ex-presos políticos, e a Sra. Maria do Rosário Caiafa, Presidente do 
Conselho Estadual dos Direitos Humanos, a se dirigir à frente do Plenário, a 
fim de formalizarem a entrega coletiva dos pedidos de indenização às vítimas 
de torturas praticadas durante o regime militar. 

- Procede-se à entrega dos pedidos de indenização. 
Entrega do Anteprojeto de Lei 

A Sra. Presidente- A Presidência convida a Sra. Patrícia Maria Barbosa, da 
Comissão de Direitos Humanos da Barragem Santa Lúcia e da Escola 
Estadual Professor José Mesquita de Carvalho, aqui representando a 



o 

275 
juventude mineira, e o Deputado João Leite, Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, a se dirigir à frente do Plenário, a fim de formalizarem a 
entrega do anteprojeto de lei que determina o pagamento de indenização às 
vitimas de violência policial. O anteprojeto foi assinado por todas as entidades 
que comparecem a esta solenidade e será entregue ao Deputado João Leite 
para que sua Comissão formalize o projeto junto à Mesa da Assembléia 
Legislativa, em outra oportunidade. 

- Procede-se à entrega do anteprojeto. 
Apresentação Musical 

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a artista Suzana Menezes, que 
apresentará a canção. "Presente Que a África nos Deu", de sua autoria. 

A Sra. Suzana Menezes - Boa-noite a todos. Moro no arraial de Lavras 
Novas, distrito de Ouro Preto. Ouvi falar, hoje, que ainda não está na hora de 
comemorar a anistia. Para mim, está na hora. Justiça não se consegue 
rapidamente. Venho comemorar uma das etapas da anistia, que me 
direcionou para um trabalho anônimo no interior de Minas. 

Acho, sim, que a injustiça é muito rápida. Talvez nenhum de nós venha a 
conhecer o final desse trabalho tão bonito. Talvez os jovens que estiveram 
aqui venham a participar desse novo momento da anistia. 

Indo para o interior de Minas, passei por alguns momentos fortes de 
solidão, um novo tipo de presídio. 

Mas pessoas como Ângela Pezuti, Maria Dirlene Lopes e o nosso advogado 
Afonso Cruz foram presenças que funcionaram como pilastras nessa nova 
caminhada. Isso é para ser comemorado, embora pareça ser muito pequeno. 
Nessa andança, cheguei a conhecer pessoas que não tinham televisão, aliás, 
não tinham nem luz elétrica. Eram semi-analfabetas, e cheguei com um 
linguajar urbano, falando sobre a anistia. Ninguém sabia o que era isso. 
Falava sobre preso político, ninguém entendia a minha linguagem, mas 
acabei conhecendo um senhor, um negro com histórias africanas a contar, 
que· me comoveu e tornou-se um companheiro de guerra contra o 
analfabetismo e todas as situações decorrentes da ignorância, das doenças 
endêmicas, etc. Então, essa música é um presente que a África me deu. Ela 
simboliza não só a travessia chorosa da África através de um oceano, mas 
toda travessia que implica em lágrimas, como a das Mães de Maio e de todas 
as pessoas que se tornam maternais diante de um quadro de violência, de 
tortura. Então, a música chama-se "Presente Que a África me deu" e é 
dedicada a esse senhor semi-analfabeto, meu companheiro de luta, falecido 
há pouco anos. Apresento a vocês a minha sanfona. 

- Procede-se à apresentação musical. 
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Entrega de Placas 

A Sra. Presidente - A Presidência tem a honra de passar às mãos do ex-
Deputado Sinval Bambirra uma placa alusiva a esta homenagem, com os 
seguintes dizeres: "A Sinval Bambirra a homenagem da Assembléia 
Legislativa,no transcurso dos 20 anos de anistia, em reconhecimento à sua 
atuação como Deputado Estadual por Minas Gerais, representando os 
movimentos populares; pela altivez com que enfrentou a cassação do seu 
mandato, imposta pela força do autoritarismo; pela sua contribuição histórica 
à luta pela anistia e pelo seu compromisso permanente com os valores que 
dignificam o homem e a vida. Belo Horizonte, 30 de agosto de 1999. 
Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais."(- Palmas.) 

- Procede-se à entrega da placa. 
A Sra. Presidente - "A José Gomes Pimenta, Dazinho, a homenagem da 

Assembléia Legislativa, no transcurso dos 20 anos de anistia, pelo seu 
importante papel como líder operário que estendeu sua ação ao campo 
político na década de 60, sofrendo a violência da cassação do seu mandato 
como Deputado por Minas Gerais e reafirmando seu espírito de Juta no 
movimento histórico pela anistia, sempre fiel às raizes populares que 
enaltecem sua vida - sacerdócio e símbolo do mais puro humanismo. Belo 
Horizonte, 30 de agosto de 1999. Deputado Anderson Adauto, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais." (- Palmas.) 

- Procede-se à entrega de placa. 
A Sra. Presidente - "A C/odesmidt Riani a homenagem da Assembléia 

Legislativa, no transcurso dos 20 anos de anistia, pelo espírito libertário que 
marca sua trajetória de solidariedade e de participação nas lutas sociais e no 
movimento pela anistia; pela grandeza no exercício do mandato popular de 
Deputado Estadual por Minas Gerais, cassado pelo arbítrio da ditadura, e 
pela lealdade histórica aos valores da justiça e da liberdade. Belo Horizonte, 
30 de agosto de 1999. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais."(- Palmas.) 

- Procede-se à entrega de placa. 
A Sra. Presidente - "À Dona Helena Greco, homenagem da Assembléia 

Legislativa, no transcurso dos 20 anos de anistia, pela grandeza de sua 
missão na luta contra o autoritarismo e a opressão e na defesa das vitimas do 
arbítrio e em favor da dignidade humana, com a coragem que anima as almas 
grandes e os espíritos fortes, com o exemplo de fé consciente nos valores 
sagrados da justiça e da liberdade. Belo Horizonte, 30 de agosto de 1999. 
Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
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de Minas Gerais". 

- Procede-se à entrega de placa. 
O locutor - Convidamos o Deputado João Leite e os Srs. José Roberto 

Resende e Antônio Aurélio Santos a se dirigir ao local da entrega.(- Pausa.) 
O Deputado João Leite presta homenagem do Legislativo mineiro aos 

militantes dos direitos humanos. Convidamos, também, para fazer entrega 
das placas, a Deputada Maria Tereza Lara, integrante da Comissão de 
Direitos Humanos. (- Pausa.) 

O Deputado João Leite - "Ao Ouvidor de Polícia de Minas Gerais, Dr. José 
Roberto Resende, a homenagem da Assembléia Legislativa, no transcurso 
dos 20 anos de Anistia, pela juventude de luta contra a ditadura, 
transformando a sua prisão política e a tortura em instrumentos de 
solidariedade e compromisso com o movimento popular para a 
redemocratização do Brasil, o mesmo compromisso que hoje enaltece sua 
atuação na Ouvidoria de Polícia de Minas Gerais. Belo Horizonte, 30 de 
agosto de 1999. Deputado Anderson Adauto, Presidente". 

- Procede-se à entrega de placa. 
A Deputada Maria Tereza Lara "Ao Promotor de Justiça de Defesa dos 

Direitos Humanos do Ministério Público, Dr. Antônio Aurélio Santos, a 
homenagem da Assembléia Legislativa, no transcurso dos 20 anos de Anistia, 
pelo trabalho desenvolvido em favor dos direitos e garantias individuais do 
cidadão, pela dedicação e zelo no exercício de suas atribuições legais e pela 
sua ação pioneira no incentivo e apoio às entidades que promovem os 
direitos humanos em todos os segmentos da sociedade. Belo Horizonte, 30 
de agosto de 1999. Deputado Anderson Adauto, Presidente." 

- Procede-se à entrega de placa. 
O locutor - Convidamos a Sra. Carmella Pezutti, o Sr. Nilo Sérgio Menezes 

Macedo e os representantes dos dois advogados de presos políticos a se 
dirigirem ao local da entrega.(- Pausa.) 

A Sra. Carmella Pezutti, ex-banida e integrante do Grupo Tortura Nunca 
Mais, presta homenagem póstuma do Legislativo Mineiro ao Dr. Afonso Cruz, 
aqui representado por seu sobrinho, o Sr. Fábio Cruz, que recebe a placa 
alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: 

"In memoriam" do advogado de presos políticos Afonso Cruz, a homenagem 
da Assembléia Legislativa, no transcurso dos 20 anos de Anistia, por 
intermédio de sua família, àquele que, em vida, dedicou seu saber jurídico e 
sua coragem moral à mais nobre das causas humanas: a defesa de quem 
sofre a perseguição criminosa, a tortura física e mental e a prisão política 
arbitrária, sob a violência opressora do estado ditatorial. Este prêmio 
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reverencia a memória de quem soube gravar seu nome na história como 
exemplo de abnegação e de luta pelos direitos fundamentais da pessoa 
humana. Belo Horizonte, 30 de agosto de 1999. Presidente, Deputado 
Anderson Adauto." 

- Procede-se à entrega de placa. 
O Sr. Nilo Sérgio Menezes Macedo, ex-preso político e integrante do Grupo 

Tortura Nunca Mais, presta homenagem póstuma do Legislativo mineiro ao 
Dr. Geraldo Magela, aqui representado por sua companheira, a Sra. Déa 
Maria da Fonseca, que também recebe placa alusiva a esta homenagem. 

"In memoriam" do advogado de presos políticos Geraldo Magela, a 
homenagem da Assembléia Legislativa, no transcurso dos 20 anos de anistia, 
por intermédio de sua família, àquele que, em vida, dedicou seu saber jurídico 
e sua coragem moral à mais nobre das causas humanas: à defesa de quem 
sofre a perseguição criminosa, a tortura física e mental e a prisão política 
arbitrária, sob a violência opressora do Estado ditatorial. Este prêmio 
reverencia a memória de quem soube gravar seu nome na história como 
exemplo de abnegação e de luta pelos direitos fundamentais da pessoa 
humana. Nesta mesma data." 

- Procede-se à entrega de placa. 
O Locutor - A Sra. Helena Greco, militante dos Direitos Humanos, presta a 

homenagem do Legislativo mineiro às Mães da Praça de Maio, aqui 
representadas pelas Sras. Mercedes de Merofio e Ave! de Petrini, que 
recebem placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: 

A Sra. Helena Greco- "A las Madres de la Plaza de Mayo", a homenagem 
da Assembléia Legislativa, no transcurso dos 20 anos de anistia no Brasil, 
pela mobilização e luta que encarnam a defesa da memória dos filhos 
desaparecidos, conscientes de que os sonhos dos seus entes queridos nelas 
renasceram e continuam vivos. São os mesmos sonhos de todos aqueles que 
confiam e lutam pela vitória da dignidade humana sobre os ditadores; antigos 
e novos autores da violência, do terror e da morte. Que essa marcha pela 
vida siga abrindo novos caminhos na história, dizendo às gerações de hoje e 
do futuro que "la única lucha que se pierde es la que se abandona. Ni un paso 
atrás!" Como ensinam as "Madres de la Plaza de Mayo". Belo Horizonte, 30 
de agosto de 1999. Presidente - Deputado Anderson Adauto. Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

- Procede-se à entrega de placa. 
A Sra. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos aos 

homenageados, a todas as autoridades, aos representantes das entidades e 
de segmentos da sociedade, aos convidados e ao público em geral pela 
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honrosa presença. 

Encerramento 
A Sra. Presidente Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência 

encerra a reunião, convoca os Deputados para a reunião especial de 
amanhã, dia 31, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-
se a reunião. 

• - Republicada em virtude de incorreção na edição anterior. 
ATA DA 26" REUNIÃO ESPECIAL, EM 31/8/99 

Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de Comissão -

Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Anderson Adauto - Palavras do Sr. Renato Rossi -
Exibição de vídeo - Entrega de placa - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Álvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada -Antônio Júlio- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Elbe 
Brandão- Ermano Batista- Fábio A velar- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüinio 
- João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando 
Faria - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José 
Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) -Às 20h15min, declaro aberta a 

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

Ata 
-A Deputada Maria José Haueisen, 2°-Secretária "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições . 
Designação de Comissão 

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados João Paulo, Pastor 
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George e Elbe Brandão para, em comissão, conduzirem ao Plenario as 
autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência convida a 

tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Renato Rossi, Presidente da 
Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais e dos Conselhos 
Regionais do SESC e do SENAC de Minas Gerais; Sebastião Antônio dos 
Reis e Silva, Diretor Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC -; Robinson Correa Gontijo, Diretor Regional do Serviço 
Social do Comércio - SESC -; Sebastião Mauro Figueiredo Silva, Presidente 
da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais; e Milton 
dos Reis, Presidente em exercício da Câmara de Dirigentes Lojistas de Minas 
Gerais. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Sistema 

Federação do Comércio- SESC-SENAC-MG. 
Execução do Hino Nacional 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 
do Hino Nacional. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Com a palavra, o Deputado 

Anderson Adauto, Presidente deste Poder e autor do requerimento que deu 
origem a esta solenidade. 

Palavras do Deputado Anderson Adauto 
Ilustríssimos componentes da Mesa, Srs. Renato Rossi, Presidente da 

Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais e dos Conselhos 
Regionais do SESC e SENAC; Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor 
Regional do SENAC; Robinson Correa Gontijo, Diretor Regional do SESC; 
Sebastião Mauro Figueiredo Silva, Presidente da Federação das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas de Minas Gerais; Milton dos Reis, Presidente em exercício 
da GOL de Minas Gerais, senhoras e senhores, Deputados, a homenagem 
que temos a satisfação de formalizar por meio desta reunião, em nome da 
Assembléia Legislativa, é dirigida ao Sistema Federação do Comércio de 
nosso Estado, compreendendo as atividades do Serviço Social do Comércio e 
Serviço Nacional de Aprendizado Comercial SESC e SENAC-, 
respectivamente. A importância do comércio na vida das comunidades vem 
dos primórdios da civilização. 

Na Antigüidade, houve povos que se notabilizaram pelo talento mercantil, 
como foi o caso dos fenícios. Na Idade Média, pontificaram as corporações de 
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mercadores e comerciantes, enquanto na Era Moderna a arrancada coube 
aos descobridores portugueses: em nome da troca mercantil, centrada no 
comércio das especiarias, nossos antepassados lusitanos e espanhóis 
abriram novos mundos ao mundo. 

Na atualidade, e muito especificamente no panorama da Nação brasileira, o 
comércio revitaliza-se sempre, independentemente das crises e das 
contingências, comprovando o peso do setor e o talento de nossos 
comerciantes e comerciários. 

Assim é que a Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais 
representa, como nenhum outro órgão, a atividade comercial geradora de 
riqueza, de empregos e de dinamização econômica. O SESC e o SENAC, 
órgãos de apoio a ela afiliados, igualmente cumprem seu papel e fazem por 
merecer nossa admiração e a nossa homenagem. 

O SESC-MG, objetivando o desenvolvimento humano do comerciário, atua 
há 50 anos, com uma vasta gama de realizações a partir da área de 
educação. São programas alfabetizantes, cursos de apoio para exames 
vestibulares, cursos profissionalizantes para a juventude e promoções de 
caráter cultural, tais como as bibliotecas volantes, a agenda de conferências e 
os festivais. 

Na área da saúde, o SESC faz-se presente com centros de atendimento e 
com as unidades volantes de medicina preventiva, os "caminhões da saúde", 
como são conhecidos pelo povo, ao qual torna acessíveis inúmeras 
especialidades médicas. 

No campo dos desportes e do lazer, há que mencionar os conjuntos 
poliesportivos mantidos pela entidade, as competições que regularmente 
promove e as excursões culturais e de recreação que propicia aos 
associados. Merece atenção o trabalho em prol da chamada "terceira idade", 
quando cria metodologias e formas de convivência para valorizar e dignificar 
nosso idoso. O comparecimento faz-se nas várias regiões do Estado, como, 
por exemplo, com o Liceu de Artes, Cultura, Esporte e Saúde, que opera em 
parceria com as comunidades locais. 

Finalmente, não podemos esquecer o turismo social, em nome de que o 
SESC mantém uma das maiores redes de acolhimento do Estado, com 
pousadas e centros de convenção e lazer, podendo hospedar cerca de 5 mil 
pessoas. 

A abrangência da atividade do SESC pode ser aquilatada pelo número de 
atendimentos que realizou em 1998, apenas em Minas: foram nada menos 
que 90 milhões. É um número, realmente, muito significativo. 

Já o SENAC-MG, funcionando há 53 anos, trabalha paralelamente ao 



282 
SESC com folha de serviços não menos expressiva. Sua finalidade, como o 
nome indica, é proporcionar qualificação profissional ao comerciário. 

Em nosso Estado, o SENAC atua com 20 unidades de formação 
profissional nas várias macrorregiões, sendo que, somente em Belo 
Horizonte, existem 5 centros de formação profissional. Um total de 522 
municípios, ou seja, quase a totalidade dos municípios mineiros, são 
atendidos pelo órgão, através de uma rede com 63 unidades de treinamento. 

Dentro desse complexo, temos 13 centros de adestramento e ensino, 2 
centros de formação especializada, 3 centros padrões, 28 unidades de apoio, 
1 hotel-escola, 13 salões de beleza-escola e 1 supermercado-modelo. 

O SENAC trabalha em oito áreas: Administração, Comunicação e Artes, 
Informática, Saúde, Moda e Beleza, Turismo, Hotelaria e Conservação e 
Zeladoria. Esses estabelecimentos responderam por 1.044 tipos de atividades 
em 1998, incluindo 308 cursos de formação profissional e 733 ações 
extensivas. 

As operações do SESC e do SENAC estão em linha com o esforço 
desenvolvido pela Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais para 
defender a empresa mineira e orientá-la em direção á modernidade. Podemos 
dizer que o propósito vem sendo alcançado, exatamente no momento em que 
a qualificação profissional e a melhoria da qualidade de vida são prioridades 
para combater o desemprego e o subdesenvolvimento. 

Realmente, é positivo constatar a contribuição do Sistema SESC-SENAC e 
da Federação do Comércio ao desenvolvimento de Minas Gerais. Quando 
escasseiam os pontos brilhantes e crescem as zonas cinzentas na realidade 
sócio-econômica brasileira, entidades existem que continuam a batalhar, 
apesar da nefasta política econômica do Governo Federal. Entre essas, 
podemos citar nossos homenageados de hoje. 

A distinção que estamos tributando ao Sistema Federação do Comércio do 
Estado de Minas Gerais - SESC-SENAC-MG - é extensiva aos agentes que 
fazem dele esse sucesso: o comerciante e o comerciário. Parabéns a ambos 
por tão bem cumprirem a sua missão e, mais ainda, por contarem com 
instituições-modelos como são as nossas homenageadas. 

E a nossa homenagem, que se estende também aos comerciantes e aos 
comerciários, não pode deixar de ser ampliada a todos aqueles que, de forma 
direta ou indireta, funcionários ou prestadores de serviço, também participam 
desse sucesso que é o SESC-SENAC, o qual é reconhecido pela sociedade 
mineira. E nós, da Assembléia Legislativa, estamos tendo o prazer de 
homenageá-los nesta noite. Muito obrigado.(- Palmas.) 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Renato Rossi, Presidente da 
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Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais e dos Conselhos 
Regionais do SESC e do SENAC de Minas Gerais. 

Palavras do Sr. Renato Rossi 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais, autor do requerimento que deu origem 
a essa solenidade; Exmo. Sr. Deputado José Braga, 1 o Vice-Presidente da 
Assembléia Legislativa; Exmo. Sr. Sebastião Antônio dos Reis e Silva, Diretor 
Regional·do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC -; Exmo. 
Sr. Robson Correa Gontijo, Diretor Regional do Serviço Social do Comércio -
SESC -; Exmo. Sr. Sebastião Mauro Figueiredo Silva, Presidente da 
Federação das Câmaras de Diretores Lojistas de Minas Gerais; Exmo. Sr. 
Milton dos Reis, Presidente em exercício do CDL de Belo Horizonte; senhoras 
e senhores presentes, funcionários e assessoria do SESC, do SENAC e da 
Federação do Comércio, em nome do sistema Federação do Comércio do 
Estado de Minas Gerais, SESC e SENAC de Minas, agradeço, Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, esta homenagem que o Poder Legislativo de Minas presta a 
estas entidades do comércio. 

Na verdade, a administração empresarial, que é o traço marcante da 
administração da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais, contou 
e conta com o prosseguimento dos mandatos administrativos cumpridos no 
decorrer do tempo. 

A Federação do Comércio, por exemplo, foi fundada em 1 g3a, o SESC e o 
SENAC de Minas têm 50 anos de existência, e as suas administrações 
sempre tiveram e têm o cuidado de dar prosseguimento ao trabalho das 
administrações anteriores. A Federação do Comércio do Estado de Minas 
Gerais, que, através de seu Presidente, dirige o SESC e o SENAC, é a 
vanguarda de defesa das empresas de comércio e de serviços, tendo 
montada uma estrutura de prestação de serviços, sempre voltada para o 
aprimoramento, a defesa e a orientação das empresas comerciais e de 
serviços. 

O SESC de Minas, além de promover o bem-estar social dos empregados 
das empresas comerciais e de serviços, investe na área de educação, indo 
até a programas de alfabetização, estando atento à área da saúde, em que 
mantém uma gama imensa de especialidades médicas, que estão em 
disponibilidade através de unidades fixas e volantes: o SESC possui 
caminhões da saúde, rodando por todo o Estado. Nesse capítulo da saúde, o 
SESC não descurou e não descura da terceira idade, procurando valorizar e 
dignificar os idosos. 

O esporte é outra atividade da qual não se esquece o SESC, através do 
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Laces - Liceu de Arte, Cultura e Saúde, que possui atividades que 
seguramente tiram o associado do SESC do perigo de más companhias e, 
mais do que isso, retiram os jovens e adolescentes do perigo das drogas e 
dos maus costumes: é a mente sã em um corpo são. 

As unidades de serviços, as bibliotecas, os restaurantes e galeria de arte 
são atividades em pleno funcionamento no SESC de Minas. 

No SENAC de Minas não é diferente, basta dizer que já formou mais de 
vinte e cinco milhões de pessoas, através de seus cursos e treinamentos, 
fornecendo mão-de-obra qualificada para atender aos setores de comércio e 
serviços. Profissionais bem preparados, além de conseguirem colocação no 
mercado de trabalho, o SENAC propicia-lhes melhor qualificação, trazendo-
lhes qualidade de vida e produtividade, o que traz beneficios para o homem, a 
empresa e o Pais. Não se esquecendo do menor aprendiz, o SENAC de 
Minas mantém cursos diversos na área de treinamento, propiciando-lhes um 
nível de vida que os tira do descaminho da marginalidade, fazendo deles 
honrados cidadãos do futuro. 

Permita-me, Sr. Presidente, Srs. Deputados, trazer ao Legislativo mineiro as 
apreensões que a Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais tem 
em relação a si mesma e, principalmente, em relação aos destinos do SESC 
edoSENAC. 

Existem correntes no Executivo e no Legislativo Federal pretendendo jogar 
os recursos do SESC e do SENAC em um caixa único. Se isso vier a 
acontecer, tememos que represente o inicio do fim das nossas entidades. 

Não devemos mudar aquilo que está dando certo, ainda mais que os 
recursos dessas entidades são das empresas comerciais e de serviços, 
portanto são recursos privados. 

A Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais apela para V. Exa., 
Sr. Presidente, e para todos os Deputados da nossa Assembléia Legislativa, 
para que lutem conosco pela manutenção dessas entidades. O povo, a 
sociedade, a comunidade delas muito precisam. 

Esta homenagem que agora recebemos aumenta nossa responsabilidade e, 
por conseqüência, a necessidade de, cada vez mais, servir melhor. É uma 
honra receber esta homenagem; agradecemos a V. Exa., Sr. Presidente, e a 
todos os nobres Deputados da Assembléia Legislativa de Minas. Senhoras e 
senhores, muito obrigado. 

Exibição de Vídeo 
O Sr. Presidente - Assistiremos, agora, à exibição de um vídeo institucional 

do Sistema Federação do Comércio - SESC-SENAC-MG. 
- Procede-se à exibição do vídeo. 
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Entrega de Placa 

O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Sr. Renato 
Rossi uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: "Ao 
sistema Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais - SESC-SENAC-
MG - o reconhecimento e o aplauso da Assembléia Legislativa pela 
excelência do trabalho que realiza na formação e valorização de recursos 
humanos, na oferta permanente de programas, projetos e serviços de 
relevante interesse social e na promoção estratégica do desenvolvimento 
empresarial e econômico do Estado, sempre contribuindo para a melhor 
qualidade de vida do povo mineiro. 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 1999". 
Convido o Deputado Anderson Adauto, Presidente desta Casa e autor do 

requerimento que deu origem a esta solenidade, a fazer a entrega da placa ao 
Sr. Renato Rossi. 

- Procede-se à entrega da placa. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência 
manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos demais convidados pela 
honrosa presença e encerra os trabalhos, convocando os Deputados para a 
extraordinária de amanhã, dia 1 o de setembro, às 9 horas, nos termos do 
edital de convocação, bem como para a ordinária da mesma data, às 14 
horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 34" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 1°/9/99 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento -Abertura - 1" Parte: Ata - 2" Parte (Ordem do 
Dia): 1" Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final 
do Projeto de Lei n° 48/99; encerramento da discussão; discursos dos 
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Alberto Bejani; aprovação - Parecer de 
Redação Final do Projeto de Lei n° 230/99; aprovação - Votação de 
Requerimentos: Requerimentos n°s 366 e 367/99; aprovação - Requerimento 
n° 369/99 na forma do Substitutivo n° 1, aprovação - Requerimento n° 386/99; 
aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimento n° 388/99; discurso do 
Deputado João Leite; apresentação da Emenda n° 1; votação do 
requerimento, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação 
- 2" Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em turno único, 
do Projeto de Lei n° 399/99; apresentação das Emendas n° 2 a 5; designação 
de relator; utilização pelo relator do prazo regimental; sobrestamento das 
demais matérias da pauta - Encerramento. 
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Anderson Adauto, José Braga, Dilzon Melo, Gil Pereira, Adelmo Carneiro 
Leão, Aílton Vilela, Alberto Bejani, Alberto Pinto Coelho, Álvaro Antônio, 
Ambrósio Pinto, Amilcar Martins, Antônio Andrade, Antônio Carlos Andrada, 
Antônio Genaro, Antônio Júlio, Antônio Roberto, Arlen Santiago, Bené 
Guedes, Bilac Pinto, Cabo Morais, Carlos Pimenta, César de Mesquita, Chico 
Rafael, Dalmo Ribeiro Silva, Dimas Rodrigues, Dinis Pinheiro, Djalma Diniz, 
Doutor Viana, Edson Rezende, Eduardo Daladier, Elaine Matozinhos, Elbe 
Brandão, Elmo Braz, Ermano Batista, Fábio Avelar, Glycon Terra Pinto, Hely 
Tarqüínio, João Batista de Oliveira, João Leite, João Paulo, João Pinto 
Ribeiro, Jorge Eduardo de Oliveira, José Henrique, Luiz Fernando Faria, Luiz 
Menezes, Marcelo Gonçalves, Márcio Cunha, Márcío Kangussu, Marco Régis, 
Maria José Haueisen, Maria Olívia, Maria Tereza Lara, Mauri Torres, Mauro 
Lobo, Miguel Martini, Olinto Godinho, Paulo Pettersen, Paulo Piau, Ronaldo 
Canabrava, Sargento Rodrigues, Sebastião Costa, Sebastião Navarro Vieira e 
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h15min, a lista de 

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

1• Parte 
Ata 

- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 2" Parte da reunião, em sua 1 a Fase, com a discussão e a votação 
de pareceres e a votação de requerimentos. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 48/99, do 

Deputado Adelmo Carneiro Leão, que contém o Código de Saúde do Estado 
de Minas Gerais. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Com a palavra, para 
encaminhá-lo o Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em 
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primeiro lugar, quero agradecer o apoio de todos os companheiros, colegas 
desta Assembléia, ao Código Sanitário, mais, ao "código de saúde, talvez 
mais ainda, à "constituição de saúde" do Estado de Minas Gerais"; o projeto 
foi apoiado por Deputados dos mais diferentes partidos. Todos colaboraram. 

Esse Código que hoje está em votação final tem a contribuição de todos os 
parlamentares da Assembléia Legislativa; não tem mais um autor único ou 
alguns autores, como o Presidente da Comissão de Saúde e os relatores que 
fizeram as modificações, mas todos os parlamentares desta Assembléia. 

Minha expectativa é que, ao votarmos hoje a redação final, tenhamos sua 
implantação o mais rápido possível. Tenho a convicção de que o Governador 
Itamar Franco e o Secretário de Estado da Saúde Armando Costa vão 
acelerar todas as ações que favoreçam sua implantação. Quero, neste 
momento, apresentar aos nobres Deputados e Deputadas uma moção de 
apoio ao Código, encaminhada pelo Fórum Metropolitano de Vigilãncia 
Sanitária da Diretoria Metropolitana de Saúde de Belo Horizonte e da 
Secretaria do Estado de Minas Gerais.(- Lê:) 

·o Fórum Metropolitano de Vigilância Sanitária da Diretoria Metropolitana de 
Saúde de Belo Horizonte - SES-MG -, em reunião ordinária do dia 25/8/99, 
deliberou e aprovou por unanimidade esta moção de apoio ao Projeto de Lei 
n° 48/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 2, de autoria do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, que contém o Código de Saúde do Estado de Minas 
Gerais. 

A magnitude e o alcance do projeto em votação nessa Casa, o Fórum 
Metropolitano de Vigilãncia Sanitária assevera que se constitui num 
instrumento de grande importãncia para a área de saúde em nosso Estado e 
demonstra para a sociedade mineira a preocupação do Legislativo Estadual 
com a qualidade dos produtos e serviços de saúde e de interesse da saúde e 
só merece apoio do Fórum Metropolitano de Vigilância Sanitária. 

Sabemos que o mesmo não se esgota com sua aprovação pela Comissão 
de Saúde, demais comissões temáticas e o Plenário dessa Casa. 

Destarte, podemos asseverar que este Fórum estará atento à sua fiel 
implantação e implementação no Estado. O que também nos tranqüiliza é 
sabermos que essa Casa, através da Comissão de Saúde, na pessoa de seu 
Presidente, Deputado Edson Rezende, estará atenta a esse fato. 

O Fórum Metropolitano de Vigilância Sanitária, Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, não poderia deixar passar este 
momento e congratula-se com todos os parlamentares dessa Casa, com esta 
moção de apoio, especialmente os Deputados: Adelmo Carneiro Leão, autor 
do Projeto de Lei n° 48/99; Edson Rezende, Presidente da Comissão de 
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Saúde, pelo esmero, desprendimento e atenção em ouvir e acatar as 
propostas encaminhadas pelo Fórum Metropolitano de Vigilância Sanitária, 
incorporando-as no escopo do Código de Saúde do Estado de Minas Gerais; 
Antônio Roberto, relator da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais; 
Eduardo Hermeto, relator da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária; e ao Plenário desta Casa, que teve visão altruísta na 
aprovação do Código de Saúde do Estado de Minas Gerais. 

Esta é a moção deliberada pelo Fórum Metropolitano de Vigilância 
Sanitária". 

Com essas palavras, com essa moção, podemos expressar a importância 
desse Código e o papel valoroso de cada um dos nossos companheiros e 
companheiras presentes na Assembléia Legislativa. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Senhor Presidente, senhoras e senhores 
Deputados, é com muita satisfação que hoje, dia 1°/9/99, cumprimento toda a 
direção do jornal "Tribuna de Minas", empresa do grupo Solar 
Empreendimentos, um dos mais importantes veículos de comunicação de 
Juiz de Fora, pela comemoração dos 18 anos de sua criação. 

Próximo de completar duas décadas de existência, o jornal Tribuna de 
Minas veio, ao longo desses anos, consolidando seu espaço junto às diversas 
camadas da sociedade de Juiz de Fora, realizando um jornalismo sério, 
comprometido com a verdade, e, principalmente, adotando uma linha editorial 
isenta, seguindo as normas éticas impostas pelo setor. 

Graças ao trabalho árduo, determinado pelo perfil de seu fundador e 
Presidente, Juracy Neves, um empreendedor que fez da comunicação sua 
filosofia de vida, o jornal "Tribuna de Minas" vem conseguindo manter-se 
como veiculo estratégico, não apenas em Juiz de Fora, mas em toda a Zona 
da Mata mineira, potencializando as atividades produtivas da região, através 
da divulgação diária dos fatos. 

Ao prestar esta homenagem ao jornal "Tribuna de Minas", não podemos 
deixar de enfatizar a importância desse veiculo de comunicação, na 
realização de diversas campanhas sociais e educativas, em prol da 
comunidade. Entre elas se destaca a mais recente "Olhe por Mim", que 
demonstrou o compromisso não apenas com a divulgação dos fatos, mas 
também com a prestação de um serviço que visou atenuar o sofrimento de 
tantas crianças carentes que são assistidas por diversas entidades 
filantrópicas do município. 
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero ainda, nesta oportunidade, 

prestar uma homenagem especial ao jovem Marcos Neves, que pelo seu 
compromisso com a verdade, isenção, seriedade, modernidade e espírito 
empreendedor, vem transformando o jornal "Tribuna de Minas" em um dos 
melhores veículos de comunicação escrito de todo o Estado. 

Cabe também, neste momento, lembrar a inquestionável contribuição do 
Editor-Geral Paulo César Magella que, através de um trabalho dinâmico e 
atuante, vem conduzindo uma equipe altamente competente. São repórteres, 
fotógrafos, diagramadores, impressores, colunistas, cartunistas e muitos 
outros profissionais da mídia que transformam a noticia do dia-a-dia em fatos 
de interesse geral. 

A consciência coletiva das potencialidades do município, como é lembrada 
pela própria direção do jornal, foi uma das primeiras mudanças 
proporcionadas por ele na população de Juiz de Fora. O conceito de que o 
juiz-forano era um cidadão ligado às suas raizes confirmou, em 1981, a 
necessidade de se criar um novo meio de comunicação que divulgasse mais 
as noticias locais. 

Nas proximidades do terceiro milênio, podemos dizer, com certeza, que o 
jornal ''Tribuna de Minas" é um veiculo preparado para enfrentar os desafios 
de um novo século. A Internet, o "tele-marketing" e as diversas campanhas 
promocionais realizadas no decorrer desses 18 anos são evidências da 
preocupação em tornar-se um meio de comunicação em constante 
modernização. 

O perfil pioneiro do povo de Juiz de Fora, incorporado à estrutura do jornal 
"Tribuna de Minas", com certeza, continuará fazendo parte da estratégia 
desse tão importante veiculo de comunicação para conseguir enfrentar as 
dificuldades por várias décadas de caminhada. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n• 230/99, do Deputado João 
Batista de Oliveira, que dá nova redação ao art. 37 da Lei n• 12.727, de 
30/12fg7, que dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de 
emolumentos devidos por serviços extrajudiciais e dá outras providências. 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. À sanção. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento n• 366/99, do Deputado Durval Ângelo, em 

que solicita a inserção nos anais da Casa da reportagem "Os Seiscentos 
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Tiros que Pararam os Passos do Caudilho e Atrasaram a Vida de lmbé", 
publicada em 26/4/99, no jornal "Tribuna Popular", do Município de lmbé. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Requerimento n° 367/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja 
encaminhado ao Presidente da COPASA pedido de informações sobre o 
cronograma de liberação de recursos para o prosseguimento das obras de 
canalização do córrego Vieiras 111, situado na cidade de Montes Claros. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Requerimento n° 369/99, da Comissão Especial do Grande Hotel de Araxá, 
em que solicita seja encaminhado ao Presidente da COMIG pedido de envio 
de documentação referente às obras de restauração do Grande Hotel de 
Araxá. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n° 369/99 na forma do 
Substitutivo n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 386/99, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário de Administração pedido de informações acerca 
das medidas que estão sendo implementadas sobre a questão da promoção 
e da progressão do servidor público. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, 
o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o 
Requerimento n° 386/99 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 388/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que 
solicita seja encaminhado ao Presidente da Loteria Mineira do Estado pedido 
de informações sobre a arrecadação da instituição e o valor repassado às 
entidades assistenciais no ano de 1998. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento. Para encaminhar a votação, com a palavra, o 
Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, eu gostaria de apresentar uma 
emenda ao requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, para que 
tenhamos condições de conhecer a arrecadação e o valor repassado pela 
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Loteria Mineira às entidades assistenciais e às Prefeituras, neste ano de 
1999, cujo teor é o seguinte.(- Lê:) 

EMENDA N° 1 AO REQUERIMENTO N" 388/99 
Acrescente-se onde convier: 
" ... solicitando informações sobre a arrecadação bruta e líquida da Loteria do 

Estado e o valor repassado às entidades assistenciais e às Prefeituras nos 
anos de 1998 e 1999.". 

Sala das Reuniões, 1° de setembro de 1999. 
João Leite 
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os 

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, 
aprovado o Requerimento n° 388/99 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

2• Fase 
O Sr. Presidente- Esgotada a matéria destinada à 1• Fase, a Presidência 

passa à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 399/99, 

do Governador do Estado, que dispõe sobre a organização da Governadoria, 
da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, sobre a criação 
da Secretaria de Estado do Turismo, a extinção da Empresa Mineira de 
Turismo - TURMINAS - e da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, 
cria unidades administrativas na Secretaria de Estado da Segurança Pública 
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. As 
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira perderam 
prazo para emitir parecer. 

-Vêm á Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 399/99 

EMENDAN°2 
Suprima-se o art. 22. 
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 1999 . 
Alberto Bejani 
Justificação: O art. 22 do projeto fixa prazo de até 20 dias para constituição 

de comissão com incumbência de providenciar atos para instalação da 
Secretaria de Turismo, e seu parágrafo único determina que a comissão será 
presidida pelo Secretário de Turismo. Registre-se que ainda não existirá a 
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Secretaria, mas apenas o Secretário. Mas não é este o motivo da emenda. 

O poder de regulamentar é originário do Governador do Estado, consagrado 
no inciso VIl do art. 90 da Constituição do Estado. O dispositivo que se 
pretende acrescentar à lei é despiciendo e não acrescenta nada à ordem 
jurídica. Sendo inócuo, não deve constar na lei. 

EMENDA N° 3 
Suprima-se o art. 30, renumerando-se os demais. 
Sala das Reuniões, g de agosto de 1 g99. 
Alberto Bejani 
Justificação: O art. 30 declara extinta a Secretaria de Estado de Assuntos 

Municipais - SEAM. 
O modelo de estrutura do Executivo define o grau de centralização do poder 

dentro de determinado Governo. Tradicionalmente, o poder se concentra nas 
áreas de ação política, planejamento e fazenda. É forçoso reconhecer que 
esse é um tipo de gerência ultrapassado. Modernamente, preconiza-se a 
descentralização da ação do Governo, podendo-se avaliar o caráter 
democrático deste pelo grau de descentralização do processo decisório. 

A SEAM, desde sua criação, tem sido um sustentáculo dos municípios, 
principalmente dos mais pobres, para os quais esse suporte é muito 
importante. 

Extinguir a SEAM é centralizar o poder, o que é por si só uma medida 
condenável, pior ainda em se tratando de uma Secretaria que já engloba as 
atividades políticas e a comunicação social. 

EMENDAN°4 
Dê-se ao art. 26 a seguinte redação: 
"Art. 26 - Pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos cargos em 

comissão do Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado de 
Turismo serão preenchidos por servidores efetivos.". 

Sala das Reuniões, 9 de agosto de 1999. 
Alberto Bejani 
Justificação: O projeto de lei, no art. 26, preconiza que servidores efetivos 

deverão ocupar os cargos em comissão da SETUR, preferencialmente. Dizer 
apenas que os cargos serão "preferencialmente preenchidos por servidores 
efetivos" exprime uma intenção, mas não cria uma obrigação. 

É o momento de valorizar os servidores públicos, passando-se do discurso 
de campanha para a prática. Isso será possível se as ações forem 
quantificadas, prevendo-se claramente o número de cargos a eles destinados. 
Esta emenda fixa o percentual de 75%. Com essa definição, poder-se-á 
acreditar na predisposição para cumprir a norma, e será possível uma 
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verificação permanente de seu cumprimento, por parte, principalmente, dos 
sindicatos. 

EMENDA N°5 
Acrescente-se ao art. 6° o seguinte inciso IX: 
"Art. 6°- ........................ .. 
IX- O Corpo de Bombeiros Militar.". 
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 1999. 
Alberto Bejani 
Justificação: O art. 6° lista os órgãos que integram a administração pública 

e são subordinados diretamente ao Governador do Estado, entre eles a 
PMMG. 

A Emenda à Constituição n° 39 desvinculou o Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar, subordinando-o diretamente ao Governador. 

Esta emenda objetiva corrigir erro constante no projeto, que ignorou a 
citada emenda à Constituição. 

O Sr. Presidente -A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do § 
4° do art. 188 do Regimento Interno, foram apresentadas ao projeto quatro 
emendas do Deputado Alberto Bejani, as quais receberam os n°s 2 a 5. Nos 
termos do art. 201 do Regimento Interno, a Presidência vai designar relator o 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, para emitir parecer sobre o projeto e as 
emendas recebidas antecipadamente. A Presidência indaga ao relator se está 
em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira - Sr. Presidente, farei uso do prazo 
regimental. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência informa ao Plenário que o 
Projeto de Lei n° 39g199 encontra-se na faixa constitucional, sobrestando a 
apreciação das demais matérias da pauta. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reun1ao, convocando os 

Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem 
do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 363/99 

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei n° 363/99 

dispõe sobre o atendimento odontológico preventivo nas escolas estaduais. 
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Distribuída, a proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A 
seguir, veio a matéria a esta Comissão para, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, XI, do Regimento Interno, receber parecer. 

Durante a discussão na Comissão de Saúde, foi requerida vista do parecer, 
nos termos do art. 136. 

Fundamentação 
A proposição em exame pretende criar atendimento odontológico preventivo 

nas escolas estaduais, a ser feito com o auxílio de gabinetes dentários 
portáteis. Profissional habilitado fará visitas periódicas às escolas portando o 
instrumental necessário aos procedimentos de caráter preventivo, tais como a 
evidenciação de placa bacteriana, a aplicação de flúor, etc. Nessas visitas, o 
profissional ministrará aos alunos ensinamentos práticos de higiene bucal, 
limpeza, uso correto da escova e do fio dental. 

O projeto segue os ditames da medicina preventiva, cujo objetivo é evitar as 
doenças, procurando proporcionar melhor qualidade de vida aos indivíduos. 
Tal preocupação é prevista na Constituição Estadual, que, em seu art. 188, 
111, pnonza "as ações preventivas, consideradas as características 
socioeconômicas da população e de cada região, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais". 

O cuidado com a saúde é dever indeclinável do Estado, conforme 
estabelecido no art. 196 da Constituição Federal e corroborado pela 
Constituição do Estado, em seu art. 186. 

As medidas preventivas fazem parte de um programa eficaz e produtivo e 
devem ser estendidas à odontologia, visando a garantir a saúde bucal, o que 
irá contribuir de forma efetiva para o bem-estar físico e emocional do 
indivíduo. 

Frise-se também o aspecto econômico: os gastos com prevenção, na 
medicina, são bem menores do que os efetuados com a cura, o mesmo 
acontecendo na área odontológica, em que os tratamentos, de um modo 
geral, além de dolorosos e muitas vezes até traumatizantes, são de altíssimo 
custo e inacessíveis a grande parcela da população. A economia para o 
Estado será significativa. 

Reveste-se de mérito, portanto, este projeto de lei, que visa à proteção da 
saúde do indivíduo. 

Acatamos, durante a discussão do projeto, emendas propostas pelo 
Deputado Edson Rezende. A primeira delas visa a especificar algumas 
formas de prevenção que se pretende sejam efetivadas durante o 
atendimento. A segunda tem por finalidade acrescentar a cláusula de 
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vigência, omitida no projeto original. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 363/99 no 1° 

turno, com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas. 
EMENDAN° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - O Estado adotará, no âmbito de sua competência no Sistema 

Único de· Saúde- SUS -,as medidas necessárias para assegurar atendimento 
odontológico preventivo nas escolas estaduais. 

Parágrafo único - O atendimento odontológico preventivo constará de 
aplicação de flúor, evidenciação de placa bacteriana, instrução sobre regras 
de higiene e encaminhamento do aluno para tratamento, entre outras 
medidas.·. 

EMENDAN° 2 
Acrescente-se o seguinte art. 4°: 
"Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.". 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta, relator - César de Mesquita -

Cristiano Canêdo - Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 344/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 344/99, da Deputada Elbe Brandão, que institui a 

Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal, foi aprovado em turno único, 
na forma do Substitutivo n° 1 . 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 344/99 
Institui a Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituída a Semana Estadual de Promoção da Saúde Bucal, a 

ser comemorada na última semana de outubro. 
Parágrafo único - A programação a ser desenvolvida durante a semana 

comemorativa instituída por esta lei será definida pelo Conselho Estadual de 
Saúde. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 



Sala das Comissões, 31 de agosto de 1g99_ 
Maria Olivia, Presidente - Marco Régis, relator- João Paulo. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 371/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 371/99, do Deputado Chico Rafael, que institui a 
Semana de Combate à Violência no Estado, foi aprovado em turno único, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 371/99 
Institui a Semana de Combate à Violência no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituída a Semana de Combate à Violência, a ser 

comemorada, anualmente, no mês de junho, na semana em que ocorrer o dia 
14. 

Art. 2° - A Secretaria de Estado da Educação promoverá o envolvimento de 
todos os alunos da rede pública estadual nas atividades comemorativas da 
Semana de Combate à Violência. 

Parágrafo único - Os órgãos públicos estaduais interessados em participar 
da Semana de Combate à Violência poderão fazê-lo mediante palestras, 
debates, seminários e fóruns técnicos, que enfatizarão o espírito de 
fraternidade e solidariedade próprio da Semana. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Maria Olivia, Presidente - Marco Régis, relator - João Paulo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 8/9/99, as seguintes comunicações: 
Da Deputada Maria Olivia, notificando o falecimento da Sra. Ângela Perillo 

Lobato, ocorrido em 30/8/99, nesta Capital. (-Ciente. Oficie--se.) 
Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência do falecimento da Sra. 

Elizabeth Borges Sampaio, ocorrido em 1°/9/99, em Várzea da Palma. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Atas 
- Correspondência: Oficios; telegrama - 2• Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 538 a 544fg9 -
Requerimentos n°s 635 a 665/99 - Requerimentos dos Deputados Hely 
Tarqüínio (2), Elaine Matozinhos (3), Paulo Piau (2), Alberto Bejani, Sargento 
Rodrigues, Chico Rafael (2), Rogério Correia, Sebastião Costa, Arlen 
Santiago, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Genaro, Elbe Brandão, Hely 
Tarqüínio e outros, Maria Tereza Lara e outros, Álvaro Antônio e Antônio 
Carlos Andrada - Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho, 
de Educação, de Assuntos Municipais, de Política Agropecuária, de 
Transporte, de Direitos Humanos e de Turismo e dos Deputados Márcio 
Kangussu, Wanderley Ávila (2) e Maria Olívia - Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados João Leite, Carlos Pimenta, Fábio Avelar e Marco Régis - 2• 
Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. 
Presidente - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 23/99 - Acordo de 
Lideranças; Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho 
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, 
Rogério Correia, Antônio Genaro, Sargento Rodrigues, Elaine Matozinhos (3), 
Chico Rafael (2), Alberto Bejani, Álvaro Antônio, Paulo Piau (2) e Hely 
Tarqüínio e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 10, 344 e 371/99; 
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados 
Sebastião Costa, Elbe Brandão, Arlen Santiago, Hely Tarqüínio, Maria Tereza 
Lara e outros e Antônio Carlos Andrada; aprovação - 2• Fase: Questão de 
ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada 
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
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Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Fábio A velar -
Glycon Terra Pinto - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha- Márcio Kangussu- Marco Régis- Maria Olivia- Maria Tereza 
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor 
George - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião 
Costa- Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - Às 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Márcio Kangussu, 2"-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretàrio "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura, propondo 

seja sugerido ao Conselho Permanente da Medalha Presidente Juscelino 
Kubitschek o adiamento da concessão e da entrega dessa Medalha para 
após a decisão do Comitê do Patrimõnio Mundial, da UNESCO, sobre a 
proposta de inclusão de Diamantina no patrimõnio cultural da humanidade. 

Do Sr. Robson Neves, Deputado à Assembléia Legislativa do Espírito 
Santo, solicitando informações sobre o sistema de previdência dos servidores 
públicos do Estado. 

Do Sr. Maurílio Soares Guimarães, Presidente da Cãmara Municipal de 
Curvelo, encaminhando cópia de indicação de sua autoria, deferida pela Mesa 
dessa Casa, em que manifesta repúdio ao Projeto de Lei n° 356/g9, que cria a 
Autarquia de Trãnsito do Estado de Minas Gerais- DETRAN-MG. (-Anexe-se 
ao Projeto de Lei n° 356/99.) 

Do Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, Presidente do BDMG, 
encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais, cópia da documentação referente ao Projeto SOMMA. (- À 
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Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Maria de Fátima Gomes de Oliveira e outros, das superintendências 
regionais de ensino que compõem a Regional da Mata, comunicando a 
impossibilidade de participarem do seminário regional Construindo a Política 
de Educação Pública em Minas Gerais, promovido por esta Casa. 

Da Sra. Simone Montez Pinto, Promotora de Justiça de Defesa dos Direitos 
da Infância e Juventude, informando sua impossibilidade de comparecer a 
reunião realizada nesta Casa. 

Do Sr. Arthur Lopes Filho, Presidente da FEDERAMINAS, agradecendo o 
convite para participar de reunião realizada nesta Casa com o objetivo de se 
debaterem as propostas para alteração no sistema tributário nacionaL 

Do Sr. Waldemar Dornas Pereira, do Centro de Integração Empresa-Escola 
- CIEE-MG -, agradecendo os votos de congratulações com essa organização 
formulados por esta Casa a partir de requerimento do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva. 

TELEGRAMA 
De Diretores das escolas estaduais de Rio Vermelho, solicitando apoio à 

manutenção da legislação que dispõe sobre o apostilamento de Diretores de 
escolas estaduais.(- Anexe-se ao Projeto de Lei n• 448/99.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - A Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande 
Expediente. 

-Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 538/99 

Dispõe sobre a inclusão de estudos referentes à estrutura e ao 
funcionamento dos Poderes do Estado nas escolas de ensino fundamentaL 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As escolas de ensino fundamental da rede pública estadual 

incluirão em seu projeto pedagógico temas e atividades relacionados com o 
funcionamento, os objetivos e a atuação dos Poderes do Estado . 

Parágrafo único - Os temas de que trata o "caput" deverão integrar 
conteúdos de disciplinas afins. 

Art. 2° - Os conteúdos e as atividades propostos nesta lei serão sugeridos 
pelo Conselho Estadual de Educação, ouvidas as Escolas de Governo, do 
Legislativo e do Judiciário. 

Art. 3° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 
sessenta dias após sua publicação. 



Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Elbe Brandão 
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Justificação: A formação para o exercício pleno da cidadania pressupõe o 
conhecimento das instituições do Estado democrático, bem como das funções 
dos órgãos de poder e das relações que se estabelecem entre os cidadãos. 

A escola fundamental é o ambiente adequado para que esses 
conhecimentos sejam adquiridos, uma vez que aí se desenvolvem condições 
materiais e intelectuais e relações sociais que facilitam o processo de 
aprendizagem. 

Ao propor a inclusão dos referidos conteúdos no plano pedagógico das 
escolas públicas estaduais, estou certa de estar dando uma contribuição 
positiva para a formação da consciência cívica e cidadã de nossa juventude. 

Dessa forma, espero dos nobres pares o apoio a esta iniciativa. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para 

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI N° 539/99 

Altera a denominação da Escola Estadual de Angical para Escola Estadual 
Joaquim Vieira de Araújo, com sede no Município de São Francisco. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A Escola Estadual de Angical, com sede no Município de São 

Francisco, passa a denominar-se Escola Estadual Joaquim Vieira de Araújo. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Arlen Santiago 
Justificação: Os motivos que levaram a comunidade de Angical, pertencente 

ao Município de São Francisco, a solicitar a alteração do nome da referida 
escola foram os relevantes e inquestionáveis benefícios que o ilustre Sr. 
Joaquim Vieira de Araújo prestou ao povoado. 

Conforme é de domínio público na região, o homenageado notabilizou-se 
pela dedicação e pelo espírito humanitário com que exerceu variadas 
atividades em favor do desenvolvimento educacional e socioeconômico de 
Angical. 

Esse cidadão, falecido em 25/11/92, foi um grande líder político. Ao fundar o 
povoado, doou terreno para a construção da igreja e do salão escolar. Por 
meio de sua luta incansável em prol do progresso e bem-estar de seus 
conterrâneos, implementou a primeira escola municipal, dando total apoio a 
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seus professores. A eletrificação do povoado foi, também, mais uma 
conquista desse aguerrido homem público. 

Reconhecemos, portanto, a oportunidade de se prestar esta justa 
homenagem ao Sr. Joaquim Vieira de Araújo, tomando emprestado seu nome 
para denominar o estabelecimento estadual de ensino de Angical, no 
Município de São Francisco, razão pela qual contamos com anuência dos 
nobres colegas a este projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, ele o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 540/99 
Dispõe sobre a busca de pessoas desaparecidas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Ficam a autoridade policial e os órgãos de segurança pública 

obrigados a proceder à busca imediata de pessoas desaparecidas de até 
dezesseis anos de idade e de pessoas de qualquer idade que sejam 
portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, recebida a notícia de seu 
desaparecimento. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Carlos Pimenta 
Justificação: Este projeto de lei visa a instituir a busca imediata de crianças, 

adolescentes e deficientes desaparecidos. 
Há um número cada vez maior de pessoas desaparecidas no Brasil e em 

nosso Estado. 
Diversas são as causas, mas a demora na busca, indubitavelmente, agrava 

o problema, já que, quanto maior o tempo decorrido entre o desaparecimento 
e o inicio da busca, mais difícil fica encontrar a pessoa desaparecida. 

Não há determinação legal sobre o assunto, apenas uma orientação para 
que se dê um prazo antes de se iniciar a busca. 

O presente projeto, ao determinar a busca imediata, pretende agilizar o 
processo de localização, o que é imprescindível e ainda mais importante em 
se tratando de crianças, adolescentes e pessoas deficientes. 

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos ilustres pares à aprovação 
desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às omissões de Justiça e de Direitos Humanos 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 541/99 
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Altera dispositivo da Lei n° 6.265, de 1973, que dispõe sobre a Loteria do 

Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 4° da Lei n° 6.265, de 18 de dezembro de 1973, com a 

redação dada pelas Leis n°s 9.924, de 20 de julho de 1989, e 11.050, de 19 
de janeiro de 1993, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4° - O lucro líquido resultante da exploração da Loteria do Estado de 
Minas Gerais, anualmente verificado, observada a legislação federal 
especifica, será utilizado em obras ou serviços de assistência social nos 
seguintes percentuais: 

I - 24% (vinte e quatro por cento) para o Fundo de Assistência ao Menor-
FAM; 

11 - 20% (vinte por cento) para o Fundo de Assistência de Caráter Social e 
Assistência Médica- FASMED; 

111 - 17% (dezessete por cento) para o Fundo de Assistência à Educação 
Física, Esporte Especializado, Futebol Amador- FAEFA; 

IV- 5% (cinco por cento) para o Fundo de Promoção Cultural, sem prejuízo 
dos recursos que lhe cabem nos termos do parágrafo único do art. 6° desta 
lei; 

V- 22% (vinte e dois por cento) para subvenção às entidades que tenham 
finalidades idênticas às das de que tratam os incisos anteriores, legalmente 
constituídas no Estado; às entidades escolares, para seu custeio, total ou 
parcial; bem como a pessoas jurídicas de direito público ou privado, conforme 
disposto anualmente pela Assembléia Legislativa; 

VI- 2% (dois por cento) para a Fundação Hilton Rocha; 
VIl- 3% (três por cento) para a Fundação Mário Penna; 
VIII - 7% (sete por cento) para o Fundo Estadual de Proteção e Promoção 

dos Direitos Humanos. 
Parágrafo único - O produto do percentual de 1 O% (dez por cento) 

estabelecido pelo art. 6° da Lei n° 1.947, de 12 de agosto de 1959, que fica 
mantido, será aplicado dentro das finalidades e da proporção previstas neste 
artigo.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 542/99 
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Declara de utilidade pública a Casa do Caminho Confrade Alberto Vieira, 

com sede no Município de Sacramento. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa do Caminho Confrade 

Alberto Vieira, com sede no Município de Sacramento. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Casa do Caminho Confrade Alberto Vieira, fundada em 

29/12/96, é uma entidade beneficente sem fins lucrativos. Conforme consta 
em seu estatuto, está voltada para a prática da caridade cristã e da 
assistência social, mas difundir a educação física, moral e religiosa entre os 
seus assistidos é também um dos seus objetivos. 

Na área da assistência social, acolhe pessoas, especialmente as mais 
necessitadas e carentes, fornecendo-lhes alimento, vestuário e assistência 
médica e psicológica. 

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, título que se lhe pretende conceder por meio desta proposição, em 
reconhecimento aos bons serviços prestados à comunidade de Sacramento. 

Pelos motivos apontados, contamos com a anuência dos nobres colegas ao 
projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 543/99 
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas 

operações internas com mercadorias em cujo processo de industrialização 
tenha sido utilizado como matéria-prima sucata, resíduo ou fragmento de 
vidro, papel ou plástico provenientes de lixo reciclado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido do seguinte § 16: 
"Art. 12- ..................................... . 
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na fonma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até 12% 
{doze por cento) nas operações internas com mercadorias em cujo processo 
de industrialização tenha sido utilizado como matéria-prima sucata, resíduo 
ou fragmento de vidro, papel ou plástico provenientes de lixo reciclado.". 



Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 1 o de setembro de 1999. 
Cabo Morais 
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Justificação: O destino do lixo constitui um dos grandes desafios que a 
administração pública municipal enfrenta hoje em dia. A disposição 
inadequada do lixo é um dos grandes problemas ambientais em nosso 
Estado, sendo foco de transmissão de várias doenças, além da contaminação 
do solo e da água. Nos últimos meses, na região do Barreiro, algumas 
pessoas vieram a falecer vitimadas pela leptospirose, e outras apresentaram 
sintomas de contaminação dessa doença. Agentes sanitários de Belo 
Horizonte constataram que o local é infestado por ratos, devido à disposição 
inadequada de resíduos sólidos no ribeirão Arrudas. O custo resultante do 
trato inadequado do lixo tem sido responsável por investimentos nas áreas de 
saúde pública e preservação do meio ambiente os quais poderiam ser 
evitados. 

Visando encontrar uma solução para a questão ambiental, o Governo vem 
desenvolvendo programas de incentivo e orientação aos municípios, o que 
poderá redundar, em médio ou longo prazo, na eliminação do problema. A 
Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM -tem orientado os municípios, 
e, entre as opções sugeridas, estão os aterros sanitários, as usinas de 
compostagem e a incineração. O Governo do Estado desenvolveu programa 
de incentivo à instalação de usinas de compostagem e reciclagem de lixo, 
porém alguns resíduos sólidos coletados nessas usinas não têm encontrado 
mercado para o seu aproveitamento, como é o caso do vidro, do plástico e do 
papel, cuja demanda tem sido inferior à oferta. O projeto busca incentivar 
essa demanda e, conseqüentemente, proporcionar novas opções de renda a 
famílias pobres, um incentivo a mais para a coleta seletiva de lixo e a 
instalação de novas indústrias, que tragam novos produtos ao mercado, 
produzidos a partir do lixo reciclado. 

No caso do papel, a matéria-prima básica utilizada para sua fabricação é a 
madeira, por meio da produção de celulose. Porém, qualquer tipo de papel 
usado pode ser reaproveitado para a fabricação de papéis. Em maior ou em 
menor quantidade, todas as fábricas de papel são consumidoras de papel 
reciclado, e suas instalações possibilitam o reaproveitamento de seu próprio 
refugo, que gira em torno de 5% a 10% da produção bruta. Entretanto, são 
consideradas indústrias recicladoras aquelas que utilizam como matéria-prima 
mais de 50% de papéis usados e aparas. Além da economia energética, que 
chega a 70% quando é utilizado papel reciclado, cada tonelada de papel 
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produzida com papel reciclado evita o corte de 40 a 60 árvores de eucalipto 
com 6 anos de idade. 

Os plásticos são produzidos por meio de resinas sintéticas derivadas do 
petróleo, as quais possuem custo elevado. Como alternativa, as indústrias de 
plástico têm recorrido ao material reciclado, principalmente para a fabricação 
de produtos de uso menos nobre, como embalagens de produtos não 
destinados ao consumo humano - por exemplo, para acondicionar materiais 
de limpeza. 

Os vidros são produzidos a partir de minerais, sílica, soda e alumina. 
Possuem a grande vantagem de ser totalmente reciclados, ou seja, 1 
tonelada de vidro reciclado pode ser moída para produzir 1 tonelada de 
embalagens novas. O incentivo à reciclagem do vidro pode evitar a 
degradação do meio ambiente decorrente do seu processo de produção. 

Segundo estudos realizados pela FEAM, os benefícios gerados pelo 
reaproveitamento de sucata são inúmeros, entre os quais se destacam a 
geração de postos de trabalho para o pessoal envolvido na coleta, separação 
e preparação da sucata; a economia de jazidas, uma vez que os materiais 
reaproveitados entram no processo industrial, substituindo, de forma indireta, 
os minérios; a economia de fontes energéticas, pois a sucata possibilita a 
diminuição da energia necessária à produção. 

Acrescentamos aos benefícios citados a economia de investimentos em 
saúde pública, visto que a disposição inadequada do lixo é responsável pelo 
surgimento de inúmeras doenças. Além disso, o produto feito com material 
reciclado é mais barato, favorecendo as populações de baixa renda. 

É importante lembrar que a aprovação deste projeto viabilizará um mercado 
para os resíduos selecionados pelas usinas de reciclagem e compostagem de 
lixo instaladas no Estado, pois muitas estão sendo desativadas e sendo 
substituídas por aterros sanitários, por não encontrarem destino para o 
material reciclado. 

Acreditamos que os benefícios trazidos pela proposição superam em muito 
os custos, pois, além da redução de investimentos nas áreas de saúde, 
saneamento e proteção ao meio ambiente, haverá maior arrecadação de 
ICMS, com as novas indústrias e produtos que poderão surgir, o que, 
ademais, constituirá um mecanismo de combate ao desemprego, gerando 
novas fontes de trabalho. 

A redução pretendida para as operações internas equivale à alíquota 
interestadual de 12%, atendendo a proposição ao disposto no art. 155, inciso 
VI, da Constituição Federal. Está, portanto, dispensada a prévia deliberação 
dos Estados e do Distrito Federal no âmbito do Conselho Nacional de Política 
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Fazendária- CONFAZ. 

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 02, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 544/99 
(Ex-Projeto de Lei Complementar n° 3/95) 

Cria o Código Estadual do Meio Ambiente. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Código Estadual do Meio Ambiente 
Título I 

Da Política de Proteção Ambiental 
Capítulo I 

Das Disposições Preliminares 
Art. 1°- O Estado, com fundamento no Capítulo I do Título IV, Seção VI, da 

Constituição do Estado de Minas Gerais, desenvolverá ações, em conjunto 
com a comunidade, visando à compatibilização do desenvolvimento 
socioeconõmico com a proteção do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, 
com a finalidade de melhorar a qualidade de vida da população. 

Art. 2°- A política ambiental do Estado compreende o conjunto de diretrizes 
administrativas e técnicas destinadas a orientar a ação governamental ou 
privada no campo da utilização racional, da conservação e da preservação do 
meio ambiente, que atenderá a princípios estabelecidos nas legislações 
federal e estadual que regem a matéria. 

Parágrafo único - Todas as atividades, econômicas ou não, serão exercidas 
em consonância com a política ambiental do Estado. 

Art. 3° - O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e sua proteção é 
dever do Estado e de todas as pessoas e entidades que, para tanto, no uso 
da propriedade, no manejo dos meios de produção e no exercício de 
atividades, deverão respeitar as limitações administrativas e demais 
determinações estabelecidas pelo poder público, com vistas a assegurar um 
ambiente sadio e ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras 
gerações. 

Capítulo 11 
Dos Objetivos 

Art. 4° - A política do meio ambiente visa à preservação, à melhoria e à 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida digna, objetivando 
assegurar a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a 
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preservação do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, com a finalidade de 
melhorar a qualidade de vida da população, atendendo aos seguintes 
objetivos: 

I - o estímulo cultural à adoção de hábitos, costumes, posturas e práticas 
sociais e econômicas não prejudiciais ao meio ambiente; 

11 - a adequação das atividades socioeconômicas rurais e urbanas às 
imposições do equilíbrio ambiental e dos ecossistemas naturais onde se 
inserem;· 

111 -a preservação e a conservação dos recursos naturais renováveis, o seu 
manejo equilibrado e a utilização econômica, racional e criteriosa dos 
recursos não renováveis; 

IV - o comprometimento técnico da produção de alimentos, medicamentos, 
bens materiais e insumos em geral, assim como as preocupações ecológico-
ambientais e de saúde; 

V - a utilização adequada do espaço territorial e dos recursos hídricos 
destinados para fins urbanos e rurais, mediante uma criteriosa definição de 
uso e ocupação, bem como de tratamento e disposição final de resíduos e 
efluentes de qualquer natureza; 

VI - a garantia de crescentes níveis de saúde das coletividades humanas e 
dos indivíduos, através da melhoria da qualidade ambiental; 

VIl - a substituição gradativa, seletiva e priorizada de processos e outros 
insumos agrícolas ou industriais potencialmente perigosos por outros 
baseados em tecnologia e modelos de gestão e manejo mais compatíveis 
com a preservação ambiental; 

VIII - o desenvolvimento de pesquisas e tecnologia orientadas para o uso 
racional dos recursos naturais; 

IX - a participação da comunidade na elaboração e na implementação da 
política ambiental do Estado. 

Capítulo 111 
Da Ação do Estado 

Art. 5° - Ao Estado de Minas Gerais, no exercício de suas competências 
constitucionais e legais relacionadas com o meio ambiente, incumbe mobilizar 
e coordenar ações e recursos humanos, financeiros, materiais, técnicos e 
científicos, bem como a participação da população na consecução dos 
objetivos estabelecidos em lei, devendo: 

I - planejar e desenvolver ações de promoção, proteção, conservação, 
preservação, recuperação, restauração, reparação, vigilãncia e melhoria da 
qualidade ambiental; 

li -definir e controlar a ocupação e o uso dos espaços territoriais de acordo 
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com suas vocações naturais; 

111 - elaborar e implementar o Plano Estadual de Proteção ao Meio 
Ambiente; 

IV- exercer o controle da poluição ambiental; 
V - definir areas prioritárias de ação governamental relativa ao meio 

ambiente, visando a preservação e a melhoria da qualidade ambiental e do 
equilíbrio ecológico; 

VI - identificar, criar e administrar unidades de proteção ambiental e outras 
areas para a proteção de mananciais, ecossistemas naturais, fauna e flora, 
recursos genéticos e outros bens e interesses ecológicos, estabelecendo 
normas a serem observadas nessas areas; 

VIl - estabelecer diretrizes específicas para a proteção de mananciais 
hídricos, através de planos de uso e ocupação de bacias e sub-bacias 
hidrográficas; 

VIII -estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental para aferição e 
monitoramento dos níveis de poluição e contaminação do solo, atmosférica, 
hídrica e sonora, entre outros; 

IX - estabelecer normas relativas ao uso e ao manejo dos recursos 
ambientais; 

X- fixar normas de automonitoramento, padrões de emissão e condições de 
lançamentos de resíduos e efluentes de qualquer natureza; 

XI - conceder licenças, autorizações e fixar limitações administrativas 
relativas ao meio ambiente; 

XII - implantar sistema de informações sobre o meio ambiente, obrigando-se 
o poder público a produzi-las, quando inexistentes; 

XIII - promover a educação ambiental; 
XIV - incentivar o desenvolvimento, a produção e a instalação de 

equipamentos, bem como a criação, a absorção e a difusão de tecnologias 
compatíveis com a melhoria da qualidade ambiental; 

XV- implantar e operar sistema de monitoramento ambiental; 
XVI - garantir a participação comunitária no planejamento, na execução e 

na vigilância de atividades que visem a proteção, recuperação ou melhoria da 
qualidade ambiental; 

XVII - exigir Relatório de Impacto Ambiental - RIMA - com opções de 
localização para a operação de obras ou atividades públicas ou privadas que 
possam causar degradação ou transformação do meio ambiente, dando a 
esse estudo, até mesmo na fase de elaboração, ampla e indispensável 
publicidade; 

XVIII - definir critérios ecológicos em todos os níveis do planejamento 
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político, social e econômico; 

XIX - incentivar e auxiliar tecnicamente movimentos comunitários e 
entidades de caráter cultural, científico e educacional com finalidades 
ecológicas; 

XX - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético contido 
em seu território, mantendo e ampliando bancos de germoplasmas, e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material 
genético;. 

XXI - fiscalizar, cadastrar e manter as florestas e as unidades públicas 
estaduais de proteção, fomentando o florestamento econômico e ecológico e 
conservando as florestas remanescentes do Estado; 

XXII - incentivar e promover o reflorestamento, com essências nativas, das 
áreas degradadas, em margens de rios e outros corpos d'água, em áreas em 
desertificação e nas encostas sujeitas a erosão; 

XXIII - estabelecer forma, prazo máximo e extensão para que todas as 
propriedades rurais, independentemente do módulo, atinjam uma cobertura 
florestal composta de espécies nativas; 

XXIV - preservar e recuperar os recursos hídricos, as lagoas e os leitos 
maiores sazonais dos cursos d'água, vedadas as práticas degradadoras de 
suas propriedades; 

XXV - promover o manejo ecológico dos solos, respeitando sua vocação, 
incluindo a conservação das florestas nativas, o controle biológico de pragas, 
a utilização racional e moderada dos sistemas mecãnicos e o controle da 
erosão, bem como o combate às queimadas; 

XXVI - promover a restauração do solo já comprometido por ação ou prática 
predatória, restabelecendo-se-lhe ou melhorando-se-lhe a potencialidade 
original, através da ação de formas sistêmicas e orgãnicas de exploração, 
objetivando o incremento de sua produtividade e a perenização de sua 
capacidade de riqueza; 

XXVII - promover a reciclagem, a destinação e o tratamento dos resíduos 
industriais e hospitalares, dos agrotóxicos e dos rejeitas da atividade 
agropecuária e doméstica; 

XXVIII - proteger a flora e a fauna, nesta compreendidos todos os animais 
silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica e que provoquem extinção de espécies ou submetam 
animais a crueldade, fiscalizando a extração, a produção e a criação, 
métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de seus 
espécimes e subprodutos; 

XXIX - normatizar, controlar e fiscalizar a produção, o armazenamento, o 
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transporte, a comercialização, a utilização e o destino final de substâncias, 
produtos e embalagens, bem como o uso de técnicas, métodos e instalações 
que comportem risco efetivo ou potencial para a qualidade de vida e para o 
meio ambiente, incluindo o de trabalho; 

XXX - promover a captação de recursos financeiros destinados ao 
desenvolvimento das atividades relacionadas com a proteção e a 
conservação do meio ambiente, orientando sua aplicação em consonância 
com os objetivos maiores do planejamento ecológico; 

XXXI - promover e manter o inventário e o mapeamento da cobertura 
vegetal nativa, visando à adoção de medidas especiais de preservação e 
proteção, bem como estimular e promover o reflorestamento das áreas de 
declividade excessiva, margens de corpos de água e ambientes sujeitos ao 
processo de desertificação; 

XXXII - restringir e disciplinar a participação em concorrência pública e o 
acesso a créditos oficiais e beneficios fiscais por parte de pessoas físicas ou 
jurídicas condenadas judicial ou administrativamente por atos de degradação 
do meio ambiente; 

XXXIII - promover medidas judiciais e administrativas de responsabilização 
dos causadores de poluição ou de degradação ambiental; 

XXXIV - regulamentar e controlar a utilização de substâncias químicas em 
atividades agrossilvopastoris, industriais e de prestação de serviços; 

XXXV - avaliar níveis de saúde ambiental, promovendo pesquisas, 
investigações, estudos e outras medidas necessárias; 

XXXVI - incentivar, colaborar e participar de planos e ações de interesse 
ambiental nos níveis federal, estadual e municipal; 

XXXVII - fixar critérios para a implantação de indústrias em zonas 
apropriadas; 

XXXVIII - fixar critérios, baseados em área disponível e infra-estrutura 
existente, para a aferição do grau de saturação; 

XXXIX - criar serviços permanentes de segurança e prevenção de 
acidentes que provoquem depredação do meio ambiente; 

XL - fiscalizar o cumprimento dos padrões e das normas de proteção 
ambiental; 

XLI - executar outras medidas consideradas essenciais à conquista e à 
manutenção de melhores níveis de qualidade ambiental. 

Capitulo IV 
Dos Instrumentos da Política de Proteção Ambiental 

Art. 6°- São instrumentos da política de proteção ambiental: 
I -o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; 
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11 -o zoneamento ambiental; 
111- a avaliação de impactos ambientais; 
IV - o licenciamento e a revisão efetiva das fontes poluidoras ou 

potencialmente poluidoras; 
V - os incentivos à produção e à instalação de equipamentos e a criação ou 

absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental; 
VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder 

público, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse 
ecológico e reservas biológicas; 

Vil - as penalidades disciplinares ou compensatórias relativas ao não-
cumprimento das medidas necessárias à preservação ou à correção "êia 
degradação ambiental; 

VIII -a prestação de informações relativas ao meio ambiente; 
IX- o sistema estadual de proteção ambiental, constituído por entidades da 

sociedade civil e órgãos do poder público" 
Titulo 11 

Das Normas Gerais de Proteção Ambiental 
Capitulo I 

Da Proteção do Meio Ambiente 
Art" 7• - Para os fins previstos nesta lei, entende-se por: 
I - meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordens física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas 
as suas formas; 

11 - degradação da qualidade ambiental a alteração adversa das 
características do meio ambiente; 

111 - poluição toda e qualquer alteração dos padrões de qualidade e da 
disponibilidade dos recursos ambientais e naturais resultante de atividades 
que direta ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar das populações ou 
possam vir a comprometer seus valores culturais; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) comprometam as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
e) alterem desfavoravelmente os patrimônios cultural, histórico, 

arqueológico e turístico; 
f) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 
IV - poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 

responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação 
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ambiental; 

V - poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou 
indiretamente, cause ou possa causar a degradação do ambiente; 

VI - fonte poluidora toda e qualquer instalação ou atividade através da qual 
se verifique a emissão de poluentes ou a probabilidade dessa emissão; 

VIl - recursos naturais os componentes da litosfera, hidrosfera, atmosfera e 
biosfera, passíveis de serem explorados como insumos para diferentes 
setores econômicos; 

VIII - recursos ambientais os recursos naturais e os demais componentes 
dos ecossistemas necessários à manutenção de equilíbrio ecológico e da 
qualidade do meio ambiente associada à qualidade de vida, à proteção dos 
patrimônios cultural, histórico, arqueológico e turístico; 

IX - manejo ecológico a utilização dos recursos naturais, conforme os 
critérios de ecologia, visando obstar o surgimento, a proliferação e o 
desenvolvimento das condições que causem ou possam causar danos às 
populações ou aos recursos naturais, bem como buscando a otimização do 
uso desses recursos e a atuação para corrigir os danos verificados no meio 
ambiente; 

X - conservação a utilização dos recursos naturais em conformidade com o 
manejo ecológico; 

XI - preservação a manutenção de um ecossistema em sua integridade, 
eliminando-se qualquer interferência humana, salvo aquelas destinadas a 
possibilitar a própria preservação; 

XII - impacto ambiental qualquer alteração nas propriedades físicas, 
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 
matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetem: 

a) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) as atividades sociais e econômicas; 
c) a biota; 
d) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
e) a qualidade dos recursos ambientais. 
Art. 8° - O Estado de Minas Gerais promoverá a educação ambiental 

através dos meios formal e não formal, com a difusão de tecnologias de 
manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais, 
objetivando a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico, capacitando a 
população para participar ativamente na defesa do meio ambiente. 

Art. 9° - O Estado de Minas Gerais, através da secretaria de Estado 
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competente, adotará todas as medidas legais e administrativas necessárias á 
proteção do meio ambiente e à prevenção da degradação ambiental de 
qualquer origem e natureza. 

Art. 10 - Os planos, públicos ou privados, de uso de recursos naturais do 
Estado de Minas Gerais devem respeitar as necessidades do equilíbrio 
ecológico, as diretrizes e as normas de proteção ambiental. 

Parágrafo único - No caso de utilização de recursos naturais, tais como 
cascalheiras, areais e pedreiras de calcário, o órgão ambiental do Estado 
poderá exigir o depósito prévio de caução, com o objetivo de garantir a 
recuperação das áreas exploradas, conforme regulamentação a ser expedida. 

Capítulo 11 
Do Controle da Poluição 

Art. 11 - É vedado o lançamento no meio ambiente de qualquer forma de 
matéria, energia, substância ou mistura de substâncias, em qualquer estado 
físico, prejudiciais ao ar atmosférico, ao solo, ao subsolo, às águas, à biota, 
ou que possam torná-lo: 

I - impróprio ou nocivo à saúde; 
11 - inconveniente, inoportuno ou incômodo ao bem-estar público; 
111 - danoso aos materiais, prejudicial ao uso, ao gozo e à segurança da 

propriedade, bem como ao funcionamento normal das atividades da 
coletividade. 

Parágrafo único- O ponto de lançamento em cursos hídricos de qualquer 
efluente originário de atividade utilizadora de recursos ambientais será 
obrigatoriamente situado a jusante da captação de água do mesmo corpo 
d'água utilizado pelo agente de lançamento. 

Art. 12- Ficam sob o controle do órgão ambiental do Estado as atividades 
industriais, comerciais, de prestação de serviços e outras que produzam ou 
possam produzir alteração adversa às características do meio ambiente. 

Parágrafo único - Serão objeto de regulamentação especial as atividades de 
uso, manipulação, transporte, guarda e disposição final de materiais 
radioativo e irradiado, observada a legislação federal. 

Art. 13 - A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de 
estabelecimentos e as atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os 
empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental do 
Estado, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

§ 1° - Os pedidos de licenciamento, sua renovação e respectiva concessão, 
serão publicados no diário oficial do Estado, bem como em periódico de 
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grande circulação, cabendo as despesas ao requerente do licenciamento. 

§ 2° - A decisão quanto ao pedido de licenciamento ou a sua renovação 
ocorrerá a partir do 30° (trigésimo) dia da publicação no diário oficial do 
Estado, mencionada no parágrafo anterior. 

Art. 14 - Os estabelecimentos e todos os responsáveis pelas atividades 
previstas no artigo anterior são obrigados a implantar sistema de tratamento 
de efiuentes, automonitorar sua qualidade, e a promover todas as demais 
medidas necessárias para prevenir ou corrigir os inconvenientes e danos 
decorrentes da poluição. 

Art. 15 - No exercício do controle a que se refere o art. 13, o órgão 
ambiental do Estado, sem prejuízo de outras medidas, expedirá as seguintes 
licenças ambientais: 

I - Licença Prévia - LP -, na fase preliminar de planejamento do 
empreendimento, contendo requisitos básicos a serem preenchidos nas 
etapas de localização, instalação e operação; 

11 - Licença de Instalação - LI -, autorizando o início da implantação, de 
acordo com especificações constantes no projeto aprovado; 

111 - Licença de Operação - LO -, autorizando, após as verificações 
necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus 
equipamentos de controle da poluição, de acordo com o previsto nas licenças 
prévia e de instalação. 

§ 1 o - A licença prévia não será concedida quando a atividade for 
desconforme com o plano municipal de uso e ocupação do solo ou quando, 
em virtude de suas repercussões ambientais, seja incompatível com os usos 
e características ambientais do local proposto e adjacências. 

§ 2° - A LI deverá ser requerida no prazo de até 2 (dois) anos a contar da 
data de expedição da licença prévia, sob pena de caducidade desta. 

§ 3° - A LO deverá ser renovada anualmente, observada a legislação 
vigente à época da renovação. 

§ 4° - No interesse da política ambiental, o órgão ambiental, durante a 
vigência de qualquer das licenças de que trata este artigo, poderá determinar 
a realização de auditoria técnica no empreendimento. 

Art. 16 - Os valores para expedição da licença prévia, da LI e da LO serão 
cobrados separadamente. 

Art. 17 - As atividades referidas no art. 13, existentes na data da publicação 
desta lei e ainda não licenciadas, deverão ser registradas no órgão ambiental 
do Estado, para fins de obtenção da LO. 

Parágrafo único - O cumprimento do disposto neste artigo dependerá de 
convocação a ser feita por publicação no órgão oficial, fixando prazo e 
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estabelecendo os devidos procedimentos para efeito do referido registro. 

Seção I 
Relatório de Impacto Ambiental 

Art. 18 - Dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental e do 
respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual 
competente, o licenciamento das atividades modificadoras do meio ambiente, 
definidas na legislação federal. 

Parágrafo único - Além dessas atividades, ainda dependem de estudo de 
impacto ambiental e de Relatório de Impacto Ambiental: 

I - a aplicação de agrotóxicos, por via aérea, em área superior a 1 OOha 
(cem hectares); 

11 - qualquer atividade que utilize carvão mineral em quantidade superior a 
10t (dez toneladas) por dia; 

111 - projetos urbanísticos, acima de 20ha (vinte hectares); 
IV - edificações urbanas que alterem as condições do meio ambiente; 
V - a localização, a implantação, a operação, a ampliação e a alteração de 

atividades industriais. 
Art. 19 - Dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental e do 

respectivo RIMA, a serem submetidos à aprovação do IBAMA, o 
licenciamento de atividade que, por lei, seja de competência federal, sem 
prejuízo da autorização do Estado. 

Art. 20 - Caberá ao órgão ambiental do Estado determinar a realização de 
estudo prévio de impacto ambiental para a instalação e a operação de 
atividades que possam causar degradação do meio ambiente, sendo 
obrigatória a informação adequada e a posterior realização de audiência 
pública, convocada tempestivamente, através de edital, pelos órgãos públicos 
e privados de comunicação. 

Art. 21 - Os órgãos ambientais competentes deverão compatibilizar os 
processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação 
das atividades modificadoras do meio ambiente, respeitados os critérios e as 
diretrizes estabelecidos por esta lei e tendo por base a natureza, o porte e as 
peculiaridades de cada atividade . 

Art. 22 - Para fazer face à reparação dos danos ambientais causados pela 
destruição de florestas e por alterações em ecossistemas, o licenciamento de 
obras de grande porte, assim considerado pelo órgão licenciador com 
fundamento no RIMA, terá sempre como um de seus pré-requisitos a 
implantação de uma estação ecológica pela entidade ou empresa 
responsável pelo empreendimento, preferencialmente junto à área. 

Art. 23 - O valor da área a ser utilizada e das benfeitorias a serem feitas 



316 
para o fim previsto no artigo anterior será proporcional ao dano ambiental a 
ser ressarcido e não poderá ser inferior a 0,5% (meio por cento) dos custos 
totais previstos para a implantação dos empreendimentos. 

Art. 24 - A extensão, os limites, as construções a serem feitas e outras 
características da estação ecológica a ser implantada, serão fixados no 
licenciamento do empreendimento pela entidade licenciadora. 

Art. 25 - O RIMA relativo ao empreendimento apresentará uma proposta ou 
projeto e indicará possíveis alternativas para o atendimento ao disposto nesta 
lei. 

Art. 26 - A entidade ou empresa responsável pelo empreendimento deverá 
se encarregar da manutenção da estação ecológica, diretamente ou através 
de convênio com entidade do poder público capacitada para isso. 

Art. 27 - A entidade estadual do meio ambiente, licenciadora, fiscalizará a 
implantação e o funcionamento das estações ecológicas previstas nesta lei. 

Capítulo 111 
Das Unidades de Proteção Ambiental e Zonas de Proteção Ambiental 

Seção I 
Das Unidades de Proteção Ambiental 

Art. 28 - Para os fins previstos nesta lei, consideram-se Unidades de 
Proteção Ambiental as áreas, criadas por ato do poder público, para fins de 
proteção dos ecossistemas regionais e melhoria da qualidade de vida da 
população local ou regional. 

Art. 29- São unidades de proteção ambiental: 
I - estações ecológicas são áreas representativas de ecossistemas 

destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas à ecologia, à 
proteção do meio ambiente natural e ao desenvolvimento da educação 
conservacionista; 

11 - reservas ecológicas são áreas de florestas e demais formas de 
vegetação natural destinadas à preservação do meio ambiente; 

111 - reservas biológicas são áreas não perturbadas por atividades humanas, 
em que se acham preservadas características ou espécies da fauna ou da 
flora, onde são proibidas a utilização, a perseguição, a caça, a apanha ou a 
introdução de espécimes, bem como modificações do meio ambiente a 
qualquer título, ressalvadas as atividades científicas devidamente 
autorizadas; 

IV - áreas de proteção ambiental são áreas extensas ou não de domínio 
privado, de interesse para a proteção ambiental a fim de assegurar o bem-
estar das populações humanas e conservar ou melhorar as condições 
ecológicas locais ou regionais; 
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V - áreas de relevante interesse ecológico são áreas que possuem 

características naturais especiais ou que abriguem exemplares raros ou 
típicos da biota regional, exigindo cuidados especiais de proteção por parte 
do poder público; 

VI - áreas de interesse especial são áreas situadas em perímetros urbanos, 
destinadas à proteção de mananciais e dos patrimônios cultural, histórico, 
paisagístico ou arqueológico; 

VIl - monumentos naturais são áreas ou locais que, pela feição notável com 
que foram dotados pela natureza, merecem a proteção especial do poder 
público; 

VIII - florestas estaduais são áreas destinadas à produção de madeiras, à 
proteção de mananciais e de todos os recursos naturais que se encontrem 
dentro de seus limites, e cuja utilização e administração sejam em beneficio 
da população; 

IX - parques estaduais são áreas dotadas de atributos naturais, conciliando 
a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização 
para objetivos educacionais, recreativos e científicos, vedada qualquer forma 
de exploração dos recursos naturais; 

X - hortos florestais são áreas destinadas ao estudo e à multiplicação das 
espécies e das demais formas de vegetação. 

Seção 11 
Zonas de Proteção Ambiental 

Art. 30- São consideradas zonas de proteção ambiental: 
I - rodovia cênica, estrada que corta região com atributos ambientais 

relevantes; 
11 - bem tombado, área delimitada para proteger monumento arquitetônico, 

paisagístico ou arqueológico; 
111 - sitio de interesse recreativo, cultural e científico, área com atributos 

ambientais relevantes, capaz de propiciar atividades de recreação, 
desenvolvimento de pesquisas científicas e aprimoramento cultural; 

IV - áreas de formações vegetais defensivas da erosão de encostas e de 
ambientes de grande circulação biológica; 

V - mananciais de água, nascentes de rios e fontes hidrominerais. 
Seção 111 

Zoneamento Ambiental 
Art. 31 - A fim de assegurar os objetivos para os quais foram instituídas, as 

unidades de proteção ambiental e as zonas de proteção ambiental devem ser 
demarcadas. 

Art. 32 - São as seguintes as zonas ambientais: 
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I - zonas intangíveis são aquelas onde o estado primitivo da natureza 

permanece intacto, com ocorrência de vida silvestre, representando o mais 
alto grau de preservação, não se tolerando nelas quaisquer alterações 
humanas. Essas zonas são dedicadas à proteção integral dos ecossistemas, 
dos recursos genéticos e ao monitoramento ambiental. O objetivo básico do 
manejo nessas zonas é a preservação e a garantia da evolução natural do 
ambiente. 

li - zonas primitivas são aquelas de preservação permanente, onde tenha 
ocorrido mínima intervenção humana e que possuam espécies da flora e da 
fauna ou onde ocorram fenômenos naturais de valor cientifico. O objetivo 
geral do manejo é a preservação do ambiente natural e a viabilização de 
atividades de pesquisa, de educação ambiental e de lazer. 

111 - zonas de recuperação são aquelas consideravelmente alteradas pelo 
homem. O objetivo geral do manejo é deter a degradação ambiental e 
restaurar o meio ambiente da área. 

IV - zonas de uso especial são aquelas que contenham os equipamentos 
necessários à manutenção da unidade de proteção ambiental e aquelas 
comprometidas com rodovias, ferrovias, oleodutos, linhas de transmissão, 
torres de retransmissão, reservatórios de água, usinas hidrelétricas e onde 
haja outros equipamentos implantados. O objetivo geral do manejo é 
assegurar o funcionamento dos equipamentos implantados e a recuperação 
do meio ambiente. 

V - zonas de uso intensivo são aquelas constituídas por áreas naturais 
alteradas pelo homem. O objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente 
natural com o mínimo de impacto de atividades humanas. 

VI - zonas histórico-culturais são aquelas onde são encontradas 
manifestações históricas e culturais ou arqueológicas, as quais serão 
preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o povo, servindo 
ao turismo, à pesquisa, à educação e ao uso cientifico. 

Capitulo IV 
Da Implantação das Unidades de Proteção Ambiental e Zonas de Proteção 

Ambiental 
Art. 33 - Decreto do Governador do Estado: 
I- criará: 
a) os parques estaduais e 
b) as estações ecológicas ou reservas biológicas; 
11 - declarará: 
a) as rodovias cênicas, 
b) as áreas de formação vegetal defensiva ou de preservação permanente, 
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independentemente do estabelecido no art. 50; e 
c) os sítios de interesse recreativo, cultural e científico; 
111- indicará: 
a) os bens tombados, com as respectivas áreas adjacentes; 
b) os mananciais e 
c) as fontes hidrominerais. 

Capítulo V 
Das Proibições e Exigências 

319 

Art. 34 - É proibido o corte raso das florestas, a exploração de pedreiras e o 
exercício de outras atividades que degradem os recursos ambientais e a 
paisagem, nas faixas de terra dos locais adjacentes a: 

I - parques estaduais; 
11 - estações ecológicas ou reservas biológicas e reservas ecológicas; 
111 -rodovias cênicas. 
Art. 35 - Na faixa de terra dos locais adjacentes ao bem tombado, a 

instalação e a operação de empreendimentos comerciais e de serviços 
dependem de prévia autorização do órgão responsável pelo tombamento. 

Art. 36 - São considerados locais adjacentes, para efeito de proteção: 
I -a faixa de terra de 500m (quinhentos metros) de largura em torno: 
a) dos parques estaduais; 
b) das estações ecológicas ou reservas biológicas e reservas ecológicas; 
11 - o limite de até 50m (cinqüenta metros) de largura, a partir da faixa de 

domínio das rodovias cênicas, e 
111 - a faixa razoável que objetiva a preservar o entorno dos bens 

arqueológicos, paisagísticos e arquitetônicos tombados. 
Art. 37 - Nas áreas de formação vegetal defensiva à erosão, fica proibido o 

corte de árvores e das demais formas de vegetação natural, obedecidos os 
seguintes critérios: 

I - ao longo dos cursos de água, em faixa marginal, cuja largura mínima 
será: 

a) de 10m (dez metros) para rios de largura inferior a 20m (vinte metros); 
b) igual à metade da largura do rio, quando esta for superior a 20m (vinte 

metros); 
11 - ao redor das lagoas, lagos e reservatórios de águas naturais, numa faixa 

de 100m (cem metros); 
111- ao redor das nascentes, numa faixa de 50m (cinqüenta metros); 
IV - nas áreas acima das nascentes, no topo de morros, montes, 

montanhas e serras; 
V - nas encostas ou parte destas, com declividade superior a 30(trinta) 
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graus, equivalente a 100%(cem por cento) na linha de maior declive; 

Art. 38 - Nas lagunas, ficam proibidos a exploração dos recursos minerais e 
o aterramento; 

Art. 39- Nos mananciais e nas nascentes de que trata o art. 38, é proibido: 
I -o lançamento de qualquer efluente, resíduos ou biocidas; 
11 - o corte de árvores e de demais formas de vegetação natural; 
111 - a instalação e a operação de atividades industriais, comerciais e de 

prestação de serviços. 
Art. 40 - Nas áreas das fontes hidrominerais, fica proibida a exploração de 

recursos e de outras atividades que degradem os recursos ambientais e a 
paisagem. 

Art. 41 - Nos parques de interesses recreativo, cultural e científico, fica 
proibida a instalação e a operação de atividades industriais, comerciais e de 
prestação de serviços que degradem os recursos ambientais e a paisagem. 

Art. 42- Nos parques estaduais são proibidos: 
I - a extração dos recursos do solo; 
li -a utilização dos recursos hídricos; 
111- o corte das árvores e de qualquer tipo de vegetação; 
IV - a extração de qualquer produto de origem vegetal; 
V - a caça e a pesca de qualquer natureza; 
VI - a construção e a edificação de qualquer natureza; 
VIl - a implantação e a operação de atividades industrial, comercial, 

agropecuária e de outras de qualquer natureza, exceto as recreativas, 
turísticas e administrativas previstas nos objetivos do parque. 

Art. 43 - Nas estações ecológicas e nas reservas biológicas são proibidos: 
I - a extração dos recursos do solo; 
11 -a utilização dos recursos hídricos; 
111 -o corte das árvores e de qualquer tipo de vegetação; 
IV- a extração de qualquer produto de origem vegetal; 
V - a caça e a pesca de qualquer natureza e 
VI - a implantação e a operação de atividades industrial, comercial, 

agropecuária e de outras de qualquer natureza. 
Art. 44 - É proibido promover queimadas: 
I - nas unidades de proteção ambiental; 
11 -nas zonas de proteção ambiental; 
111 - nas terras de propriedade do Estado ou dos municípios; 
IV - nas restevas de lavouras. 
Art. 45 - Nas queimadas em propriedades privadas, os proprietários devem 

adotar medidas preventivas que evitem a propagação de incêndios. 
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Art. 46 - Os órgãos ambientais definirão as atividades que possam afetar a 

biota da unidade de proteção ambiental. 
Art. 47 - Nas áreas circundantes das unidades de proteção ambiental, num 

raio de 10km (dez quilômetros), qualquer atividade que possa afetar a biota 
deverá obrigatoriamente ser licenciada pelo órgão ambiental competente. 

Art. 48 - Nas áreas de relevante interesse ecológico ficam proibidas 
quaisquer atividades que possam pôr em risco: 

I - a conservação dos ecossistemas; 
li - a proteção à espécie de biota localmente rara; 
111 -a harmonia da paisagem. 
Art. 49 - Não são permitidas nas unidades de proteção as atividades de 

terraplenagem, mineração, dragagem e escavação que venham a causar 
danos ou degradação ao meio ambiente ou que representem perigo para 
pessoas ou para a biota. 

Parágrafo único - As atividades referidas neste artigo, num raio mínimo de 
1.000m (mil metros) do entorno de cavernas, corredeiras, cachoeiras, 
monumentos naturais, testemunhos geológicos e outras situações 
semelhantes, dependerão de prévia aprovação de estudos de impacto 
ambiental e de licenciamento especial pela entidade ambiental das unidades 
de proteção. 

Art. 50 - Nenhum projeto de urbanização poderá ser implantado na zona ou 
na unidade de proteção ambiental sem prévia autorização da entidade 
ambiental, que exigirá: 

I - adequação com o zoneamento ecológico-econômico; 
li - implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos; 
111 - sistema de vias públicas, sempre que possível, e curvas de nível e 

rampas suaves com galerias de águas pluviais; 
IV - lotes de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em pelo 

menos 20% (vinte por cento) da área do terreno; 
V - programação de plantio de áreas verdes com uso de espécies nativas; 
VI - traçado de ruas e lotes comercializáveis com respeito à topografia com 

inclinação inferior a 1 0% (dez por cento) . 
Art. 51 - Os loteamentos rurais deverão ser previamente aprovados pela 

entidade ambiental. 
Parágrafo único - A entidade ambiental poderá exigir que a área destinada, 

em cada lote, a reserva legal para a defesa da floresta nativa e de áreas 
naturais fique concentrada num só lugar, sob a forma de condomínio formado 
pelos proprietários dos lotes. 

Art. 52 - Na análise de projetos de uso, ocupação e parcelamento do solo, o 
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órgão ambiental do Estado, no ãmbito de sua competência, deverá 
manifestar-se, dentre outros, necessariamente sobre os seguintes aspectos: 

I - usos propostos, densidade da ocupação, desenho do assentamento e 
acessibilidade; 

11 - reserva de áreas verdes e proteção de interesses arquitetônicos, 
urbanísticos, paisagísticos, históricos, culturais, espeleológicos e ecológicos; 

111 - utilização de áreas com declividade igual ou superior a 30% (trinta por 
cento), bem como de terrenos alagadiços ou sujeitos a inundaçôes; 

IV- saneamento de áreas aterradas com material nocivo à saúde; 
V - ocupação de áreas onde o nível de poluição local impeça condições 

sanitárias mínimas; 
VI - proteção do solo, da fauna, da cobertura vegetal e das águas 

superficiais, subterrâneas, fluentes, emergentes e reservadas; 
VIl - sistema de abastecimento de água; 
VIII -coleta, tratamento e disposição final de esgotos e resíduos sólidos; 
IX - viabilidade geotécnica. 
Art. 53 - Os projetos de parcelamento do solo deverão ser aprovados pelo 

órgão ambiental do Estado para efeito de instalação e ligação de serviços de 
utilidade pública, bem como para registro em cartório de registro de imóveis. 

Capítulo VI 
Dos Mutirôes Ambientais 

Art. 54 - As entidades civis com finalidades ambientalistas terão direito a 
participar ou efetuar fiscalização nas unidades de proteção ambiental e nas 
zonas de proteção ambiental. 

Art. 55 -A participação na fiscalização será feita mediante a constituição de 
mutirôes ambientais, integrados, no mínimo por 3 (três) pessoas filiadas a 
entidade, ambientalista. 

Art. 56 - Sempre que possível, o mutirão ambiental contará com a 
participação de servidor público com experiência em fiscalização . 
. Art. 57 - Os participantes do mutirão ambiental, quando encontrarem 
infraçôes da legislação, lavrarão autos de constatação circunstanciados e 
devidamente assinados pelos presentes sobre as ocorrências verificadas. 

§ 1° - O auto de constatação será enviado ao órgão competente para 
aplicação da legislação, devendo, quando couber, ser encaminhado ao 
Ministério Público. 

§ 2° - Se a autoridade competente não se manifestar sobre os autos de 
constatação, caberá denúncia ao Conselho Superior de Proteção Ambiental. 

Título 111 
Das Normas Especiais de Proteção Ambiental 
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Capítulo I 

Da Proteção das Águas 
Art. 58- O Estado instituirá, por lei, sistema integrado de gerenciamento dos 

recursos hídricos, congregando órgãos estaduais, municipais e a sociedade 
civil, e assegurará os meios financeiros e institucionais para: 

I - a utilização racional das águas superficiais e subterrãneas e sua 
prioridade para abastecimento das populações; 

11 - o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o rateio dos custos 
das respectivas obras; 

111 -a proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso 
atual e futuro; 

IV - a defesa contra eventos críticos que ofereçam riscos à saúde, à 
segurança pública e prejuízos econômicos ou sociais; 

V -a celebração de convênios com os municípios para a gestão, por estes, 
das águas de interesse exclusivamente local; 

VI - a gestão descentralizada, participativa e integrada em relação aos 
demais recursos naturais e às peculiaridades da respectiva bacia hidrográfica; 

VIl - o desenvolvimento do transporte hidroviário e o seu aproveitamento 
econômico; 

VIII -a classificação das águas conforme o seu potencial de uso. 
Art. 59 - As águas subterrâneas e os aqüiferos devidamente avaliados 

constituirão reservas estratégicas para o desenvolvimento socioeconômico, 
indispensáveis para o suprimento de água às populações e o uso 
agropastoril, e deverão ter programa permanente de conservação e proteção 
contra poluição e superexplotação. 

Art. 60 - O poder público, mediante mecanismos próprios, contribuirá para o 
desenvolvimento dos municípios em cujos territórios se localizarem 
reservatórios hídricos de porte avantajado para uso comunitário. 

Art. 61 - Para proteger e conservar as reservas aqüiferas, o Estado 
incentivará a adoção, pelos municípios, de medidas visando: 

I - à instituição de unidades de proteção das águas utilizáveis para 
abastecimento das populações e à implantação, à conservação e à 
recuperação da cobertura florestal de mananciais e das matas ciliares; 

11 - ao zoneamento de áreas freqüentemente inundáveis que apresentem 
dificuldades de infiltração no solo e que sejam incompatíveis com a 
urbanização; 

111 - à implantação de sistemas de alerta e de defesa civil para garantir a 
segurança e a saúde públicas, quando de eventos hidrológicos indesejáveis; 

IV - ao condicionamento, à aprovação prévia por organismos estaduais de 
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controle ambiental e à gestão de recursos indispensáveis alocados. 

Seção I 
Controle da Poluição da Água 

Art. 62 - Não há impedimento no aproveitamento de águas de melhor 
qualidade em usos menos exigentes, desde que tais usos não prejudiquem a 
qualidade estabelecida para essas águas. 

Art. 63 - Não será permitido o lançamento de poluentes nos mananciais 
subsuperficiais. 

Art. 64 - Nas águas de classe especial não serão tolerados lançamentos de 
águas residuárias, domésticas e industriais, lixo e outros resíduos sólidos, 
substâncias potencialmente tóxicas, agrotóxicos, fertilizantes químicos e 
outros poluentes, mesmo tratados, e caso as águas sejam utilizadas para 
abastecimento doméstico, deverão ser submetidas a uma inspeção sanitária 
preliminar. 

Art. 65 - Nas águas enquadradas em classes menos nobres serão tolerados 
lançamentos de despejos, desde que não venham a fazer com que os limites 
estabelecidos para as respectivas classes sejam ultrapassados. 

Capitulo 11 
Da Proteção do Ar 

Seção I 
Padrões 

Art. 66- Para os fins desta lei, entende-se: 
I - por limite máximo de emissão a quantidade de poluentes permissível de 

ser lançada por fontes poluidoras para a atmosfera; 
11 - por excesso de combustão externa em fontes fixas toda a queima de 

substâncias combustíveis realizada nos seguintes equipamentos: caldeiras, 
geradores de vapor, centrais para geração de energia elétrica, fornos, 
fornalhas, estufas e secadores para a geração e uso de energia térmica, 
incineradores e gaseificadores. 

Art. 67 - São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes 
atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o 
bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos 
mananciais e ao meio ambiente em geral. 

Art. 68 - Para os efeitos desta lei, ficam estabelecidos os seguintes 
conceitos: 

I - padrões primários de qualidade do ar são as concentrações de poluentes 
que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população; 

11 - padrões secundários de qualidade do ar são concentrações de 
poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-
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estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à fiora, aos materiais 
e ao meio ambiente em geral. 

Parágrafo único - Os padrões de qualidade do ar serão objetivo a ser 
atingido mediante a estratégia de controle fixada pelos padrões de emissão e 
deverão orientar a elaboração de planos regionais de controle de poluição do 
ar. 

Seção 11 
Classificação 

Art. 69 - Ficam estabelecidos os níveis de qualidade do ar para elaboração 
do plano de emergência para episódios críticos de poluição do ar, visando a 
providências dos Governos do Estado e dos municípios, de entidades 
privadas e da comunidade, com o objetivo de prevenir grave e iminente risco 
à saúde da população. 

§ 1° - Considera-se episódio critico de poluição do ar a presença de altas 
concentrações de poluentes na atmosfera em curto período de tempo, 
resultante da ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à 
dispersão dos mesmos. 

§ 2° - Ficam estabelecidos os níveis de atenção, alerta e emergência, para 
execução do plano. 

§ 3° - Na definição de qualquer dos níveis enumerados, poderão ser 
consideradas concentrações de dióxido de enxofre, partículas totais em 
suspensão, produto entre partículas totais em suspensão e dióxido de 
enxofre, monóxido de carbono, ozônio, partículas inaláveis, fumaça, dióxido 
de nitrogênio, bem como a previsão meteorológica e os fatos e fatores 
intervenientes, previstos e esperados. 

§ 4°- As providências a serem tomadas, a partir da ocorrência dos níveis de 
atenção e de alerta, têm por objetivo evitar que se atinja o nível de 
emergência. 

Art. 70 - Durante a permanência dos níveis acima referidos, as fontes de 
poluição do ar ficarão, na área atingida, sujeitas às restrições previamente 
estabelecidas pelo órgão de controle ambiental. 

Art. 71 - Cabe ao Estado a competência para indicar as autoridades 
responsáveis pela declaração dos diversos níveis, devendo as declarações 
efetuarem-se por qualquer dos meios usuais de comunicação de massa. 

Capítulo 111 
Da Proteção da Fauna Silvestre 

Art. 72 - Os animais de qualquer espécie, em qualquer fase de seu 
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro. constituindo a 
fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são 
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propriedades do Estado, ficando proibidas a sua utilização, perseguição, 
mutilação, destruição, caça predatória ou apanha. 

§ 1° - Será permitida a instalação de criadouros mediante autorização do 
órgão estadual competente. 

§ 2° - Para a instalação e a manutenção de criadouros será permitida a 
apanha de animais silvestres, dentro de controle rigoroso e segundo os 
critérios estabelecidos pelo órgão estadual competente. 

Art. 73 - O perecimento de animais da fauna silvestre pelo uso direto ou 
indireto de agrotóxicos ou de outra substância química será considerado ato 
degradador da vida silvestre, obrigando-se seu responsável a promover todas 
as medidas necessárias á eliminação dos efeitos nocivos que causou, às 
suas expensas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Art. 7 4 - É proibido o comércio, sob quaisquer formas, de espécimes da 
fauna silvestre e de produtos e objetos oriundos de sua caça, perseguição, 
mutilação, destruição e apanha. 

§ 1° - Excetuam-se os espécimes e produtos provenientes de criadouros 
devidamente legalizados. 

§ 2° - O comércio de animais silvestres e seus produtos só poderá ser 
autorizado mediante rigoroso controle e autorização do órgão estadual 
competente, que poderá cassar a autorização quando não for devidamente 
comprovada a procedência dos animais. 

Art. 75 - Fica instituído o cadastro das pessoas físicas e jurídicas que 
negociem, na forma desta lei, com animais silvestres e seus produtos. 

Art. 76 - Poderá ser concedida a cientistas, inclusive estrangeiros, 
pertencentes a instituições cientificas oficiais ou oficializados, ou por essas 
indicados, autorização especial para a coleta de material zoológico destinado 
a fins científicos em quaisquer épocas, desde que obedecidas as regras da 
legislação pertinente. 

Art. 77 - A posse de animais da flora silvestre regional ou nacional 
domesticados deve ter sua origem devidamente comprovada, não podendo o 
possuidor ter mais de 2 (dois) exemplares. 

§ 1° - Os possuidores de mais de 2 {dois) exemplares deverão ser 
considerados fiéis depositários do restante, não podendo repô-los após sua 
morte, sendo proibida a comercialização. 

§ 2° - O fiel depositário terá um prazo para o condicionamento da situação 
de cativeiro dos animais sob sua custódia, findo o qual, se não forem 
cumpridas as condições exigidas, os animais serão apreendidos. 

§ 3° - Os animais considerados em extinção deverão ser apreendidos pela 
autoridade competente e encaminhados a entidades que possam mantê-los 
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adequadamente, visando a sua reintegração ao hábitat original. 

§ 4° - Os animais mantidos em cativeiro cuja procedência não puder ser 
comprovada serão apreendidos, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Capítulo IV 
Da Proteção da Flora e da Fauna Aquáticas 

Art. 78 - A flora e a fauna aquáticas, para os efeitos desta lei, são 
compostas de vegetais e animais que têm na água o seu normal ou mais 
freqüente meio de vida, sejam eles de ocorrência natural, cultivados ou 
provenientes de criadouro. 

Parágrafo único - Serão tuteladas a flora e a fauna situadas em águas 
públicas. 

Art. 79 - A utilização da fauna e da flora aquáticas pode ser efetuada por 
meio da pesca ou da coleta com fins comerciais, desportivos e cientificas, 
desde que respeitando as restrições legais. 

Art. 80 - As atividades de pesca serão objeto de licença ambiental, 
outorgada pelo órgão competente. 

§ 1 o - São dispensados de licença os pescadores que pesquem com a 
utilização de linha de mão, vara, caniço e molinete. 

§ 2° - Aos cientistas de instituições que tenham a atribuição de coletar 
material biológico para fins científicos serão concedidas licenças especiais. 

Art. 81 -As embarcações motorizadas, assim como as não autorizadas que 
pratiquem a pesca, deverão estar registradas pelo órgão estadual competente 
e sujeitar-se ás condições por este estabelecidas. 

Art. 82 - Cumpridas as prescrições da lei, fica proibido pescar: 
I - em corpos de água, nos períodos em que ocorrem fenõmenos 

migratórios para reprodução e nos períodos da desova, de reprodução ou de 
defeso; 

11 - espécies que devam ser preservadas ou indivíduos com tamanhos 
inferiores aos permitidos; 

111 -quantidades superiores às permitidas; 
IV - mediante a utilização de: 
a) explosivos ou substâncias que em contato com a água produzam efeito 

semelhante; 
b) substâncias tóxicas; 
c) aparelhos, petrechos, técnicas, processos e métodos não permitidos; 
V - em épocas e nos locais interditados pelo órgão ambiental competente; 
VI - sem licença do órgão ambiental competente; 
VIl - pelo sistema de arrasto e de lance nas águas inferiores; 
VIII - com petrechos cujo comprimento ultrapasse 1/3 (um terço) do 
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ambiente aquático; 

IX - a jusante e a montante nas proximidades de barragens, cachoeiras e 
escadas de peixe, nas condições e termos das normas regulamentares. 

§ 1°- Ficam excluídos da proibição prevista no inciso VI deste artigo os 
pescadores que utilizem para exercício da pesca linha de mão, vara, caniço e 
molinete. 

§ 2° - São vedados o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a 
industrialização de espécimes provenientes da pesca proibida. 

Art. 83 - O Poder Executivo fixará, por meio de atos normativos do órgão 
ambiental competente, os períodos de proibição da pesca, os aparelhos e 
implementas de toda natureza, atendendo às peculiaridades regionais e para 
proteção da fauna e da flora aquáticas, incluindo a relação das espécies e de 
seus tamanhos mínimos, bem como as demais medidas necessárias ao 
ordenamento pesqueiro. 

Parágrafo único - A pesca pode ser transitória ou permanentemente 
proibida em águas de domínio público ou naquelas de domínio privado 
quando houver relevante interesse ambiental. 

Art. 84 - A fiscalização das atividades pesqueiras abrangerá as fases de 
captura, extração, coleta, transporte, conservação, transformação, 
beneficiamento, industrialização e comercialização das espécies animais e 
vegetais que tenham na água o seu natural ou mais freqüente meio de vida. 

Art. 85 - O proprietário ou concessionário de represas ou cursos de água, 
além de outras disposições legais, é obrigado a tomar medidas de proteção à 
fauna. No caso de construções de barragens, tais medidas deverão ser 
adotadas nos períodos de instalação, fechamento de comportas ou operação 
de rotina. 

§ 1°- Serão determinadas, pelo órgão ambiental competente, medidas de 
proteção à fauna e à flora aquáticas em quaisquer obras que importem na 
alteração do regime dos cursos de água, mesmo quando ordenados pelo 
poder público. 

§ 2° - Nas águas onde houver peixamento ou fechamento de comportas 
será proibida a pesca, por período a ser determinado pelo órgão competente, 
conforme o regulamento. 

Art. 86 - Atividades de pesca ou coleta de vegetais aquáticos em áreas que 
não sejam de domínio estadual, poderão ser controladas e fiscalizadas pelo 
Estado, mediante convênio específico que preveja os recursos técnicos, 
administrativos, institucionais e financeiros para este fim, de acordo com o 
regulamento. 

Art. 87 - As atividades de controle e fiscalização ambientais sob a 
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responsabilidade do Estado no tocante à proteção da fauna e da flora 
aquáticas, bem como sua exploração racional, se sujeitarão às normas 
fixadas pelas autoridades ambientais estaduais, observadas aquelas 
estabelecidas pela União para as águas sob seu domínio. 

Capitulo V 
Da Proteção aos Recursos Minerais 

Art. 88 - A pesquisa e a exploração de recursos minerais serão objeto de 
licença ambiental, nos termos desta lei, sem prejuízo da aplicação da 
legislação federal pertinente, ficando seu responsável obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica determinada pelo 
órgão competente do meio ambiente. 

§ 1°- A pesquisa de recursos minerais, a ser autorizada pelo órgão federal 
competente, dependerá de licença prévia do órgão estadual do meio 
ambiente, que aplicará os critérios previstos no planejamento e no 
zoneamento ambientais, com vistas à prevenção a respeito das condições 
necessárias ao processo de pesquisa e eventual exploração minerária. 

§ 2° - O aproveitamento de bens minerais, sob qualquer regime jurídico de 
exploração, ressalvado o disposto no art. 93, dependerá de prévio 
licenciamento do órgão do meio ambiente, devendo ser precedido de estudo 
de impacto ambiental e respectivo relatório e do plano de recuperação da 
área a ser degradada, nos termos desta lei. 

§ 3° - O disposto no parágrafo anterior será também aplicado no caso de 
pesquisa de recursos minerais, quando nesta fase houver, sob qualquer 
forma, a exploração desses recursos. 

§ 4° - Os trabalhos de pesquisa ou lavra que causarem danos ao meio 
ambiente, contrários ás prescrições técnicas estabelecidas por ocasiões da 
outorga da respectiva licença ambiental, ou em desacordo com as normas 
legais ou medidas diretivas de interesse ambiental, serão objeto de parecer 
técnico do órgão ambiental do Estado, que o encaminhará, mediante 
representação, ao órgão federal ou municipal competente, para efeitos de 
suspensão temporária ou definitiva das atividades de pesquisa ou lavra, sem 
prejuízo das sanções previstas nesta lei. 

Art. 89 - A extração e o beneficiamento de minérios em lagos, rios e 
quaisquer outros corpos de água só poderão ser realizados de acordo com a 
solução técnica aprovada pelo órgão competente do meio ambiente. 

Art. 90 - O titular de autorização de pesquisa, de permissão de lavra 
garimpeira, de concessão de lavra, de licenciamento, de manifesto de mina 
ou de qualquer outro titulo minerário responde pelos danos causados ao meio 
ambiente, sem prejuízo das cominações legais pertinentes. 



330 
§ 1° - O órgão competente do meio ambiente exigirá o monitoramento das 

atividades de pesquisa e lavra de recursos minerais, sob a responsabilidade 
dos titulares destas atividades, nos termos da programação aprovada, sobre 
a qual exercerá auditoria periódica. 

§ 2° - Na hipótese de serem constatadas irregularidades no processo de 
pesquisa ou exploração minerária, contrariando as exigências fixadas para 
essas atividades pelo órgão do meio ambiente, este estabelecerá o prazo e 
as condições para a correção das irregularidades, sem prejuízo da 
recuperação das áreas degradadas e demais cominações legais. 

Art. 91 - A realização de trabalhos de extração de substâncias minerais, 
sem a competente permissão, concessão ou licença, sujeitará o responsável 
à ação penal cabível, sem prejuízo das cominações administrativas e da 
obrigação de recuperar o meio ambiente degradado. 

Parágrafo único - O órgão do meio ambiente adotará todas as medidas para 
a comunicação do fato de que trata esse artigo aos órgãos federais ou 
municipais competentes, bem como ao Ministério Público para as 
providências necessárias. 

Art. 92 - A lavra garimpeira, a ser permitida pelo órgão federal competente, 
dependerá de prévio licenciamento ambiental concedido pelo órgão estadual. 

§ 1° - Os trabalhos de mineração garimpeira serão objeto de disciplina 
específica, que compreenda normas técnicas e regulamentares e que objetive 
a adoção de medidas mitigadoras ou impeditivas dos impactos ambientais 
deles decorrentes. 

§ 2" - O órgão competente do meio ambiente expedirá o certificado de 
registro para os garimpeiros que exerçam suas atividades no Estado e 
constituirá o cadastro estadual de garimpeiros, para efeito de controle e 
fiscalização dessas atividades. 

Art. 93 - A realização de trabalhos, pesquisa e lavra de recursos minerais 
em espaços territoriais especialmente protegidos dependerá do regime 
jurídico a que estão submetidos, podendo o Estado estabelecer normas 
especificas para permiti-las, tolerá-las ou impedi-las, conforme o caso, tendo 
em vista a preservação do equilíbrio ecológico pretendido. 

Parágrafo único - Nas unidades de proteção constituídas em terras sob 
domínio do Estado, tendo em vista sua significativa importância ecológica, 
não serão permitidas atividades de pesquisa ou exploração minerária, 
ressalvados os casos de minerais estratégicos, após autorização dada pelo 
Conselho Superior de Proteção Ambiental. 

Capítulo VI 
Dos Assentamentos Industrial e Urbano 
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Art. 94 - O Estado, mediante lei, de acordo com seus objetivos de 

desenvolvimento econômico, locacionais, sociais e estratégicos, atendendo 
ao melhor aproveitamento das condições naturais e urbanas e de 
organização especial, regional e local, estabelecerá diretrizes ás quais 
sujeitar-se-ão a localização e a integração das atividades industriais. 

§ 1° - Os municípios, respeitadas as condições estabelecidas pela lei 
estadual, poderão criar e regulamentar zonas industriais de acordo com as 
diretrizes de desenvolvimento urbano, definidas no respectivo plano diretor. 

§ 2° - O Estado, ouvidos os municípios e as comunidades envolvidas, 
definirá padrões de uso e ocupação do solo em áreas nas quais será vedada 
a localização de indústrias, com o fim de preservar mananciais de águas 
superficiais e subterrâneas e de proteger áreas de interesse ambiental, por 
suas características ecológicas, paisagísticas e culturais. 

Art. 95 - Os assentamentos urbanos, mediante desmembramento ou 
parcelamento do solo e implantação de empreendimentos de caráter social, 
cumprirão os princípios e normas da Lei Federal n° 6.766, de 1979, 
observadas ainda as seguintes disposições: 

I - proteger, mediante índices urbanísticos apropriados, as áreas de 
mananciais destinadas ao abastecimento urbano, bem como suas áreas de 
contribuição imediata; 

11 - impedir o lançamento de esgotos urbanos nos cursos de água, sem o 
prévio tratamento adequado que compatibilize seus efluentes com a 
classificação do curso de água receptor; 

111 - prover a deposição final dos detritos sólidos urbanos, industriais, 
do·mésticos e hospitalares, por meio de métodos apropriados e de forma 
adequada ao não - comprometimento da saúde pública e dos mananciais de 
abastecimento urbano, superficiais ou subterrâneos, respeitando a natureza 
da ocupação e das atividades desenvolvidas no local de deposição; 

IV - vedar a urbanização de áreas cujas características geológicas 
desaconselhem a edificação, assim como em áreas com declividade igual ou 
superior a 30% (trinta por cento), em áreas sujeitas a inundação, em áreas 
aterradas com material nocivo à saúde pública, em áreas de preservação 
permanente e em áreas onde a poluição impeça condições sanitárias 
suportáveis. 

§ 1° - Os assentamentos urbanos serão objeto de prévia licença ambiental, 
expedida anteriormente à licença municipal pertinente. 

§ 2° - Os assentamentos urbanos, mediante o desmembramento, 
parcelamento do solo, ou implantação de empreendimentos de caráter social 
que estiverem em desacordo com as disposições desta lei sujeitarão seus 
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empreendedores às sanções administrativas e penais cabíveis, além da 
reparação do dano ambiental que tiverem engendrado. 

Titulo IV 
Das Atividades de Apoio Técnico e Cientifico 

Capitulo I 
Dos Instrumentos de Apoio 

Art. 96 - O Estado desenvolverá, direta e indiretamente, pesquisas 
cientificas e processo tecnológico, destinados a prevenir ou reduzir a 
degradação ambiental, e incentivará a fabricação de equipamentos 
antipoluentes e outras iniciativas que possam conduzir à racionalização do 
uso dos recursos naturais. 

Parágrafo único - O Estado implantará instrumentos institucionais, 
econômico-financeiros, creditícios, de apoio técnico-cientifico e material, 
dentre outros, como forma de estimulo a terceiros, pessoas físicas ou 
jurídicas, de direito público ou privado, sem fins lucrativos, tendo em vista as 
finalidades previstas no "caput" deste artigo. 

Art. 97 - Os órgãos e entidades integrantes das administrações direta e 
indireta do Estado deverão colaborar com o órgão ambiental do Estado 
quando da solicitação de recursos humanos, técnicos, materiais e logísticos. 

Art. 98 - O Estado desenvolverá planos e programas de capacitação de 
recursos humanos em diversos níveis, visando a aumentar a eficiência e a 
eficácia das atividades próprias dos órgãos ambientais do Estado. 

Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo, o Estado de Minas 
Gerais dará ênfase à capacitação, ao aperfeiçoamento e à reciclagem de 
recursos humanos para a atuação nas áreas de ecologia e meio ambiente. 

Capitulo li 
Da Prioridade em Pesquisas 

Art. 99 - Em face do disposto no capitulo anterior, constituem prioridades a 
pesquisa, o desenvolvimento e a disseminação sistemática de produtos, 
processos, modelos, técnicas e sistemas ecológicos de interesse nas áreas 
de: 

I - defesa civil e do consumidor; 
11 - projeto, implantação, transferência, fixação e melhoria de assentamentos 

populacionais de interesse social; 
111 - saneamento básico e domiciliar e de recuperação e saúde, 

especialmente dos estratos sociais carentes; 
IV - cultivo agrícola, especialmente em áreas que drenem em direção a 

corpos de água destinados ao abastecimento de populações urbanas; 
V- economia de energia elétrica e de combustíveis em geral; 
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VI - monitoramento e controle de poluição; 
Vil - desassoreamento de corpos de água, prevenção e controle de erosão 

e recuperação de sitias erodidos; 
VIII - biotecnologia, tratamento e reciclagem de efluentes e resíduos de 

qualquer natureza; 
IX- manejo de ecossistemas naturais. 

Capítulo 111 
Da Divulgação de Informações 

Art. 100 - O órgão ambiental do Estado deverá coletar, processar, analisar 
e, obrigatoriamente, divulgar dados e informações referentes ao meio 
ambiente. 

§ 1° - O sigilo industrial, quando invocado, deverá ser adequadamente 
comprovado por quem o suscitar. 

§ 2° - Na comunicação de fato potencialmente danoso, o órgão ambiental 
do Estado transmitirá imediatamente informação ao público, 
responsabilizando-se obrigatoriamente o agente público pela omissão, pelo 
retardamento, pela falsidade e pela imprecisão no cumprimento deste dever. 

Art. 101 - Os órgãos, instituições e entidades públicas ou privadas, bem 
como as pessoas físicas e juridicas ficam obrigados a remeter 
sistematicamente ao órgão ambiental do Estado, nos termos em que forem 
solicitados, os dados e as informações necessárias às ações de vigilãncia 
ambiental. 

§ 1° - É a todos assegurada, independentemente de pagamento de taxas, a 
obtenção de informações existentes no órgão ambiental do Estado, para 
defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesses pessoal e 
coletivo. 

§ ~ - Independentemente de solicitação, todo e qualquer fato relevante do 
ponto de vista ecológico e ambiental deve ser necessariamente comunicado 
ao órgão ambiental do Estado. 

Título V 
Sistema Estadual de Proteção Ambiental 

Capítulo I 
Do Sistema de Proteção Ambiental 

Art. 102 - O Sistema Estadual de Proteção Ambiental, que tem como 
atribuições a elaboração, a implementação, a execução e o controle da 
política ambiental do Estado, será constituído por órgãos ou entidades 
integrantes das administrações direta e indireta, por fundações instituídas 
pelo poder público cujas atividades estejam associadas. às de proteção da 
qualidade ambiental ou àquelas de disciplinamento do uso de recursos 
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ambientais e por entidades responsáveis pela execução de programas, 
projetos, controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 
degradação ambiental. 

Capítulo li 
Do Conselho Superior 

Art. 103 - Caberá ao Governo do Estado criar, num prazo de 90 (noventa) 
dias, o Conselho Superior de Proteção Ambiental do Estado, órgão recursal, 
deliberativo e de formulação de política estadual e de diretrizes 
governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais. 

Art. 104 - O Conselho Superior de Proteção Ambiental será vinculado à 
Casa Civil do Governo do Estado e sua composição, organização, 
competência e funcionamento serão estabelecidos em regulamento do Poder 
Executivo, obedecidos os critérios mínimos determinados por esta lei. 

Parágrafo único - São membros do Conselho Superior de Proteção 
Ambiental: 

I - indicados pelo Governador do Estado: 
a) o Secretário de Estado da Casa Civil do Governo do Estado; 
b) o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente; 
c) o Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral; 
d) o Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas; 
e) o Secretário de Estado de Indústria e Comércio; 
f) o Secretário de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos; 
g) o Secretário de Estado da Saúde; 
11 - Indicados por suas respectivas entidades: 
a) 1 (um) representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência - SBPC - seção Minas Gerais; 
b) 2 (dois) representantes das entidades ambientalistas não 

governamentais, constituídas há mais de 1 (um) ano; 
c) 1 (um) representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente- FEAM -; 
d) 1 (um) representante dos docentes da Universidade Federal de Minas 

Gerais; 
e) 1 (um) representante da Coordenadoria de Defesa Civil do Estado; 
f) 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do Estado; 
g) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas 

Gerais; 
h) 1 (um) representante do Conselho Regional de Química; 
i) 1 (um) representante do Conselho Regional de Biologia; 
j) 1 (um) representante do Conselho Regional de Farmácia; 
k) 1 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
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Agronomia; 

I) 1 (um) representante do Conselho Regional de Medicina; 
m) 1 (um) representante da Federação das Associações dos Municípios do 

Estado; 
n) 1 (um) representante da Federação das Indústrias do Estado de Minas 

Gerais- FIEMG -; 
o) 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado de Minas Gerais- FETAEMG -; 
Art. 105 - lncluir-se-ão entre as competências do Conselho Superior de 

Proteção Ambiental: 
I - aprovar a política ambiental do Estado e acompanhar sua execução, 

promovendo sua reorientação quando entender necessária; 
11 - definir áreas prioritárias de ação governamental relativas ao meio 

ambiente, visando à preservação e à melhoria da qualidade ambiental e do 
equilíbrio ecológico no Estado; 

111 - opinar sobre o plano plurianual e as demais leis orçamentárias 
destinadas à proteção ambiental, indicando as modificações necessárias à 
consecução da política formulada; 

IV - definir a ocupação e o uso dos espaços territoriais de acordo com suas 
limitações e condicionantes ecológicas e ambientais; 

V - decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, sobre 
multas e outras penalidades impostas pelos órgãos ambientais do Estado. 

Parágrafo único - As decisões do Conselho Superior de Proteção Ambiental 
do Estado serão tomadas mediante voto aberto e declarado em sessão 
pública. 

Título VI 
Das Infrações, Penalidades e do Procedimento Administrativo 

Capitulo I 
Das Infrações e Penalidades 

Art. 106 - Considera-se infração ambiental toda ação ou omissão voluntária 
ou involuntária que importem em inobservância dos preceitos desta lei e de 
seu regulamento, de decretos e de normas técnicas e outras que se destinem 
à promoção, à proteção e à recuperação da qualidade ambiental. 

Art. 107 - A autoridade ambiental que tiver ciência ou notícia de ocorrência 
de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, 
mediante processo administrativo próprio, sob pena de tornar -se co-
responsável. 

Art. 108 - Sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, as infrações a 
este código serão punidas, isolada e cumulativamente, com as seguintes 
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I - advertência; 
li- multa; 
111- apreensão de produto; 
IV- suspensão de venda ou fabricação de produto; 
V- embargo ou demolição de obra; 
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VI - interdição, parcial ou total, temporária ou definitiva, de estabelecimento 
ou de atividade; 

Vil - cassação do alvará de licenciamento de estabelecimento ou atividade; 
VIII - perda ou restrição de incentivos e beneficios fiscais concedidos pelo 

Governo do Estado; 
IX - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em 

estabelecimentos oficiais de crédito do Estado. 
Art .. 1 09 - A penalidade de advertência será aplicada quando se tratar de 

primeira infração de natureza leve, devendo nessa oportunidade, quando for o 
caso, fixar-se prazo para que sejam sanadas as irregularidades apontadas, 
sob pena de punição mais grave. 

Parágrafo único - Quando se tratar de infração de natureza leve, 
consideradas as circunstâncias atenuantes do caso, poderá, a critério da 
autoridade competente, ser novamente aplicada a penalidade de advertência, 
mesmo que outras já tenham sido impostas ao infrator. 

Art. 110- O infrator, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
é responsável, independentemente da culpa, pelo dano que causar ou puder 
causar ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. 

§ 1 o - Considera-se infrator, nos termos do "caput" deste artigo, o cartório 
que proceder à lavratura de qualquer escritura ou promover registro de imóvel 
de terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado que integrem unidades de 
proteção ambiental ou zonas de proteção ambiental. 

§ 2" - Considera-se causa a ação ou a omissão sem as quais a infração não 
teria ocorrido. 

§ 3° - O resultado da infração é imputável a quem lhe deu causa de forma 
direta ou indireta e a quem para ele concorreu. 

§ 4°- Exclui-se da imputação da infração a causa decorrente de força maior 
ou proveniente de eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis que 
causar, efetiva ou potencialmente, dano ao meio ambiente ou a terceiros. 

Art. 111 - As pessoas físicas ou jurídicas que operem atividade 
considerada, pelo órgão ambiental do Estado, de alta periculosidade para o 
meio ambiente serão obrigadas a efetuar o seguro compatível com o risco 
efetivo ou potencial. 
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Art. 112 -As infrações classificam-se em: 
I - leves: as eventuais e que não venham a causar risco ou dano à saúde, à 

biota e aos materiais, nem provoquem alterações sensíveis ao meio 
ambiente; 

11 - graves: as que venham a prejudicar a saúde, a segurança ou o bem-
estar ou causar dano à biota ou a outros recursos do meio ambiente; 

111 - gravíssimas: as que venham causar perigo iminente à saúde ou danos 
irreparáveis ou de difícil reparação ao meio ambiente. 

Art. 113- A pena de multa consiste no pagamento do valor correspondente: 
I - nas infrações leves, de 50 (cinqüenta) a 250 (duzentos e cinqüenta) 

UPFMGs fiscais; 
11 - nas infrações graves, de 251 (duzentos e cinqüenta e um) a 500 

(quinhentos) UPFMGs fiscais; 
111- nas infrações gravíssimas, de 501 (quinhentos e um) a 5.000 (cinco mil) 

UPFMGs fiscais. 
§ 1° - Atendido o disposto neste artigo, na fixação do valor da multa, a 

autoridade levará em conta a capacidade econômica do infrator. 
§ 2° - Os limites das multas estabelecidas neste artigo serão expressos por 

qualquer outro índice que venha a substituir a Unidade de Padrão Fiscal do 
Estado de Minas Gerais- UPFMG -. 

Art. 114 - Será aplicada a penalidade de multa após a constatação de 
irregularidade ou, se for o caso, quando não tenha sido sanada a 
irregularidade após o decurso do prazo concedido para sua correção. 

Art. 115 - A multa poderá ser reduzida em até 50% (cinqüenta por cento) do 
seu valor se o infrator se comprometer, mediante termo de compromisso, a 
tomar as medidas efetivas necessárias para evitar a continuidade dos fatos 
que lhe deram origem, cassando-se a redução, com o conseqüente 
pagamento integral da mesma, se essas medidas ou seu cronograma não 
forem cumpridos. 

Art. 116 - Para a imposição de penas e de graduação de pena de multa, a 
autoridade ambiental observará: 

I- as circunstâncias atenuantes e agravantes; 
11 - a gravidade do fato, tendo em vista as suas conseqüências para a saúde 

ambiental e o meio ambiente; 
111 -os antecedentes do infrator quanto às normas ambientais. 
Art. 117 - São circunstâncias atenuantes: 
I - menor grau de compreensão e escolaridade do infrator; 
11 - espontânea e imediata reparação do dano, ou limitação significativa da 

degradação ambiental causada; 
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111 - comunicação prévia pelo infrator de perigo iminente de degradação 

ambiental às autoridades competentes; 
IV - colaboração significativa com os agentes encarregados da vigilância e 

do controle ambientais; 
V- ser infrator primário. 
Art. 118 - São circunstâncias agravantes: 
I - ser o infrator reincidente ou cometer a infração de forma continuada; 
11 - ter o agente cometido a infração para obter vantagem, pecuniária ou 

não, para si ou para outrem; 
111 -o infrator induzir outrem para a execução material da infração; 
IV - ter a infração conseqüências gravosas à saúde pública ou ao meio 

ambiente; 
V - se, tendo conhecimento do ato lesivo à saúde pública ou ao meio 

ambiente, o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada para evitá-
lo; 

VI - se o infrator não providenciar de forma espontânea, imediata e eficaz, a 
reparação do dano ambiental causado; 

VIl - ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia; 
VIII -a infração atingir áreas sob proteção legal; 
IX - o emprego de métodos cruéis no abate ou na captura de animais. 
Parágrafo único - A desativação de estação de tratamento, intencional e 

sem justa causa, permite a caracterização da infração como gravíssima e 
torna o infrator passível de enquadramento na penalidade máxima. 

Art. 119 - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a 
pena será aplicada em consideração à circunstância preponderante, 
entendendo-se como tal aquela que caracterize o conteúdo da vontade do 
autor ou as conseqüências da conduta assumida. 

Art. 120 - Caracteriza-se a reincidência específica quando o agente comete 
nova infração do mesmo tipo, e a reincidência genérica, quando o agente 
comete 2 (duas) ou mais infrações de natureza diversa. 

Parágrafo único - A primeira irregularidade, desde que corrigida no prazo 
fixado, não constituirá elemento para configurar reincidência. 

Art. 121 - No caso de infração continuada, caracterizada pela repetição 
ininterrupta da ação ou da omissão inicialmente punida, a penalidade de 
multa poderá ser aplicada diariamente, nos mesmos limites e valores 
estabelecidos no art. 113 desta lei, até cessar a infração. 

§ 1 o - Sanada a irregularidade, o infrator comunicará o fato, por escrito, à 
autoridade competente, e, uma vez constatada sua veracidade, retroagirá o 
termo final do curso diário da multa à data da comunicação feita. 
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§ 2° - No caso de aplicação de multa diária, poderá, a critério do órgão 

ambiental do Estado, ser concedido novo prazo para correção das 
irregularidades apontadas, desde que requerido fundamentadamente pelo 
infrator, sustando-se durante o decorrer de prazos, se concedido novo prazo, 
a incidência da multa. 

Art. 122- Quando, apesar da lavratura do auto de infração, subsistir, ainda, 
para o infrator, obrigação a cumprir, o servidor autuante fixará pena de multa 
diária pelo seu descumprimento, nos mesmos limites e valores estabelecidos 
no art. 113 desta lei. 

Parágrafo único - A penalidade a que se refere o "caput" deste artigo será 
devida até o exato cumprimento da obrigação subsistente, sem prejuízo da 
aplicação de penalidade mais grave. 

Art. 123 - A penalidade de interdição parcial ou total, temporária ou 
definitiva, será imposta nos casos de perigo iminente à saúde pública ou a 
critério da autoridade competente, quer a partir da segunda reincidência, quer 
nos casos de persistir a infração continuada, após o decurso de qualquer dos 
períodos de multa diária imposta. 

Parágrafo único - A imposição de penalidade de interdição, se definitiva, 
acarreta a cassação de licença de operação e, se temporária, suspensão pelo 
período que durar a interdição. 

Art. 124 - A penalidade de embargo e demolição será imposta no caso de 
obras e construções realizadas sem as necessárias licenças ou em 
desacordo com a licença concedida, quando sua permanência ou 
manutenção contrariar as disposições desta lei, de seu regulamento e das 
normas dela decorrentes. 

Art. 125 - No caso de resistência, a execução das penalidades previstas 
nos incisos VI e Vil do art. 108 desta lei será efetuada com requisição de 
força policial, ficando a fonte poluidora sob custódia policial até sua liberação 
pelo órgão ambiental do Estado. 

Art. 126 - O infrator será o único responsável pelas conseqüências da 
aplicação das penalidades referidas no artigo anterior, não cabendo ao poder 
público nenhum pagamento ou indenização . 

Parágrafo único - Todos os custos e despesas decorrentes da aplicação 
dessas penalidades correrão por conta do infrator. 

Capítulo 11 
Do Procedimento Administrativo 

Art. 127 - As infrações da legislação ambiental serão apuradas em processo 
administrativo próprio, iniciando com a lavratura do auto de infração, 
observados o rito e os prazos estabelecidos nesta lei. 
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Parágrafo único - As eventuais falhas ou omissões não constituirão motivo 

de nulidade, cabendo à autoridade administrativa mandar supri-las. 
Art. 128 - Antes da lavratura do auto de infração, poderá o infrator ser 

intimado para prestar informações ou esclarecimentos à autoridade pública. 
Art. 129 - O auto de infração será lavrado pela autoridade ambiental que a 

houver constatado, em 3 (três) vias, destinando-se a primeira via ao infrator, e 
as demais à formação do processo administrativo, devendo o instrumento 
conter: 

I - nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais 
elementos necessários à sua qualificação e à sua identificação; 

11 - local, data e hora da constatação da infração; 
111 - descrição da infração e menção do dispositivo legal ou regulamentar 

transgredido; 
IV - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que 

autoriza a sua imposição; 
V - prazo para correção da irregularidade constatada; 
VI - ciência, pelo autuado, de que responderá pelo fato em processo 

administrativo; 
Vil - assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, de duas 

testemunhas e do autuante; 
VIII - prazo para o recolhimento da multa, com redução de 20% (vinte por 

cento), caso o infrator abdique do direito de defesa; 
IX - prazo para interposição de recurso, com expressa referência à 

necessidade de recolhimento da multa imposta, para conhecimento do 
infrator. 

Art. 130 - As omissões ou incorreções na lavratura do auto de infração não 
acarretarão sua nulidade quando do processo constarem os elementos 
necessários à determinação da infração e do infrator. 

Art. 131 - O infrator será notificado para ciência da infração: 
I - pessoalmente; 
11 - por correio ou via postal; 
111 -por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido. 
§ 1 o - Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a exarar 

ciência, o agente da autoridade pública fará registrar essa circunstância e 
encaminhará o auto de infração por via postal registrada, com aviso de 
recebimento. 

§ 'Z' - O edital referido no inciso 111 deste artigo será publicado somente 1 
(uma) vez, na Imprensa Oficial, considerando-se efetivada a notificação 5 
(cinco) dias após a publicação. 
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Art. 132 - No caso de imposição da penalidade de multa, se o infrator 

abdicar do direito de defesa, poderá recolhê-la com redução de 20% (vinte 
por cento), no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência do auto de infração. 

Art. 133 - O infrator poderá oferecer defesa de auto de infração no prazo de 
15 (quinze) dias contados da ciência da infração. 

§ 1 o - Antes do julgamento da defesa a que se refere este artigo, deverá a 
autoridade julgadora ouvir o servidor autuante, que terá o prazo de 10 (dez) 
dias para se pronunciar a respeito. 

§ 2° - Apresentada ou não a defesa, o auto de infração será julgado pelo 
dirigente do órgão ambiental do Estado. 

Art. 134 - Das decisões condenatórias poderá o infrator recorrer ao 
Conselho Superior de Proteção Ambiental dentro de 15 (quinze) dias. 

Art. 135 - Os recursos interpostos das decisões não definitivas não 
impedirão a imediata exigibilidade do cumprimento da obrigação subsistente 
nos termos do art. 114 desta lei. 

Art. 136 - Não serão conhecidos os recursos que não estiverem 
acompanhados de cópia autenticada da guia de recolhimento da multa. 

Parágrafo único - No caso de aplicação de multa diária, o recolhimento a 
que se refere este artigo deverá ser efetuado pela importância pecuniária 
correspondente ao número de dias do período compreendido entre a data do 
auto da infração e a da interposição do recurso. 

Art. 137 - As restituições de multas resultantes da aplicação da presente lei 
serão efetuadas, sempre, pelo valor recolhido, com a devida atualização 
monetária. 

Parágrafo único - As restituições mencionadas neste artigo deverão ser 
requeridas ao órgão estadual de controle ambiental através de petição que 
deverá ser instruída com: 

I - nome do autuado e seu endereço; 
11 - número do processo administrativo a que se refere a restituição 

pleiteada; 
111 -cópia da guia de recolhimento; 
IV- comprovante do acolhimento do recurso apresentado . 
Art. 138 - Caberá pedido de reconsideração do não-acolhimento da 

comunicação prevista no § 2" do art. 131, desde que formulado dentro de 1 O 
(dez) dias contados da ciência da decisão do órgão ambiental competente, 
comprovada, de maneira inequívoca, a cessação da irregularidade. 

Art. 139 - Os servidores ficam responsáveis pelas declaraçõe que fizerem 
nos autos de infração, sendo passíveis de punição, por falta grave, em caso 
de falsidade ou omissão dolosa. 
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Art. 140 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos 

para recurso, sem apresentação de defesa, ou apreciado o recurso, a 
autoridade amb·rental proferirá a decisão final, dando o processo por 
encerrado, notificando o infrator. 

Art. 141 - Quando aplicada a pena de multa diária, esgotado o recurso 
administrativo, o infrator será notificado para efetuar o pagamento do valor 
ainda devido, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento 
da notificação, recolhendo o respectivo valor á conta do Fundo Único do Meio 
Ambiente do Estado. 

§ 1° - A notificação para pagamento da multa será feita mediante registro 
postal ou por meio de edital publicado na Imprensa Oficial, se não localizado 
o infrator. 

§ 2° - O não-recolhimento da multa dentro do prazo fixado neste artigo 
implicará sua inscrição para cobrança judicial, na forma da legislação 
pertinente. 

Art. 142 - As infrações das disposições legais e regulamentares de ordem 
ambiental prescrevem em 20(vinte) anos. 

§ 1 o -A prescrição interrompe-se pela notificação ou outro ato da autoridade 
competente que objetive a sua apuração e conseqüente imposição de pena. 

§ ~ - Não corre o prazo prescricional enquanto houver processo 
administrativo pendente de decisão. 

Art. 143 - No caso de aplicação das penalidades de apreensão e de 
suspensão de venda do produto, do auto de infração deverá constar, ainda, a 
natureza, a quantidade, o nome ou a marca, a procedência, o local onde o 
produto ficará depositado e o seu fiel depositário. 

Título VIl 
Disposições Complementares e Finais 

Art. 144 - Na contagem dos prazos estabelecidos nesta lei, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se esses prazos, 
automaticamente, para o primeiro dia útil, se recaírem em dia sem expediente 
nos órgãos do serviço público estadual. 

Art. 145 - Os agentes públicos a serviço da vigilância ambiental são 
competentes para: 

I -colher amostras necessárias para análises técnicas e de controle; 
11 - proceder às inspeções e visitas de rotina, bem como apurar 

irregularidades e infrações; 
111 - verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes; 
IV - lavrar autos de infração e aplicar as penalidades cabíveis; 
V - praticar todos os atos necessários ao bom desempenho da vigilância 
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ambiental no Estado; 

VI - intimar por escrito as pessoas ou entidades poluidoras, ou 
potencialmente poluidoras, a prestarem informações ou esclarecimentos em 
local e data previamente fixados. 

§ 1° - No exercício da ação fiscalizadora, os agentes terão livre acesso a 
todas as edificações ou locais sujeitos ao regime desta lei, não se podendo 
negar a eles informações, vistas a projetos, instalações, dependências ou 
produtos sob inspeção. 

§ 2°- Nos casos de embaraço à ação fiscalizadora, os agentes solicitarão a 
intervenção policial para a execução da medida ordenada, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades cabíveis. 

Art. 146 - Os agentes públicos a serviço do órgão ambiental do Estado 
deverão ter qualificação específica, exigindo-se, para sua admissão, 
aprovação em concurso público de provas e títulos. 

Art. 147 - Os servidores do órgão de fiscalização ambiental e dos 
laboratórios de controle que sejam soctos, acionistas majoritários, 
empregados a qualquer título ou interessados, de qualquer forma, em 
empresas sujeitas ao regime desta lei, não poderão atuar, nem manifestar-se, 
nos processos em que essas estejam envolvidas, sob pena de punição por 
falta grave e sem prejuízo das sanções penais e civis a que estiverem 
sujeitos. 

Art. 148 - Fica o Poder Executivo autorizado a determinar medidas de 
emergência a fim de enfrentar episódios críticos de poluição ambiental, em 
caso de grave e iminente risco para a vida humana e para bens materiais de 
alta relevância econômica, bem como nas hipóteses de calamidade pública 
ou de degradação do meio ambiente. 

Parágrafo único- Para a execução das medidas de emergência de que trata 
este artigo, poderão, durante o período crítico, ser reduzidas ou impedidas as 
atividades nas áreas atingidas. 

Art. 149 - A Procuradoria-Geral do Estado manterá Subprocuradoria 
especializada em tutela ambiental, defesa de interesses difusos e dos 
patrimônios histórico, cultural, paisagístico, arquitetônico e urbanístico, como 
forma de apoio técnico-jurídico à implementação dos objetivos desta lei e das 
demais normas ambientais vigentes. 

Art. 150 - O Estado poderá, através de Secretaria de Estado responsável 
pela gestão ambiental e controle de poluição, conceder ou repassar auxílio 
financeiro a instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, para a 
execução de serviços de relevante interesse ambiental. 

Art. 151 -O Governo do Estado promoverá a criação de linhas especiais de 
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crédito no seu sistema financeiro, para financiar o desenvolvimento da 
pesquisa, a execução de obras, a aquisição e a instalação de equipamentos 
que concorram para o controle da degradação ambiental ou a melhoria da 
qualidade do meio ambiente. 

Parágrafo único - Somente poderão ser concedidos financiamentos com 
recursos oriundos do Tesouro do Estado, sob forma de fundos especiais ou 
de capital, ou de qualquer outra forma, com taxas e condições favorecidas 
pelas instituições financeiras sob o controle acionário do Governo do Estado, 
às empresas que apresentarem as licenças a que se refere esta lei, emitidas 
pelo órgão de controle ambiental. 

Art. 152 - As atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços 
deverão ser dotadas de meios e sistemas de segurança contra acidentes que 
possam põr em risco a saúde pública ou o meio ambiente. 

Parágrafo único - Os serviços de segurança e prevenção de acidentes 
danosos à saúde pública e ao meio ambiente serão desenvolvidos pelas 
próprias empresas e supervisionados pelo órgão ambiental do Estado. 

Art. 153 - As rodovias estaduais serão, obrigatoriamente, arborizadas com 
espécies típicas regionais, em suas faixas de domínio, cabendo a execução 
deste dispositivo à secretaria competente. 

Art. 154- O poder público estadual promoverá, a cada 05 (cinco) anos, o 
inventário e zoneamento florestal do Estado, divulgando anualmente o censo 
referente ao consumo e à produção de matéria-prima florestal. 

Art. 155- Fica instituída no Estado a Semana da Árvore, a ser comemorada 
entre os dias 24 a 30 de setembro. 

Parágrafo único - Para a Semana da Árvore serão programadas reuniões, 
conferências e palestras nas escolas e estabelecimentos públicos ou 
subvencionados, bem como solenidades e festividades com o objetivo de 
caracterizar floresta como recurso natural, de elevado valor social e 
econômico, que deve ser protegido e utilizado de forma racional. 

Art. 156 - Nos mapas e cartas oficiais do Estado, serão, obrigatoriamente, 
assinalados os parques, as reservas indígenas e as florestas públicas. 

Art. 157 - A regulamentação do plano de manejo sustentado de que trata 
esta lei será estabelecida pelo Poder Executivo, num prazo de 90 (noventa) 
dias a contar da publicação desta lei. 

Art. 158 - Fica proibido o estabelecimento de usinas hidroelétricas cuja 
bacia de acumulação atinja áreas com cobertura florestal superior a 10%{dez 
por cento) do total. 

Art. 159 - Na liberação do financiamento do banco oficial estadual destinado 
a investimento ou custeio agrícola, parte dos recursos será obrigatoriamente 
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direcionada para implantação do Programa de Conservação dos Solos, 
contemplando o reflorestamento até atingir o mínimo de 20% (vinte por cento) 
do imóvel, segundo a aptidão do solo. 

Art. 160 - Os casos omitidos nesta lei serão decididos pelo Conselho 
Superior de Proteção Ambiental. 

Art. 161 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será 
regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias. 

Art. 162 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 31 de agosto de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: Estruturado a partir da experiência de organizações que se 

dedicam ao meio ambiente e aproveitando o acervo de informações da 
legislação federal e de outros Estados, além de projetos de lei já 
apresentados na nossa Assembléia Legislativa, inclusive estudos e 
documentos sobre o assunto, o código sugere uma política de proteção 
ambiental. Mais que princípios e normas, visa à formação de uma consciência 
ecológica, estabelecendo procedimentos de prevenção, controle e atenuação 
das agressões à natureza. O código fixa instrumentos institucionais, 
econômico-financeiros, creditícios e de apoio técnico-científico, capazes de 
permitir ao Estado o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, 
estimulando terceiros a participar, sem fins lucrativos, de iniciativas voltadas 
para a prevenção e redução da degradação ambiental. Cria o sistema 
estadual de proteção ambiental, definindo órgãos e competências. Oferece, 
ainda, um conjunto de medidas administrativas, de acompanhamento e 
controle de objetivos, atividades, ações e procedimentos indicados. 

A aprovação do Código Estadual do Meio Ambiente, como se propõe, 
corresponde à opção por leis modernas e atualizadas no campo do magno 
problema, compatibilizando, segundo declara o art. 1°, desenvolvimento 
socioeconômico com proteção ao meio ambiente e equilíbrio ecológico para a 
melhoria da qualidade de vida. Ou ainda, citando um dos princípios da 
chamada Carta da Terra, divulgada durante a Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente no Rio de Janeiro, em junho de 1992:" Os seres 
humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 
natureza". 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 193, ele o art. 102, 
do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
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N° 635/99 da Deputada Maria Olívia, solicitando seja consignado nos anais 

da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de Bom 
Sucesso pela comemoração dos 126 anos de sua emancipação político-
administrativa, em 8/9/99_ (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 636/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja consignado nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Diretoria do jornal "Estado de 
Minas" pela edição do jornal "Estado de Minas a Bordo", distribuído aos 
passageiros de ônibus intermunicipais. (-À Comissão de Transporte.) 

W 637/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico desse órgão, das obras de melhoria e ampliação do 
sistema de abastecimento de água do Município de Mamonas. 

N° 638/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico desse órgão, das obras de implantação de sistema de 
esgotamento sanitário no Município de Janaúba. 

N° 639/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico desse órgão, das obras de implantação de sistema de 
abastecimento de água no Município de Janaúba. 

N° 640/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico desse órgão, das obras de implantação de sistema de 
esgotamento sanitário no Município de Verdelândia. 

N° 641/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico desse órgão, das obras de melhoria do sistema de 
abastecimento de água do Município de Catuti. 

N° 642/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico desse órgão, das obras de melhoria do sistema de 
abastecimento de água do Município de Espinosa. 

N° 643/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico desse órgão, das obras de implantação de sistema de 
abastecimento de água no Município de Gameleiras. 

N° 644/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico desse órgão, das obras de implantação de sistema de 
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esgotamento sanitário no Município de Espinosa. 

W 645/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico desse órgão, das obras de melhoria do sistema de 
abastecimento de água do Município de Jaíba. 

N° 646/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja encaminhado ofício 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico da empresa, das obras de implantação de sistema de 
esgotamento sanitário no Município de Jaíba. 

N° 64?/g9, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja encaminhado ofício 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico da empresa, das obras de implantação de sistema de 
esgotamento sanitário no Município de Mamonas. 

N° 648/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja encaminhado ofício 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico da empresa, das obras de implantação de sistema de 
abastecimento de água no Município de Verdelândia. 

N° 649/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja encaminhado ofício 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico da empresa, das obras de melhoria do sistema de 
abastecimento de água no Município de Serranópolis de Minas. 

N° 650/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja encaminhado ofício 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico da empresa, das obras de implantação de sistema de 
esgotamento sanitário no Município de Serranópolis de Minas. 

N° 651/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja encaminhado ofício 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico da empresa, das obras de implantação de sistema de 
esgotamento sanitário no Município de Manga. 

N° 652/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja encaminhado ofício 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico da empresa, de obras de melhoria do sistema de 
abastecimento de água no Município de Matias Cardoso. 

N° 653/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja encaminhado ofício 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
Saneamento Básico da empresa, de obras de melhoria e ampliação do 
sistema de abastecimento de água no Município de Mato Verde. 

N• 654/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja encaminhado ofício 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão, no Programa de 
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Saneamento Básico da empresa, de obras de melhoria do sistema de 
abastecimento de água no Município de Monte Azul. 

N° 655/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão das obras de melhoria e 
ampliação do sistema de abastecimento de água no Município de Nova 
Porteirinha no orçamento de investimentos da empresa para 2000. 

N° 656/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão das obras de ampliação do 
sistema de abastecimento de água no Município de Pai Pedro no orçamento 
de investimentos da empresa para 2000. 

N° 657/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão das obras de implantação 
de sistema de esgotamento sanitário no Município de Pai Pedro no orçamento 
de investimentos da empresa para 2000. 

N° 658/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão das obras de implantação 
de sistema de esgotamento sanitário no Município de Porteirinha no 
orçamento de investimentos da empresa para 2000. 

N° 659/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão das obras de melhoria e 
ampliação do sistema de abastecimento de água no Município de Porteirinha 
no orçamento de investimentos da empresa para 2000. 

N° 660/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA-MG com vistas à inclusão das obras de melhoria do 
sistema de abastecimento de água no Município de Riacho dos Machados no 
Programa de Saneamento Básico dessa empresa. (-Distribuídos à Comissão 
de Saúde.) 

N° 661/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos com vistas a apoiar a 
Coordenadoria de Direitos Humanos de Belo Horizonte no acompanhamento 
e orientação da família de Oraci Rodrigues, depoente na CPI da Carteira de 
Habilitação. 

N° 662/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado 
apelo à Coordenadoria de Direitos Humanos de Belo Horizonte com vistas a 
acompanhar e orientar a família de Oraci Rodrigues, depoente na CPI da 
Carteira de Habilitação.(- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 663/99, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à revogação da 
Portaria n° 66.718, do DETRAN-MG. (-À Comissão de Transporte.) 
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N° 664/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com a Secretaria da Educação 
pelo transcurso dos 69 anos de sua criação. 

N° 665/99, do Deputado lrani Barbosa, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário da Educação com vistas ao cancelamento da exigência de 
apresentação da carteira de identificação profissional do Ministério da 
Educação para concessão do direito de acesso na carreira de professor da 
rede pública estadual.(- Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Do Deputado Hely Tarqüinio, solicitando a realização, nesta Casa, de Ciclo 
de Debates para discutir a situação do sistema financeiro. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Hely 
Tarqüinio, Elaine Matozinhos (3), Paulo Piau (2), Alberto Bejani, Sargento 
Rodrigues, Chico Rafael (2), Rogério Correia, Sebastião Costa, Arlen 
Santiago, Adelmo Carneiro Leão, Antônio Genaro, Elbe Brandão, Hely 
Tarqüinio e outros, Maria Tereza Lara e outros, Álvaro Antônio e Antônio 
Carlos Andrada. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do 

Trabalho, de Educação, de Assuntos Municipais, de Política Agropecuária, de 
Transporte, de Direitos Humanos e de Turismo e dos Deputados Márcio 
Kangussu, Wanderley Ávila (2) e Maria Olivia. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoal da 

imprensa, telespectadores da TV Assembléia, gostaria de falar um pouco 
nesta tarde sobre a reforma administrativa proposta pelo Governador do 
Estado. Falar um pouco, porque ainda teremos tempo na discussão, 
inscrevendo-nos para debater o projeto, quando colocaremos os nossos 
pensamentos, além, é claro, das emendas que já estamos propondo a essa 
proposta do Governo do Estado. Nós, do PSDB, da Oposição, temos 
estudado o projeto e, lamentavelmente, encontramos erros grotescos nessa 
proposta enviada pelo Governo. 

Há repetição de diversos termos e erro no nome de secretarias e propostas. 
O que mais nos chama a atenção nessa reforma proposta pelo Governo é a 
criação, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Segurança Pública, 
de uma unidade administrativa que seria a superintendência de assistência ao 
detento. Temos discutido, na Assembléia Legislativa, na Comissão de Direitos 
Humanos, com as diversas entidades, a urgência de que o Governo do 
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Estado e o próprio País possam adotar mecanismos modernizantes no 
sistema de segurança para enfrentar o crescente crime organizado, que, 
infelizmente, já existe nos grandes centros e nas regiões metropolitanas. 

Estamos acompanhando, desde o final da semana passada, o seqüestro de 
uma testemunha. Várias pessoas foram mortas, e todos os indícios 
demostram que o tráfico de drogas em Belo Horizonte e na região 
metropolitana é o responsável por essa ação. 

Pensamos que, em relação à segurança pública, o Governo do Estado 
deveria enviar à Assembléia Legislativa mecanismos que, realmente, 
criassem condições para que a segurança pública de Minas Gerais pudesse 
enfrentar esse crime, que, a cada dia, organiza-se mais, que detém 
armamentos sofisticados, ao contrário da nossa polícia, que, infelizmente, tem 
um armamento ultrapassado. Esse crime que se organiza tem a sua 
capilaridade na região metropolitana, especialmente nas grandes cidades, ao 
contrário de nosso sistema de segurança, que tem dois comandos, dois 
sistemas de comunicação, dois bancos de dados, dois serviços de 
inteligência, ou seja, é um modelo, um organismo totalmente ultrapassado. 

Quando esperamos o Governo do Estado enviar para a Assembléia uma 
proposta de modernização desse sistema de segurança, na verdade, vemos 
nessa proposta um retrocesso, um passo atrás, já que passa à Secretaria da 
Segurança Pública, e não à Polícia Civil, a condição de estar envolvida com a 
investigação, com serviços de inteligência, para detectar onde está esse 
crime organizado. Pretende o Governador do Estado, na reforma 
administrativa, dar uma estrutura para a Secretaria da Segurança Pública 
cu i dar dos presos. 

Ora, enquanto esperamos uma proposta que dê agilidade, inteligência, que 
leve a Polícia Civil a realizar o seu trabalho, ao contrário, vemos o 
Governador do Estado dar um passo atrás, propondo à Secretaria da 
Segurança Pública uma superintendência de assistência aos presos, que 
cuide dos presos, que se eternize e se perpetue no cuidar dos presos. E isso 
é para valer. 

Hoje, vimos um verdadeiro ataque a tudo que se possa imaginar de bom-
senso. Esse jornal "Minas Gerais", contra o qual, infelizmente, o Ministério 
Público não toma uma medida, o qual se tornou agora um palanque político, 
traz lamentavelmente mais um trabalho político-partidário. O órgão oficial de 
Minas Gerais traz a decisão do Governador, que já era do Secretário da 
Segurança Pública, de considerar que Minas Gerais está em estado de 
emergência. 

Os juristas são claros para explicar o que é esse estado. É um caos, uma 
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catástrofe. Dizem, então, o Secretário da Segurança Pública e o Governador 
de Minas Gerais que estamos vivendo um estado de emergência e, por isso, 
é urgente que a Secretaria da Segurança Pública, que a Polícia Civil construa 
cadeias em Minas Gerais. E vai construir uma em Belo Horizonte com a 
conivência da Prefeitura. Diz o Secretário da Segurança Pública que já tem o 
alvará da Secretaria de Atividades Urbanas para construir, em Belo Horizonte, 
uma cadeia para 480 presos. Ele já tem toda a condição legal, mas com uma 
agravante: sem licitação. 

O Governador, quando Presidente, sancionou a lei das licitações, a Lei n• 
8.666. 

E, agora, rasga a lei de licitação para tornar, em Belo Horizonte, oficial, legal 
a construção de cadeias, esquecendo-se de que há uma legislação vigente 
em Minas Gerais que determina que a construção deve ter, no máximo, 170 
vagas, não podendo exceder esse número. Determina, também, que, para a 
construção de uma cadeia, é necessário um parecer prévio do Ministério 
Público, determinando sua localização. Não se pode, como o quer o 
Secretário da Segurança Pública, construir cadeia na Nova Gameleira, onde 
existem 12 escolas em volta do terreno objeto da pretensa construção. 
Também não pode ser construída cadeia no Barreiro, sobre um campo de 
futebol, ao lado de um CIAC. Embora sem a permissão do Ministério Público, 
querem construir, no peito e na raça. Estamos vivendo em estado de 
emergência em Minas Gerais. Construções que não obedecem à lei de 
licitações, que não consideram a lei estadual nem o parecer prévio do 
Ministério Público. E, agora, vêm com essa reforma administrativa pífia, sem 
nenhuma proposta para a segurança pública. Nada, absolutamente nada, um 
retrocesso que faz perpetuar a Polícia Civil na guarda de presos em Minas 
Gerais, continuando com essa política de retirada da Polícia Civil de seu 
trabalho constitucional, que é o de investigar, de trabalhar como polícia 
judiciária. Este Governo propõe o retrocesso, e é o que estamos vendo. 
Temos dois exércitos: o do Sr. Governador Itamar Franco, que faz manobras 
em Furnas, e o exército que aqui veio, ontem, lembrar os tempos da ditadura, 
impedindo o trabalho da imprensa, que deve ter ampla liberdade. Querem 
impedir o trabalho da imprensa, com o assentimento de um Major da 
Assessoria do Governador do Estado. Será que esses dois exércitos vão se 
encontrar depois desse aparato que vimos, em Belo Horizonte, desse desfile, 
com direito a todos os carros? Vimos o desfile de Furnas, com o exército do 
Sr. Itamar Franco, e o desfile do Exército brasileiro. É o encontro que se 
anuncia em Minas Gerais, do exército que deu choque na imprensa, ontem, 
lembrando os tempos da ditadura, com o exército de Itamar Franco, que quer 
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perpetuar esse aparelho que se encontra montado com muitos daqueles que 
pertenceram aos quadros da ditadura militar, encontrando-se presentes no 
atual Governo. O Governo Itamar não quer as medidas modernizantes nem o 
projeto de lei que dá proteção às testemunhas, que está para ser votado 
nesta Assembléia, pois se trata de um mecanismo que dá tranqüilidade às 
testemunhas. E algumas conhecem aqueles que estão dando cobertura aos 
assaltantes de Bancos, dizendo serem Delegados, Detetives, os facilitadores 
dos assaltos, em Minas Gerais. É fundamental a autonomia da perícia oficial 
em nosso Estado, pois pode estar sendo comandada por um Delegado que 
estaria sendo investigado. Esse é um governo que se diz de esquerda, mas 
que permanece com esse modelo ditatorial, com a Policia Civil cuidando de 
presos. Trata-se de Governo de extrema direita, com propostas obsoletas. 

Queremos outras medidas, que efetivamente promovam os direitos 
humanos, que dêem condições para que o crime organizado seja combatido 
no Estado de Minas Gerais. Estamos propondo emendas a isto que está aqui, 
que não atende à sociedade de Minas Gerais. Queremos dar força para a 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, para que possa desempenhar seu 
papel. Com a Policia Civil cuidando dos presos, temos 85% de reincidência -
esse foi o resultado de um trabalho feito pela CPI Carcerária da Assembléia 
Legislativa, com o apoio dos Deputados da Assembléia. Queremos que a 
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos cuide dos presos e que a Policia 
Civil volte para as ruas, com o seu tratialho constitucional de investigar, fazer 
inquéritos, e não cuidar dos presos. Queremos lamentar que outras medidas 
propostas pela CPI, como a possibilidade de que os ocupantes dos cargos de 
confiança na Segurança Pública fizessem suas declarações de bens de ano 
em ano, tenham sido rejeitadas pela Assembléia Legislativa. 

Se o último Governo, no que se refere à segurança pública e aos direitos 
humanos, era ruim, esse é pior. Estamos experimentando o atraso, nesse 
Governo, de medidas importantes. Estamos comemorando hoje um ano de 
Ouvidoria, que não tem a sua estrutura garantida por esse Governo. Se não 
fosse a Assembléia Legislativa, que dá condições ao Ouvidor de fazer suas 
viagens, não teríamos nada. O que temos, hoje, é um Governo que se 
intromete constantemente no Legislativo, que chama os Presidentes de 
comissões parlamentares de inquérito para decidir o dia em que será 
anunciado o relatório. É isso que estamos acompanhando, infelizmente, 
nesse Governo. Estamos experimentando o atraso. 

Quero usar meu tempo para discutir essa proposta, apesar de não merecer 
discussão, mas espero que o conjunto dos Deputados proponha uma 
melhoria no que veio do Governo em relação à reforma administrativa, em 
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tudo, porque, infelizmente, ficou devendo, e devendo muito. Espero uma 
reação da Assembléia Legislativa, para não permitir que esse Governo dê a 
Minas Gerais um retrocesso nos direitos humanos e não dê efetiva condição 
às Polícias Civil e Militar para enfrentarem o crime organizado que temos aí. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta• - Sr. Presidente, Deputado Durval Ângelo, 

Deputados e Deputadas, senhoras e senhores, no último dia 2 de setembro, 
Montes Claros perdeu um dos seus mais ilustres cidadãos. Faleceu o Dr. 
José Nunes Mourão, Dr. Mourão, homem radicado em Montes Claros desde 
1940, tendo constituído ali sua família. Dr. Mourão foi Promotor de Justiça da 
Comarca de Rio Pardo de Minas e Promotor de Justiça da Comarca de 
Coração de Jesus. Exerceu o cargo de Professor da cadeira de Legislação 
Fiscal do Instituto Norte Mineiro de Educação; foi Professor da cadeira de 
Latim, também do Instituto Norte Mineiro de Educação; Professor de 
Português; Professor da Escola Técnica, da cadeira de "Prática Jurídica"; 
Professor da cadeira de "Direito Civil", da Faculdade de Direito do Norte de 
Minas - UNIMONTES -; Professor de Direito Privado, da Faculdade de 
Administração e Finanças, e Professor de Direito Processual Civil, da 
Faculdade de Direito de Montes Claros. 

Lecionou, ainda, Português, Francês e Latim. Enfim, foi um dos educadores 
que mais contribuiu com o ensino médio e superior da cidade de Montes 
Claros. Foi fundador e Diretor do Colégio Estadual Profa. Dulce Sarmento e, 
também, Diretor da Faculdade de Direito do Norte de Minas. Foi Presidente 
da 11• Sub-Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, recebeu o diploma de 
membro efetivo da Academia Montesclarense de Letras, foi distinguido com o 
diploma de Professor Emérito pela Fundação Norte Mineira de Ensino 
Superior, recebeu o diploma honorífico da OAB, de Cidadão Benemérito de 
Porteirinha, de Cidadão de São João da Ponte e de Cidadão Montesclarense, 
em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade de 
Montes Claros. Foi eleito Vereador à Câmara Municipal de Montes Claros, 
tendo cumprido três mandatos consecutivos e ocupado a Presidência do 
Legislativo em 1954. Foi Vereador à Câmara Municipal de São João da 
Ponte, Chefe de Gabinete do então Prefeito Dr. Pedro Santos, Oficial de 
Gabinete do Secretário de Estado dos Negócios da Educação do Estado de 
Minas Gerais e Chefe de Gabinete do Deputado Jairo Magalhães, nesta 
Casa. O Dr. Mourão participou de diversas atividades sociais na cidade de 
Montes Claros. Deixa-nos pesarosos sem a má convivência. Gostaríamos de, 
neste momento, manifestar as nossas condolências à pessoa de seu filho, Dr. 
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Ronaldo Sarmento Mourão, que é Engenheiro em Montes Claros e tem 
seguido os passos do seu pai na integração total com a sociedade, às 
pessoas de seus irmãos, Da. Lia, que mora no Rio de Janeiro, Dr. Raimundo 
Nunes Mourão, residente em Belo Horizonte, Ora. Maria de Lourdes Mourão e 
Dr. Joaquim Nunes Mourão, residentes em Montes Claros. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Gostaria de continuar fazendo 
uma denúncia, que tenho feito, há alguns meses, na Assembléia Legislativa. 
Trata-se da farsa chamada CPI da CEMIG, que é um trabalho feito sob 
encomenda para o Governador Itamar Franco, ou seja, um compromisso de 
campanha, que tem tido prosseguimento em diferentes etapas, ao longo dos 
trabalhos. A penúltima etapa dessa farsa foi na sexta-feira, quando alguns 
membros da CPI foram beijar as mãos e os pés do Governador, como 
capachos do Poder Executivo, a fim de prestar contas e de submeter a 
autonomia e a soberania do Poder Legislativo à apreciação do Governador do 
Estado de Minas Gerais. Foram, lá, o Presidente da CPI, Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, o relator da CPI, Deputado Antônio Andrade e o Deputado 
Chico Rafael. Como está nos jornais, saíram pela porta dos fundos do 
Palácio, de uma reunião vergonhosa, que mancha esta Casa de vergonha. 
Tenho dito que essa CPI é uma grande farsa, armada contra a opinião pública 
de Minas Gerais. Esse foi o penúltimo capítulo dessa farsa. Foram, lá, 
submeterem-se ao Governador Itamar Franco, com relação ao que poderiam 
colocar no relatório final da CP I. Foram receber as bênçãos do Governador e 
a sua aprovação ou a reprovação e um puxão de orelha. O Poder Legislativo 
nunca se submeteu tanto ao Poder Executivo e nunca chegou a um nível tão 
baixo de submissão, como nessa atitude da CPI da CEMIG. O próximo passo 
dessa farsa será dado daqui a poucos minutos. 

Está sendo convocada um reunião da CPI. Havia um compromisso formal e 
público do Presidente da CPI, Deputado Adelmo Carneiro Leão, uma palavra 
de honra que, até agora, sempre tive como honrada - digo isso na sua 
presença, porque quero reafirmar -, de que os Deputados membros da CPI 
teriam acesso aos primeiros resultados dela, de forma sigilosa, com alguns 
dias de antecedência. Disse o Deputado Bilac Pinto que o compromisso era 
de 15 dias de antecedência. Quero ver se o Deputado Adelmo Carneiro Leão 
vai cumprir com a palavra empenhada. Eu disse a ele: "Para mim, basta a sua 
palavra". Não preciso de compromissos escritos. Estou acostumado a honrar 
os compromissos tratados. E esse foi tratado numa reunião pública, na 
presença de várias pessoas. Quero ver, daqui a 9 minutos, o que vai 
acontecer na reunião da CPI da CEMIG: se vai ser honrada a palavra do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, se vai ser honrada a palavra do Deputado 
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Antônio Andrade, se nós, da CPI, vamos ter acesso privilegiado 
anteriormente, apesar de toda essa farsa e da submissão do resultado prévio 
ao Governador. 

E mais: o Deputado Antônio Andrade disse que entregaria ao Governador 
Itamar Franco, com antecedência, o resultado da CPI. Essa é a maior e a 
mais vergonhosa farsa que aconteceu nesta Casa, ao longo da história do 
Poder Legislativo de Minas. É a maior de todas. E isso tem de ser dito com 
veemência, porque é uma farsa. Estaremos prontos a denunciar cada novo 
lance dela. Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta•- Voltando, quero dizer que esse tema poderia 
ser novamente discutido na Casa, como um todo. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Primeiramente, o 
Deputado Amilcar Martins está mentindo. Segundo, ele não sabe o que se 
tratou no Palácio da Liberdade, porque não esteve lá; foi uma reunião 
reservada. O teatro que ele está fazendo é para o povo e o público de Minas 
Gerais, mas está mentindo. Daqui a 7 minutos, Deputado Carlos Pimenta, 
estaremos reunidos, e vou dar a resposta a ele. 

O Deputado Carlos Pimenta• - Sr. Presidente, retomando a linha do meu 
pronunciamento, quero deixar, de público, a homenagem que esta Casa faz, 
através deste Deputado, ao Dr. José Nunes Mourão, que, prematuramente, 
faleceu em Montes Claros, deixando-nos uma tristeza muito grande e, 
principalmente, um legado de obras e de trabalho enormes, trabalho honrado 
que servirá, certamente, de exemplo para a sociedade de Montes Claros. 

Sr. Presidente, gostaria de relatar um fato que presenciei ontem, no centro 
de Belo Horizonte, e me estarreceu. Estava próximo ao Shopping Cidade 
quando, de repente, assistimos a uma das cenas mais terríveis de Belo 
Horizonte: cerca de 40 jovens, adolescentes, menores, fizeram um verdadeiro 
arrastão no centro. Foi uma correria enorme, um grande desespero: mulheres 
entrando nas lojas, o comércio fechando suas portas, pessoas em desespero 
correndo, menores tomando bolsas, assaltando pessoas, parando carros, 
numa verdadeira batalha de guerra jamais vista em Belo Horizonte. E olha 
que isso aconteceu ontem à tarde, em pleno feriado nacional, num desafio às 
autoridades, para que esse problema seja resolvido . 

Temos, ao longo de tantos anos, através desta tribuna e de nossos 
trabalhos parlamentares nas comissões, pedido providências no sentido de 
que possamos acolher esses menores, mas se formos fazer uma avaliação 
do que tem sido feito, ao longo dos últimos anos, e dos resultados práticos 
atingidos, chegaremos á triste conclusão de que se perdeu muito dinheiro e 
muito tempo. Tenho sempre visto a Comissão de Direitos Humanos desta 
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Casa trabalhar em prol da assistência ao menor, mas, na verdade, a situação 
chegou a um ponto desesperador. Baseado no que vi ontem, em Belo 
Horizonte, acredito que não bastam apenas medidas de proteção aos direitos 
das crianças e dos adolescentes, sendo necessário, também, estudarmos 
medidas de proteção à população dos grandes centros. As cidades-pólos 
estão vivendo os mesmos problemas. 

Hoje é praticamente impossível caminhar pelas ruas desta cidade em 
determinados horários, pois há menores assaltando os carros parados nos 
sinais. As mulheres, como já aconteceu com a esposa do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, são ameaçadas com cacos de vidro no pescoço, sendo 
obrigadas a entregar dinheiro, documentos, cheques e bolsas para não 
perder a vida. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, gostaria que pudéssemos 
inverter um pouco as medidas que costumamos tratar nesta Casa. Temos 
feito sempre discursos em defesa dos menores, que são jovens em formação 
e pessoas que merecem o nosso respeito, mas eles estão tendo um 
tratamento verdadeiramente criminoso, uma vez que, quando são presos, são 
jogados nas casas correcionais, juntamente com verdadeiros marginais. 

A maior parte dos crimes em Belo Horizonte são praticados por menores, 
indivíduos que estão soltos pelas ruas da cidade. O incrivel é que a polícia 
tem conhecimento do fato e sabe onde eles agem e estão, mas, muitas 
vezes, fica inerte diante de suas ações, com a alegação de que são crianças 
e adolescentes, que não podem ser presos, uma vez que são protegidos pelo 
Estatuto do Menor e do Adolescente. Mas onde está a proteção do povo 
desta cidade? Onde está a proteção do povo dos grandes centros? Assisti 
ontem a uma cena terrível e tenho a certeza de que os senhores sabem que 
ela tem acontecido em nossa cidade. 

Assim, gostaríamos de inverter um pouco a lógica do que tem sido 
discutido. É necessário dar apoio a esses menores, mas também é 
necessário discutirmos os direitos do trabalhador, do cidadão e dos nossos 
filhos e filhas, que não podem sair de casa nem para ir à esquina comprar um 
medicamento ou ir a uma banca de revista, pois são agredidos e ameaçados 
de morte. Muitas vezes eles são obrigados a dar seus tênis, sua camiseta ou 
bolsa para não pararem no hospital. Falo isso em um tom de desabafo, pois 
centenas de pessoas, ontem, em Belo Horizonte, corriam apavoradas. A 
grande maioria das lojas estava fechada, devido ao feriado nacional, e elas 
não tinham para onde ir. Por incrível que pareça, muito perto da cena havia 
uma viatura da Polícia Militar com policiais, que deveriam dar assistência à 
população e que, no entanto, fizeram ouvidos de mercador e ficaram cegos 
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diante do fato. A população, indignada e revoltada, clama, em pleno dia 7 de 
setembro, por uma atitude mais convincente e enérgica das autoridades. Irei, 
aqui, questionar essa situação todas as vezes em que levantarem a voz em 
nome dos direitos do menor e do adolescente, porque esses direitos são aqui 
respeitados; entretanto, o mesmo não acontece com o direito de segurança 
do trabalhador e do povo dos grandes centros, que nunca foi 
verdadeiramente discutido. 

Queremos que nossa população, que nossos filhos, que os trabalhadores 
tenham o direito de ir e vir, sem serem ameaçados por essas pessoas que 
estão protegidas por suas idades na carteira de identidade, mas que, na 
verdade, são verdadeiros criminosos, que estão apavorando e colocando em 
risco a vida do povo de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr.Presidente- Com a palavra, o Deputado Fábio A velar. 
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, membros da imprensa, demais presentes, nesta tarde ocupo esta 
tribuna, mais uma vez, para tratar de um assunto muito importante, não só 
para a região metropolitana de Belo Horizonte, mas para todo o Estado de 
Minas Gerais. 

Em maio do próximo ano, chega ao seu termo final a concessão dos 
serviços de água e esgoto que o Município de Belo Horizonte fez à COPASA. 
Pela importância que têm esses serviços para o povo de Belo Horizonte e por 
ser o maior contrato da empresa, é natural que a discussão de sua renovação 
já tenha começado. 

Pena que isso não esteja sendo feito com a seriedade que o assunto exige. 
Informações desencontradas, meias-verdades, boatos, números falsos, 
palpites, no mais das vezes com intenções ocultas, tudo circula ao sabor de 
interesses quase sempre não confessados. Por isso requeri uma audiência 
pública para abrir o debate sobre assunto tão sério. E, desde já, gostaria de 
contar com a participação dos Deputados e dos diversos segmentos da 
sociedade nessa audiência pública, que deverá ocorrer no próximo dia 20 de 
setembro. 

Enganam-se os que pensam que o tema somente interessa ao Governo do 
Estado e à Prefeitura de Belo Horizonte. Mais ainda se engana quem acha 
que é um problema do Sr. Itamar Franco e do Sr. Célio de Castro e que os 
dois, em conversas reservadas, decidirão os destinos da COPASA, dos seus 
funcionários, do futuro do saneamento em Minas, incluindo Belo Horizonte, do 
tratamento e da distribuição de água ao povo do nosso Estado. 

A participação de todos os interessados na construção da melhor solução é 
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o único caminho a ser trilhado para diminuir as influências político-eleitorais 
sempre presentes nessas ocasiões. Ainda mais agora, quando se sabe que o 
Prefeito de Belo Horizonte é candidato declarado à reeleição e que o 
Governador, embora negue, tudo faz visando à possibilidade de voltar à 
Presidência da República. 

A COPASA foi criada através da Lei n° 6.475, de 14/11/74, com a missão de 
"proporcionar melhores condições de vida à população e infra-estrutura para 
o desenvolvimento econômico e social do Estado, através da oferta de 
serviços de abastecimento de água, de esgoto sanitário e industrial nas 
comunidades de Minas Gerais, compatibilizando suas finalidades sociais e 
empresariais", como está em seu "site" na Internet. 

Tinha, segundo a mesma fonte de informação, em janeiro deste ano, o 
seguinte desempenho relativo ao abastecimento de água tratada: 744 
localidades com concessões, 541 localidades operadas, população 
abastecida de 9.194.553 pessoas, 2.834.754 unidades abastecidas e uma 
extensão de rede de 27.749km. 

Com relação à coleta de esgoto, tinha, no princípio desse ano, 151 
localidades com concessões, 56 localidades operadas, 4.012.998 habitantes 
atendidos e uma extensão de rede de 7.776km. 

Os números indicam uma expansão elogiável e uma grande eficiência 
nesses 25 anos de existência da empresa. 

Nestes tempos de vacas magras para os cofres públicos, com o processo 
de privatizações sendo apresentado como solução mágica, a cobiça do 
mercado se volta para as empresas rentáveis, solidamente estruturadas e 
com experiência. Embora o senso comum repudie a idéia de privatização da 
COPASA, basicamente porque é inimaginável que a água, um bem e um 
direito natural, transforme-se em mercadoria para que grupos econômicos 
ganhem dinheiro, é bom ficarmos vigilantes. 

O desempenho da COPASA-MG, durante estes 25 anos de existência, é a 
sua virtude e o seu pecado. Ofende a incompetência invejosa de outros 
órgãos do Governo e aguça o apetite dos que só querem ganhar dinheiro à 
custa de um modelo de privatização contra o povo. O bem que fez aos 
mineiros, sobretudo aos mais pobres, não conta. É difícil traduzir em valores 
monetários a economia que a saúde teve durante todos estes anos, o 
conforto da água encanada, potável, livre das doenças, o bem estar do 
cidadão em mais de 500 municípios atendidos pela empresa. Existe, ainda, 
uma pesquisa que nos mostra que para cada Real aplicado no saneamento 
podemos economizar cerca de R$6,00 a R$8,00 na saúde. 

Em Belo Horizonte não é diferente. Está ainda recente na memória do 
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belorizontino o flagelo da gastroenterite que lotava os hospitais de crianças, 
as principais vítimas da falta de saneamento. Era altíssimo o índice de 
mortalidade infantil, causado, fundamentalmente, pela falta de saneamento e 
pela quase inexistência de água tratada e canalizada. A maioria da 
população, sobretudo a parcela mais pobre, era obrigada a servir-se de 
cisternas, cem por cento delas, com água poluída por coliformes fecais, uma 
vez que a rede de esgotos também havia só na área central da cidade. 

"Na época da inauguração do Sistema Rio das Velhas, Belo Horizonte tem, 
aproximadamente, 1 0% de sua população vivendo em favelas. Em 1972, 
antes da entrada em operação do sistema, apenas 48,3% da população do 
município é atendida pelos serviços de abastecimento de água, e os sistemas 
em funcionamento são capazes de atender, satisfatoriamente, com uma 
quota de 2501/hab/dia, apenas 29% da população." 

Este· texto foi retirado de um livro sobre saneamento básico em Belo 
Horizonte: Trajetória em 100 anos - pag.204. 

Observava-se, naquela época, a precariedade desses serviços em Belo 
Horizonte. Hoje, menos de 30 anos depois, praticamente 1 00% da população 
dispõe de água canalizada, de boa qualidade e abundante. O esgoto 
sanitário, antes um benefício só para os moradores do centro, já é uma 
realidade para mais de 80% da população. É importante ressaltar que, nestes 
últimos trinta anos, a população da capital passou de cerca de 600 mil para 
mais de 2 milhões de habitantes: um crescimento de mais de 300%. 

Em recente entrevista à imprensa, o Sr. Marcelo Siqueira, Presidente da 
COPASA-MG, declarou que, dos 580 municípios servidos pela empresa, 
apenas 136 são superavitários, isto é, arrecadam mais do que custam os 
serviços. Este superávit - ou lucro -, como dizem alguns, por 
desconhecimento ou por interesse, como se a COPASA-MG fosse uma 
empresa capitalista e não pública - é que possibilita que a maioria dos 
municípios do Estado possa também contar com serviços de água canalizada 
e esgoto sanitário. 

Distribuir igualitariamente os serviços e benefícios é a primeira função de 
uma empresa pública. Por isso tem sido possível uma tarifa única, 
preservando a possibilidade de consumo mínimo a um preço mais baixo. O 
sistema tarifário a que se chegou, depois de inúmeros aperfeiçoamentos, tem 
um caráter social. Busca o atendimento universal, respeitadas as diferenças, 
e a possibilidade de investimentos para expansão dos serviços e ampliação 
do número de pessoas servidas. 

O discurso do Prefeito de Belo Horizonte e de seus técnicos, todos 
socialistas, procura demonstrar que o faturamento da empresa em BH é muito 
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superior aos investimentos, e que, portanto, a COPASA-MG explora Belo 
Horizonte e investe em outras regiões do Estado em prejuízo dos usuários da 
Capital. Por isso, argumentam, é necessária a municipalização, para que o 
lucro gerado na exploração do fornecimento de água e esgoto signifique mais 
obras e mais bem estar aos belorizontinos. 

Os pobres do Vale do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte do Estado que 
se virem; os municípios pequenos, nos quais os serviços são deficitários, que 
tratem de crescer. 

A seca no semi-árido não é um problema do governo democrático popular 
de Belo Horizonte. A culpa é da União e do Estado, que deveriam repassar 
verbas e não o fazem, porque só têm dinheiro para acudir o sistema 
financeiro e os seus protegidos. 

Com esse discurso, sempre cheio de meias verdades, renunciam a um dos 
princípios básicos do socialismo: "a cada um segundo as suas necessidades", 
declaram impossível o caráter social da empresa, mesmo a estatal, e 
proclamam a independência da cidade e o fechamento de suas fronteiras. 
Guardadas as devidas proporções, assemelha-se à prática dos países ricos 
contra o Terceiro Mundo. O trágico é que não se trata de mero discurso. O 
Prefeito Célio de Castro já retirou Belo Horizonte da câmara de compensação 
tarifária do transporte público da região metropolitana. Transferiu o problema 
do aumento do preço dos ônibus para os municípios menores da região. 
Antes, por um sistema mais próximo da visão socialista, havia uma espécie 
de subsídio que possibilitava ao mais pobre, e que portanto mora mais longe, 
beneficiar-se de uma tarifa cujo valor era menor do que o seu custo exato. 
Quando esse sistema foi implantado, o objetivo era desconcentrar a pressão 
sobre Belo Horizonte, sobretudo na área da habitação popular. Os 
empresários que, em última análise, pagam o vale-transporte, poderiam 
contratar empregados sem a preocupação de dar preferência àqueles que 
moram mais perto, portanto com um custo menor de transporte. Por causa 
disso, entre outras razões, o crescimento da população das cidades próximas 
foi muito maior que o de Belo Horizonte nestas últimas décadas. Ribeirão das 
Neves, por exemplo, teve um crescimento populacional explosivo. 
Transformou-se, como Santa Luzia, lbirité, Nova Lima, Raposos e outras, em 
cidades-dormitórios. Municípios esses com a responsabilidade constitucional 
de construir a infra-estrutura urbana, atender às demandas sociais, construir 
escolas, creches e postos de saúde para uma população cuja atividade 
econômica não beneficia a cidade onde, apenas, se dorme, mas sim ao 
município central. Espero que a estranha atitude tomada por Belo Horizonte 
seja revista em beneficio do seu próprio futuro. 
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A criação da AMBEL, através da Lei Complementar n° 3, de 1993, foi uma 

tentativa de estabelecer um fórum para a discussão dos problemas comuns 
dos municípios da região metropolitana. Sem revogar a autonomia municipal, 
consagrada na Constituição, a AMBEL pouco influiu na busca de soluções. 
No caso do transporte coletivo, o mais visível e mais evidente problema 
comum, prevaleceu a lei do mais forte. Quando o assunto for o saneamento 
básico, o fornecimento de água, o lixo, a ocupação do solo, problemas 
também comuns, sem, todavia, a visibilidade do transporte coletivo, será 
necessária uma discussão mais democrática, sem a prevalência da força do 
maior município. Até mesmo porque sua força pode ser sua fraqueza: a água 
que o belo-horizontino bebe vem dos municípios vizinhos. 

Por todos esses motivos, a discussão da renovação da concessão dos 
serviços de água e esgoto de Belo Horizonte precisa de novos atores. Para 
começar, a presença dos municípios que compõem a região metropolitana é 
imprescindível. É de lá que vem a água. É para lá que, futuramente, irá o lixo. 
Como está indo, agora, para Sabará a estação de tratamento do esgoto 
sanitário de Belo Horizonte. É necessária a presença das entidades 
ambientalistas da sociedade civil de Belo Horizonte e do Estado. Belo 
Horizonte é a Capital do Estado e tem responsabilidade com todos os 
mineiros. O saneamento de Virgem da Lapa, por exemplo, interessa também 
aos moradores da Capital. Esta é uma compreensão socialista do problema, à 
qual nem teoricamente pode se furtar o Prefeito Célio de Castro. 

Ampliado o leque dos interessados, é absolutamente fundamental a 
transparência de intenções e dos dados objetivos do contrato. À COPASA-
MG compete trazer números e projetos. O usuário de Belo Horizonte quer 
saber em que medida está colaborando para que o morador do vale do 
Jequitinhonha tenha uma vida mais saudável. Quem sabe não seria esta uma 
boa ocasião para se estabelecer formas mais efetivas de controle social sobre 
os investimentos de uma companhia que, de fato, deve pertencer ao povo. Se 
já houvesse um controle, a decisão de se transformar em avalista de 
empréstimos não teria que ser discutida com a sociedade? 

Como servidor da COPASA-MG por 26 anos, como cidadão natural de 
Lagoa Santa, na região metropolitana, como Deputado Estadual interessado 
no desenvolvimento do Estado e na felicidade de seu povo e como morador 
de Belo Horizonte há mais de 25 anos, cumpro o meu dever de lutar para que 
aconteça a melhor e mais justa solução no processo de renovação da 
concessão dos serviços de água e esgoto de Belo Horizonte. 

Espero que a audiência pública de meu requerimento, com uma 
participação livre e democrática dos interessados, possa dar visibilidade ao 
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debate que, como disse, vai decidir sobre assunto importante para cada 
cidadão do Estado, não somente para os moradores de Belo Horizonte ou de 
seus eventuais representantes. Muito obrigado". 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Deputado Durval Ângelo, 2°-

Vice-Presidente desta Casa, no exercício da Presidência, Deputados, 
convidados que prestigiam esta reunião, imprensa, vamos usar a tribuna 
representando o nosso partido, o PPS, que hoje se faz presente com 100% 
de sua bancada, contando com a honrosa presença dos Deputados Fábio 
Avelar, Wanderley Ávila, Márcio Kangussu, Luiz de Menezes, este eleito 
comigo, nesta legenda, nas últimas eleições. Gostaríamos de justificar que 
esta é uma semana de baixa produtividade nos trabalhos legislativos porque 
o feriado do dia 7 de setembro, como em todos os setores da vida nacional, 
vai interferir nos trabalhos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e nos 
de outras Casas Legislativas do Pais afora. E justificamos esse fato: os 
Deputados, sempre que podem, vão às suas bases eleitorais, para maior 
contato com aqueles que os elegeram. E, com o feriado de terça-feira, ficou 
prejudicada a reunião noturna de ontem e a reunião matinal de hoje. 
Passaremos a compartilhar de debates nesta Casa, porque tenho certeza de 
que as votações ficarão prejudicadas justamente por falta de articulação e do 
espaço já perdido. 

Usamos o tempo que nos resta hoje, dedicado à fala dos Deputados que 
estavam pendentes de inscrição, para usufruir dele. Gostaríamos de falar 
sobre alguns assuntos; um deles, de certa importância, já foi abordado pelo 
Deputado João Leite: em tom de áspera crítica ao Governo do Estado, disse 
que, nas comemorações de ontem, do 177° aniversário da Independência do 
Brasil, em solenidade realizada na Avenida Afonso Pena, houve excesso por 
parte dos componentes do próprio Exército brasileiro. 

No dia de hoje, tomamos conhecimento do ocorrido, pela imprensa. 
Lamentavelmente, não no tom da crítica do Deputado João Leite, porque os 
excessos partiram dos próprios componentes das Forças Armadas 
brasileiras, que usavam realmente um instrumento que deveria ser abolido 
em momentos festivos como o de ontem, quando se comemorou a 
Independência brasileira - o uso de cassetetes movidos a pilha. Por 
conseguinte, são cassetetes com poder de choque elétrico. 

É lamentável que, no dia da comemoração da Independência brasileira, a 
pretexto de mera proteção do ilustre Comandante da 4• Região Militar e dos 
próprios participantes do desfile, principalmente a imprensa mineira tenha 
sido agredida e vitima do uso - diríamos obsoleto e nefasto - desses 
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cassetetes elétricos. Tivemos conhecimento, pela imprensa, de que o 
Presidente do Centro dos Cronistas Politicos da Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais, o jornalista Flávio Pena, foi uma das vítimas do uso desse 
aparato - até certo ponto, medieval -, na manutenção da segurança pública. 
Repetimos, segurança essa que não se fazia tão necessária, porque era a 
comemoração festiva dos 177 anos da Independência do Brasil. 

O Deputado Carlos Pimenta também abordou, hoje, da tribuna, o problema 
dos menores infratores, que, de forma contumaz, promovem "arrastões" pelas 
metrópoles brasileiras, e Belo Horizonte não está imune a esse processo. Os 
menores estão amparados pelo Código da Criança e do Adolescente, que 
advém da Lei n° 8.069, 1990. Hoje, com a carência de abrigos e casas que 
possam acolher esses menores infratores, muitas vezes têm agido 
impunemente pelas grandes cidades. Como disse o Deputado Carlos 
Pimenta, não podemos ficar á mercê do banditismo de jovens que não têm 
ainda responsabilidade penal, porque ainda não atingiram a idade em que 
poderiam ser enquadrados no Código Penal. 

Não podemos ficar à mercê de suas ações de vandalismo e, mesmo, de 
banditismo; uma vez que passam a destruir o patrimônio público e privado, a 
executar assaltos e furtos e a ameaçar a integridade física das pessoas pelas 
ruas, esses menores não podem ficar impunes, como fica impune a grande 
maioria dos crimes, inclusive os crimes politicos. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Quero agradecer a V. Exa. o 
apoio que está dando ao meu pronunciamento. 

Na verdade, esse é um tema que está na boca de todos. O fato de a 
sociedade ou de as organizações não governamentais quererem se escudar, 
justificar o crime praticado por menor, dizendo que o menor é uma pessoa 
que ainda não tem capacidade de avaliar o que está ou não fazendo, de 
avaliar o que é importante, enfim, cria um verdadeiro escudo protetor para o 
infrator. Por outro lado, as medidas de proteção à população não avançam. 

Sabemos perfeitamente o que está acontecendo. Sabemos perfeitamente 
que, muitas vezes, o menor, durante toda sua vida, não tem nenhuma dor na 
consciência quando puxa um trinta-e-oito e mata um pai de família, quando 
corta a carótida ou a jugular de uma pessoa. Eles não têm noção do que isso 
tem trazido em termos de preocupação para a sociedade . 

Acho, Marco, que precisamos começar a levantar a questão sob outro 
prisma. A população está indefesa. Tenta-se desarmá-la com projetos 
proibindo o uso de armas. Mas qual é a medida que está sendo tomada para 
evitar a aquisição de armas pelo contrabando? Qual a medida que está sendo 
tomada para o desarmamento dos marginais? Nenhuma. Mesmo assim, a 
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sociedade é sempre culpada. 

O que esta acontecendo em Belo Horizonte é gravíssimo. Gostaria que a 
Assembléia Legislativa discutisse o problema sob esse outro ângulo e 
promovesse uma discussão profunda. mais consistente sobre o medo da 
população de Belo Horizonte, os perigos que esta correndo, em função do 
velho discurso, da velha retórica de que é necessário dar respaldo ao menor. 
A nossa família continua desprotegida, e todos correndo risco de vida. 

O Deputado Marco Régis - Agradeço a intervenção do nobre Deputado 
Carlos Pimenta, que suscitou esse tema, na tarde de hoje, da tribuna. Mas 
gostaríamos de abordar o outro lado da questão, Deputado Carlos Pimenta, 
que é a origem social do problema dos adolescentes, o desemprego em 
massa, a falta da dignidade de trabalho e, por conseguinte, a desestruturação 
da família, que os leva para as ruas. Esse é um assunto- V. Exa. tem razão-
que merece mais discussões por parte da sociedade, porque outra parte dela 
também está sendo vítima dos adolescentes nas ruas. 

Outro assunto que gostaria de abordar, pelo menos "en passant", é o 
problema da Sra. Solange Carvalho, supostamente vítima de um seqüestro, 
que teria duas versões: primeiramente, a de, por ter denunciado traficantes, 
ter sido vítima dos próprios; a outra versão, a de estar mancomunada com os 
traficantes, exigindo dinheiro da própria família para a compra de drogas. 
Esse fato lamentável surgiu no final de semana e também precisa ser 
apurado pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. 

O último assunto que gostaria de comentar, nesses 30 segundos que me 
restam, Sr. Presidente, para concluir, é a necessidade de nós, brasileiros, 
estarmos sintonizados com o povo do Timor Leste, quando a própria casa do 
Prêmio Nobel e membro da Igreja Católica daquela região foi invadida, a do 
bispo Carlos Belo. Hoje, a região ainda pertence à Indonésia, mas seu povo 
optou livremente, nas urnas, num plebiscito recente, pela independência e, 
por isso, está sendo trucidado por milícias indonésias e com a ampla proteção 
do Exército desse pais. 

Como aquele povo fala a língua portuguesa, pois foi colonizado por 
Portugal, lamentamos que isso esteja acontecendo com gente que tem uma 
origem comum aos brasileiros, e que a Organização das Nações Unidas não 
tome providências enérgicas e imediatas para a proteção do povo do Timor 
Leste, que está sendo trucidado nas ruas de Dili e região. 

•- Sem revisão do orador. 
2" Parte (Ordem do Dia) 

1" Fase 
Abertura de Inscrições 



" a 

365 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1• Parte, a Presidência 

passa à 2" Parte da reunião, com a 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o 
Grande Expediente da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
O Deputado Anderson Adauto, na qualidade de Presidente do Conselho 

Permanente da Medalha Presidente Juscelino Kubitschek, e ouvidos os seus 
membros, a saber, o representante do Governador do Estado de Minas 
Gerais, Itamar Franco, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
Desembargador Lúcio Urbano, o Prefeito de Diamantina, João Antunes de 
Oliveira, a representante da família Kubitschek, Márcia Kubitschek, o 
Presidente do Instituto JK, Aníbal Teixeira de Souza, e o Presidente da Casa 
de Juscelino, Serafim Melo Jardim, resolveu adiar a outorga da Medalha, 
prevista para o próximo dia 12, atendendo a solicitação do Secretário da 
Cultura, para o mês de dezembro deste ano, após a decisão do Comitê do 
Patrimônio Mundial da UNESCO sobre a proposta de inscrição da cidade de 
Diamantina na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade, quando 
coincidirão as comemorações do título a ser dado à cidade com a celebração 
da chancela que homenageia o ex-Presidente e ex-Governador de Minas 
Gerais. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para 

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 23/99. Pelo 
PSDB: efetivo - Deputado Amilcar Martins; suplente - Deputado Antônio 
Carlos Andrada; pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente -
Deputado Antônio Roberto; pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da Silveira 
Júnior; suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PFL: efetivo - Deputado 
Eduardo Hermeto; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PT: efetivo -
Deputada Maria Tereza Lara; suplente - Deputado Rogério Correia. Designo. 
À Área de Apoio às Comissões. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos 

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial 
para o dia 21 de setembro do corrente ano, conforme requerimento do 
Deputado Antônio Andrade e outros, deferido em Plenário, com o fim de 
homenagear a EPAMIG pelo transcurso de seu 25° aniversário. 

Sala das Reuniões, 8 de setembro de 1999. 
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Hely Tarqüínío - Antônio Andrade - Olínto Godinho - Agostinho Silveira 

Luiz Fernando Faria - Carlos Pimenta. 
DECISÃO DA PRESIDÉNCIA 

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 8 de setembro de 1999. 
Durval Ângelo, 2"-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 15" 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 561/99, do Deputado Márcio 
Cunha, e 583/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Direitos Humanos -
aprovação, na 19" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 568 a 576/99, 
do Deputado João Leite, e 581/99, do Deputado Rogério Correia; de 
Transporte - aprovação, na 19" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n•s 
563/99, da Deputada Maria Olívia, e 594/99, do Deputado Eduardo Daladier; 
de Política Agropecuária - aprovação, na 18" Reunião Ordinária, do 
Requerimento n• 596/99, dessa Comissão; de Assuntos Municipais -
aprovação, na 17" Reunião Ordinária, do Requerimento n• 564/99, do 
Deputado Márcio Kangussu; de Educação - aprovação, na 14" Reunião 
Ordinária, dos Projetos de Lei n•s 429 e 430/99, do Deputado Wanderley 
Ávila; do Trabalho- aprovação, na 20" Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei 
n•s 355/99, do Deputado Adelino de Carvalho, 359/99, do Deputado Glycon 
Terra Pinto, 406/99, do Deputado Luiz Menezes, e 431/99, do Deputado 
Álvaro Antônio (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Márcio Kangussu e 
Wanderley Ávila (- As comunicações dos Deputados Márcio Kangussu e 
Wanderley Ávila, bem como os despachos, serão publicadas na edição de 
11/9/99.) 

Despachos de Requerimentos 
- A seguir, a Presidência defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso 

VIII do art. 232, c/c o § 2° do art. 173, do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita a anexação dos Projetos de 
Lei n•s 419 e 460/99 ao Projeto de Lei n• 47/99, por guardarem semelhança 
entre si; requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita a retirada 
de tramitação do Projeto de Lei n• 442/99; nos termos do inciso XXXII do art. 
232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Antônio Genaro em 
que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei n• 1.163/97; nos termos do 
inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Sargento Rodrigues em que solicita seja o Projeto de Lei n• 393/99 
encaminhado á comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a 
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Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer, e requerimento 
da Deputada Elaine Matozinhos em que solicita seja o Projeto de Lei n• 
168/99 encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que 
a Comissão de Saúde perdeu o prazo para emitir seu parecer; nos termos do 
inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimentos da 
Deputada Elaine Matozinhos (2) em que solicita sejam incluídos em ordem do 
dia os Projetos de Lei n•s 167 e 169/99, uma vez que a Comissão de 
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer; nos termos 
do inciso Vil do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos 
do Deputado Chico Rafael em que solicita seja o Projeto de Lei n• 416/99 
encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a 
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer; e, nos termos 
do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Chico Rafael em que solicita seja o Projeto de Lei n• 357/99 incluído em 
ordem do dia; nos termos do inciso Vil do art. 232, ele o art. 140, do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Alberto Bejani em que solicita 
a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n• 197/99, uma vez que a 
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer; 
nos termos do inciso VIl do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do 
Deputado Álvaro Antônio em que solicita a inclusão em ordem do dia do 
Projeto de Lei n° 209/99; e nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimentos do Deputado Paulo Piau (2) em que solicita a inclusão 
em ordem do dia dos Projetos de Lei n•s 189 e 405/99; e defere, ainda, 
deixando para fixar a data em outra oportunidade, requerimento do Deputado 
Hely Tarqüínio e outros em que solicitam a realização de reunião especial em 
homenagem à memória de Dom Hélder Câmara. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente- Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n• 10/99, do 

Deputado Dilzon Melo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de 
Varzelândia o imóvel que especifica. 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 n• 344/99, da Deputada Elbe 
Brandão, que institui a Semana Estadual da Promoção da Saúde Bucal. 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. À sanção. 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n• 371/99, do Deputado Chico 
Rafael, que institui a Semana de Combate à Violência no Estado. Em 
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discussão. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À sanção. 

Votação de Requerimentos 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez, 

requerimento do Deputado Sebastião Costa em que solicita seja o Projeto de 
Lei n° 506/99 distribuído à Comissão de Educação; requerimento da 
Deputada Elbe Brandão em que solicita seja o Projeto de Lei n° 534/99 
distribuído à Comissão de Turismo; requerimento do Deputado Arlen Santiago 
em que solicita seja o Projeto de Lei n° 311/99 distribuído à Comissão de 
Administração Pública; requerimento do Deputado Hely Tarqüínio em que 
solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Resolução n° 433/99, uma 
vez que a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir 
seu parecer; e requerimento da Deputada Maria Tereza Lara e outros em que 
solicitam seja encaminhada à CNBB voto de pesar pelo falecimento de Dom 
Hélder Câmara. 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada 
solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei n° 181/99. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
Os Deputados que este subscrevem vêm, nos termos dos arts. 272, 11, a 

274 do Regimento Interno, solicitar seja colocado em regime de urgência o 
Projeto de Lei n° 181/99, do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que 
objetiva regulamentar a Justiça de Paz no Estado, definindo sua competência 
territorial e disciplinando a eleição, a investidura, a extinção do mandato, a 
competência material e a remuneração do Juiz de Paz, em cumprimento ao 
disposto no art. 98, 11, c/c o art. 30 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição da República, e no art. 117, c/c o art. 63 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Estadual. 

Sala das. Reuniões, 8 de setembro de 1999. 
Hely Tarqüínio - Antônio Andrade - Sebastião Navarro Vieira - Rogério 

Correia - Olinto Godinho - Agostinho Silveira - Paulo Pettersen - Carlos 
Pimenta. 

O Sr. Presidente - Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

2" Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 • Fase, a Presidência 

passa à 2" Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 



e 
" 
~ 

< 
õ 
:E 
o . e o .. 
" ~ 
e o -< 

369 
Questão de Ordem 

O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria que V. Exa .• em virtude da 
inexistência de "quorum", encerrasse a reunião. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica. de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. convocando 
os Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas. com a 
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA EM 9/9/99 
Presidência do Deputado Durval Ãngelo 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
Durval Ãngelo - Gil Pereira - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Bené 

Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues- Djalma Diniz- Doutor Viana- Glycon Terra Pinto- Ivo José- João 
Leite - João Paulo - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Mauro Lobo- Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento 
Rodrigues- Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ãngelo) - Às 14h15min, 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 reunião de debates de amanhã, dia 10, às 9 horas. 

ATA DA 12" REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA CEMIG 
Às quinze horas e dez minutos do dia onze de agosto de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Adelmo 
Carneiro Leão, Bilac Pinto, Antônio Andrade, Chico Rafael e Eduardo 
Daladier. membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o 
Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bilac Pinto. dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. O Deputado Chico Rafael, com a palavra. faz a 
leitura da correspondência encaminhada à Comissão pelo Grupo de Defesa 
da Indústria Mineira, relatando a política que vem sendo adotada pela CEMIG 
na área de aquisição de materiais. O Presidente. após tecer comentários 
sobre a correspondência lida, informa que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. 
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José de Castro Ferreira, Presidente da Comissão Especial de Estudos 
Avançados, Constitucionais e Legais, a quem convida para tomar assento à 
mesa dos trabalhos. O convidado, com a palavra, faz a sua exposição e em 
seguida é inguirido pelos Deputados Antônio Andrade, Bilac Pinto, Eduardo 
Daladier e Adelmo Carneiro Leão. O Presidente esclarece que o inteiro teor 
da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a participação do Sr. José de Castro Ferreira e os 
subsídios por ele fornecidos aos trabalhos da Comissão, agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de setembro de 1999. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antônio Andrade - Amilcar Martins -

Bilac Pinto- Eduardo Brandão. 
ATA DA 1ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo 
Canabrava, Cristiano Canêdo e Luiz Menezes. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. Registra-se a presença, 
também, do Deputado Fábio Ave/ar. A seguir, o Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir os Srs. 
Stalin Amorim Duarte, Diretor de Gestão Empresarial da CEMIG; Marcello 
Lignani Siqueira, Presidente da COPASA-MG; Lúcio Célio Guterres, 
Coordenador-Geral do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética 
de Minas Gerais - SINDIELETRO -; e Sólon Pereira, Presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação de Água - SINDÁGUA -, que 
irão discutir, em audiência pública, a possibilidade de demissão de 300 
funcionários na COPASA-MG e na CEMIG. Prosseguindo, o Presidente lê 
correspondência do Sr. Paulo Rogério dos Santos, Presidente da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia de moção de repúdio, 
aprovada por essa Casa, às medidas econômicas do Governo Federal. Ato 
contínuo, designa os relatores das seguintes matérias: Projetos de Lei n°s 
221/99, Deputado Cristiano Canêdo; 437/99, Deputado Luiz Menezes; 438/99, 
Deputado Ivo José; e 441/99, Deputado Amilcar Martins. Passa-se à 2• Fase 
da Ordem do Dia, com a discussão e a votação das proposições sujeitas à 
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deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente submete a discussão e 
votação, em turno único, o Projeto de Lei n° 247/99 (relator: Deputado 
Ronaldo Canabrava), que é aprovado. Após, submete a discussão e votação 
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 153, 291, 300, 304, 
314, 320 e 336/99, que são aprovados. Registra-se a presença do Deputado 
Ivo José, para o qual o Deputado Ronaldo Canabrava transfere a Presidência. 
Após a exposição dos convidados, desenvolve-se amplo debate, com a 
participação dos Deputados presentes, dos expositores e dos Srs. Lucimar 
Lemos Torres, representante do SINDÁGUA; Mauricio Pereira de Jesus, 
Diretor do Sindicato dos Administradores de Minas Gerais; José Carlos Leite, 
Delegado Sindical do SINDÁGUA; Antônio Domingos Paes e Cesário Silva 
Palhares, funcionários da COPASA-MG; Vicente de Paula, Diretor de 
Comunicação do SINDÁGUA; Sebastião Pinheiro Costa, Diretor do 
SINDÁGUA; e Sávio Nunes Bonifácio, Diretor do Sindicato dos Engenheiros 
de Minas Gerais - SENGE -, conforme consta nas notas taquigráficas. Em 
seguida, os Deputados Ronaldo Canabrava e Luiz Menezes retiram-se do 
recinto. O Deputado Ivo José transfere a presidência ao Deputado Cristiano 
Canêdo e apresenta três requerimentos em que solicita seja encaminhado 
oficio ao Governador do Estado, pedindo sejam estudadas formas de evitar 
demissões de servidores na COPASA-MG e na CEMIG; sejam enviados ao 
Presidente da República, ao Governador do Estado, ao Ministério Público 
Federal e à Delegacia Regional do Trabalho o manifesto "Não ao Trabalho 
Infantil" e o abaixo-assinado resultante do debate público realizado nesta 
Casa no dia 16/8/g9; seja enviada correspondência à Área de Pessoal desta 
Casa, com pedido de esclarecimento sobre reclamação formulada no Centro 
de Atendimento ao Cidadão - CAC - desta Assembléia pelo Sr. Antônio Carlos 
Teodoro de Aguiar e, ainda, com pedido para que informe ao interessado 
sobre seu processo de exoneração e seus possíveis direitos. Colocados em 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. 
Reassumindo a Presidência, o Deputado Ivo José agradece a presença dos 
parlamentares, dos expositores e dos demais participantes, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Luiz Menezes - Rogério Correia -

Cristiano Canêdo. 
ATA DA 19° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Ás dez horas do dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa e 
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nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Antônio Júlio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Sebastião Costa e Maria 
Tereza Lara (substituindo esta ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por 
indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo 
Daladier, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
acusa o recebimento das proposições a seguir relacionadas, para as quais 
designou os seguintes relatores: Projetos de Lei n°s 497, 499, 501 e 509/99 
(relator: Deputado Paulo Piau); 500 e 503/99 (relator: Deputado Agostinho 
Silveira); 502, 504 e 511/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 498 e 
505/99 (relator: Deputado Antônio Júlio); 506, 508 e 510/99 (relator: Deputado 
Ermano Batista). Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem 
pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos Projetos de 
Lei n°s 372/99 com as Emendas n°s 1 a 1 O; 309/99 com as Emendas n°s 1 e 
2 e 444/99 (relator: Deputado Antônio Júlio); 110/99 com a Emenda n° 1; 
365/99 na forma do Substitutivo n° 1 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 
399/99 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 418/99 
com as Emendas n°s 1 a 6, 457 e 510/99 (relator: Deputado Ermano Batista); 
422/99 com as Emendas n°s 1 a 3 (relator: Deputado Sebastião Costa) e os 
que concluem pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade dos Projetos de Lei n°s 413, 432 e 435/99 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira). Os Projetos de Lei n°s 434, 393 e 460/99 foram retirados 
de pauta atendendo a requerimentos aprovados pela Comissão. Os Projetos 
de Lei n°s 389, 419, 446, 456, 458, 464, 466 e 467/99 não foram apreciados 
em virtude de pedidos de prazo feitos pelos relatores e deferidos pela 
Presidência. O Projeto de Lei n° 442/99 teve sua votação adiada atendendo a 
requerimento da Deputada Maria Tereza Lara aprovado pela Comissão. O 
Projeto de Lei n° 453/99, que recebeu parecer do Deputado Sebastião Costa 
por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade com as Emendas n°s 1 a 
4, e o Projeto de Lei n° 468/99, que recebeu parecer do Deputado Agostinho 
Silveira por sua inconstitucionalidade, antijuridicidade e ilegalidade, tiveram 
sua discussão e votação adiadas atendendo a pedidos de vista deferidos pela 
Presidência. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a 
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discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que 
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei n°s 114, 465, 472Jg9, este com a Emenda n° 1, 473 e 481/99 
(relator: Deputado Eduardo Daladier); 368, 463, 471/9g, este com a Emenda 
n°1, e 476/99 (relator: Deputado Ermano Batista); 470 com a Emenda n°1, 
475 e 494/99, este com a Emenda n°1 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 
474 e 477/99 (relator: Deputado Antônio Júlio); e o parecer que conclui pela 
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei 
n° 282/99 (relator: Deputado Ermano Batista). Passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 
requerimento do Deputado Agostinho Silveira em que solicita seja convidado 
um técnico da Secretaria da Fazenda para orientar a discussão do Projeto de 
Lei n° 467/99, em tramitação nesta Casa. Nos termos do art. 185 do 
Regimento Interno, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°s 
413, 432 e 435/99 ao Plenário, para inclusão dos pareceres em ordem do dia, 
e do Projeto de Lei n° 282/99 à Comissão de Educação, para o mesmo fim. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente- Antônio Júlio- Agostinho Silveira- Maria 

Tereza Lara- Eduardo Daladier- Paulo Piau. 
ATA DA 22• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia trinta e um de agosto de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Paulo, Bené Guedes, Dalmo Ribeiro Silva, Mauri Torres e 
Edson Rezende (substituindo este à Deputada Elaine Matozinhos, por 
indicação da Liderança do PSB), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Paulo, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que se encontra à disposição dos Deputados a correspondência da 
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. - EMBRATEL -, publicada no 
"Diário do Legislativo" de 26/6/99, em que presta informações solicitadas pela 
Comissão e que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre as taxas 
cobradas pelo DETRAN-MG, reajustadas em índice acima da inflação. Ato 
contínuo, o Presidente comunica que serão ouvidos os Srs. Júlio Maria 
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Silveira e Braulio Stivanin Júnior, Delegados de Polícia, representantes do Sr. 
Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Chefe do DETRAN-MG. Após, o 
Presidente tece as considerações iniciais relativas ao objetivo da reunião e, 
em seguida, passa a palavra aos convidados supracitados, cada um por sua 
vez, para fazerem as suas exposições e responderem às perguntas 
formuladas pelos Deputados presentes, conforme consta nas notas 
taquigraficas. Transcorridos os debates, o Deputado João Paulo passa a 
Presidência ao Deputado Bené Guedes e apresenta requerimento em que 
solicita seja feito apelo ao Governador do Estado para que determine a 
revogação da Portaria n° 66.718, do DETRAN-MG, que utilizou índice acima 
da inflação para majorar as tarifas pagas pelos candidatos à obtenção da 
Carteira Nacional de Habilitação. Submetido a votação, é o requerimento 
aprovado. O Deputado João Paulo reassume a direção dos trabalhos e tece 
as últimas considerações. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados e dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Elaine Matozinhos, Presidente- Antõnio Andrade- Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 9" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às dezenove horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos e 

noventa e nove, comparece no Centro Social do Conjunto Henrique Silva 
Araújo o Deputado João Leite, membro da supracitada Comissão. O 
Presidente, Deputado João Leite, informa que a reunião se destina a discutir, 
em audiência pública, proposta da Secretaria da Segurança Pública de 
implantar no Bairro Nova Gameleira uma unidade de triagem de presos. A 
Presidência convida a compor a mesa os Srs. Mauro Lopes, Secretario da 
Segurança Pública; José Roberto Gonçalves, Ouvidor de Policia do Estado; 
Weber Americano, Secretário Adjunto de Justiça; Wagner Messias, Vereador 
à Câmara Municipal de Belo Horizonte; Enilson Heiderick, Vereador à Câmara 
Municipal de Belo Horizonte; Luiz Rosa, Diretor da Associação do Bairro Nova 
Gameleira; Walter Braga, Síndico-Geral do Conjunto Henrique Silva Araújo; 
Willian Santos, Advogado da Pastoral dos Direitos Humanos da Arquidíocese 
de Belo Horizonte; Regina Augusta, Diretora do Jardim Municipal Maria Sales; 
Maria do Carmo, representante da Escola Dr. Paulo Diniz Chagas; João 
Bosco, Hélio Félix, Fátima Félix, Luiz Carlos e Matias, lideranças locais. O 
Deputado João Leite, autor do requerimento que originou a reunião, faz 
considerações iniciais sobre o assunto em debate. Inicia-se então a fase de 
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debates. A Presidência passa a palavra aos convidados, parlamentares e 
demais presentes à reunião, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de setembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - Glycon Terra Pinto - Maria 

Tereza Lara. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 69/99 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 
Relatório 

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em epígrafe 
propõe alteração de dispositivos da Lei n• 10.419, de 16/1/91. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 4/3/99, o projeto foi distribuído à 
Comissão de Constituição e Justiça, que perdeu o prazo para emitir parecer. 
Distribuída à Comissão de Direitos Humanos, a matéria recebeu parecer pela 
aprovação com a Emenda n• 1. 

Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

O projeto de lei em análise estabelece a alteração de dispositivos da Lei n• 
10.419, de 16/1/91, que concede passe livre aos deficientes físicos, mentais e 
visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos no transporte coletivo 
intermunicipal. 

A proposição visa a incluir entre os beneficiários os acompanhantes dos 
deficientes, desde que comprovada sua necessidade, e os aposentados por 
invalidez permanente que perceberem até um salário mínimo mensal. 

Como foi bem observado pela Comissão de Direitos Humanos, é necessário 
indicar a fonte dos recursos para a concessão desses benefícios. 

A lei e o projeto foram omissos quanto à fixação da fonte de recursos, o 
que, sem dúvida, contraria o ordenamento jurídico vigente . 

Quando da aprovação da lei, estudos foram feitos sobre o impacto da 
medida no sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de 
passageiros, chegando-se à conclusão de que os patamares estabelecidos 
são insustentáveis. Isso porque se o número de passagens mensais, 
segundo a Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente -
CAADE -, for correspondente a 634.600, considerando que o preço médio é 
de R$9,24, o volume total de recursos para arcar com a gratuidade será da 
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ordem de R$5.816.038,68, representando, aproximadamente, 24,36% da 
receita do transporte rodoviário convencional. No ano esse valor representaria 
R$69.792.464, 16. 

Se aprovado o projeto, acrescentando-se aos beneficiários os 
acompanhantes dos deficientes e os aposentados por invalidez permanente, 
o montante de recursos chegaria a, no mínimo, R$7.216.735,17 mensais, 
representando cerca de 30% da receita do sistema. No ano esse valor 
significaria R$86.600.822,04. 

Incluir, portanto, tais valores no orçamento do Estado, diante de tamanha 
crise, afigura-se insustentável e inviável. 

Ademais, a inclusão do custo dos passes no cálculo tarifário iria sacrificar 
injustamente todos os usuários mineiros, especialmente os mais pobres, uma 
vez que ensejaria o aumento do preço das passagens. 

Não pode deixar de ser lembrado que o Decreto Estadual n° 39.388, de 
15/1/98, atribui às Secretarias de Estado de Recursos Humanos e 
Administração, da Saúde, de Segurança Pública e do Trabalho, da 
Assistência Social, da Criança e do Adolescente competência para emitir 
requisição de passes para transporte rodoviário intermunicipal destinados a 
pessoas que comprovem condição de extrema pobreza, em trânsito 
migratório. 

Ademais, as Prefeituras Municipais dispõem de veículos destinados a 
atender os munícipes, especialmente para o tratamento de saúde. 

Portanto, a aprovação do projeto só viria a prejudicar a grande massa de 
usuários mineiros, ficando demonstrado que, para os casos essenciais, o 
Estado já presta a devida assistência à população carente. 

Diante da crise financeira por que passamos, faltam recursos para aplicar 
em projetos desse tipo. Além disso, categorias isoladas não podem ser 
beneficiadas em detrimento da coletividade. 

Por fim, cumpre observar que a própria Assembléia Legislativa já se 
posicionou sobre a matéria, quando no art. 12, § 2°, da Lei Complementar n° 
26, de 14/1/93, prescreveu: 

"Art. 12 - O estabelecimento das diretrizes da política tarifária de que trata o 
art. 45, VI, da Constituição do Estado obedecerá aos seguintes princípios: 

§ ~ - A gratuidade em serviço público ou função pública de interesse 
comum só poderá ser concedida, ampliada ou estendida mediante a 
indicação da correspondente fonte de custeio". 

Sendo assim, a absoluta falta de recursos apresenta-se como óbice à 
aprovação do projeto. 
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Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 69/99. 
Sala das Comissões, 8 de setembro de 1999. 
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Álvaro Antônio, Presidente - Dinis Pinheiro, relator- Bilac Pinto - Wanderley 
Ávila. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 410/99 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe, enviada a 

esta Casa por meio da Mensagem n° 36/99, cria o Fundo Estadual de 
Desenvolvimento de Transportes- FUNTRANS. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi encaminhado à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe as Emendas n°s 1, 2 e 3. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer nos limites 
de sua competência, conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, XII, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 2° da Lei Complementar n° 27, de 18/1/93, dispõe que fundo é uma 

entidade contábil sem personalidade jurídica, criada por lei e constituída pelo 
produto de receitas específicas e elementos patrimoniais de determinados 
objetivos ou serviços. 

É oportuno lembrar que em 1988 se completou o esgotamento do modelo 
de financiamento setorial até então vigente, devido à proibição constitucional 
de vinculação de recursos tributários, exceto para a educação. Sem garantia 
de fontes de financiamento, o setor de transportes entrou em profunda crise, 
tanto no que se refere aos aspectos administrativos quanto aos institucionais. 

Á ampliação da rede rodoviária corresponderam crescentes necessidades 
de investimento, e os recursos para manutenção, nos últimos anos, têm-se 
mostrado aquém do necessário, em níveis insuficientes para atender à 
demanda constatada. 

A conseqüência direta da deterioração da malha rodoviária foi a significativa 
queda da qualidade dos serviços de transporte, executados a custos médios 
crescentes e, em muitos segmentos, em precárias condições de segurança . 

Assim, tendo-se em vista a falência do modelo institucional que vigorou 
durante anos no setor rodoviário, torna-se urgente e inadiável sua completa 
reestruturação, no que diz respeito aos aspectos organizacional, gerencial e 
de financiamento, em todos os níveis de governo. 

A análise a ser elaborada por esta Comissão deve ater-se ao mérito da 
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propos1çao. E a primeira constatação que fazemos é que o FUNTRANS 
pretende se estabelecer como um dado sistema de princípios e regras, 
formando assim uma disciplina peculiar aos transportes no Estado de Minas 
Gerais. 

Trata-se de uma total renovação no setor de transportes, com a moderna 
instituição de fundo contábil, ou seja, totalmente desburocratizado e que já 
demonstrou ser excelente técnica de desconcentração e, até mesmo, 
descentralização da administração pública. 

Sabe-se que o DER-MG vem-se dedicando a estudos de prospecção para a 
melhoria dos transportes há algum tempo. Sabe-se também que o órgão está 
vivendo uma situação de despreparo ante os aspectos modernos e arrojados 
que mantêm os sistemas de países mais adiantados, com relação a 
segurança, conforto, rapidez, custos e demais aspectos de relevante 
interesse público. 

Ao autorizar a proposição, em seu art. 11, que o Poder Executivo promova 
a reorganização institucional do DER-MG, aumenta nossa credibilidade no 
sucesso dos projetos que partirão do FUNTRANS, já que seu gestor estará 
muito mais capacitado a exercer suas importantes atribuições. 

Os objetivos previstos no art. 1 o e seus incisos são de natureza técnica e 
abrangente, desde a seleção e priorização de projetos até o ajustamento às 
inovações tecnológicas, passando, obviamente, pela busca de investimentos 
para atingir melhorias no padrão e nas finalidades, com vistas a beneficiar o 
consumidor. 

O art. 2° dispõe sobre os recursos de abastecimento do FUNTRANS, de 
natureza permanente, além de se preocupar em induzir a consecução de 
recursos outros, internos ou externos, privados ou públicos. 

Quanto a sua constituição contábil, a existência de subcontas para cada 
tipo de recurso permitirá grande transparência em suas ações financeiras, 
ensejando um controle fiscalizatório concomitante de natureza interna, mas 
que, transposto ao controle "a posteriori" a ser exercido pelo Tribunal de 
Contas, permitirá a busca da melhor relação custo/beneficio das obras e 
serviços prestados visando ao alcance das metas pré-estabelecidas. 

Cabe observar que, conforme cálculos do DER-MG, o Fundo alçará 
recursos financeiros da ordem de R$100.000.000,00, sendo a fonte mais 
significativa a provinda do Programa de Concessão de Rodovias, das 
concessões de transporte coletivo multimodal, intermunicipal e metropolitano 
de passageiros e da concessão de administração e exploração de terminais 
de passageiros, a qual representa R$ 60.000.000,00. 

Vemos, portanto, que o programa de concessão de rodovias contribui com 
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volumosa parcela de recursos, e o FUNTRANS passa a ser a alternativa 
adequada para atender aos impreteríveis requerimentos, não só de execução 
de obras de recuperação, melhoramento e aumento de capacidade de 
rodovias, mas também de todas as obras, atividades e ações relativas ao 
transporte no Estado. 

Conforme se vê, trata-se de uma proposição pertinente, que virá atender a 
essa demanda, propiciando condições de melhoria em todos os segmentos 
da área de transporte no território mineiro. Entretanto, com vistas a aprimorá-
la, apresentamos-lhe emenda na parte conclusiva deste parecer. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 410/99 no 1 o 

turno, com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e 
4, a seguir apresentada. 

EMENDAN°4 
Acrescentem-se ao art. 2° os seguintes incisos: 
"Art. 2°- .............................. . 
VIII - priorizar investimentos em transportes, que maximizem o retorno em 

eficiência operacional e econômica e que promovam a integração intermodal 
dos transportes; 

IX - incentivar ações técnico-administrativas que promovam o efetivo 
desenvolvimento multimodal dos transportes, com ênfase para os modos 
hidroviário e aeroviário.". 

Sala das Comissões, 8 de setembro de 1999. 
Álvaro Antônio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Dinis Pinheiro - Wanderley 

Ávila. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 10/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 1 0/99, do Deputado Dilzon Melo, que autoriza o Poder 

Executivo a doar ao Município de Varginha o imóvel que especifica, foi 
aprovado no 2" turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

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

PROJETO DE LEI N° 10/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varginha o imóvel que 

especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Varginha 

o imóvel constituído por terreno de quatro alqueires mineiros de área, 
registrado sob o n° 12.569, a fls. 118 do Livro 3-R, no Serviço Registra! 
Imobiliário da Comarca de Varginha. 

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à 
implantação do Centro de Tratamento e Recuperação de Alcoólatras, 
Toxicômanos e Doentes Mentais de Varginha, utilizando-se as instalações do 
Educandário Olegário Maciel, com as reformas e ampliações necessárias. 

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de 
três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver 
sido dada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1° desta lei. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Maria Olívia, Presidente - Marco Régis, relator - João Paulo. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 8/9/99, as seguintes comunicações: 
Da Deputada Maria Olívia, notificando o falecimento da Sra. Ângela Perillo 

Lobato, ocorrido em 30/8/99, nesta Capital.(- Ciente. Oficie-se.) 
Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência do falecimento da Sra. 

Elizabeth Borges Sampaio, ocorrido em 1 °/9/99, em Várzea da Palma. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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Presidência dos Deputados Durval Ângelo e João Paulo 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Atas 
- Correspondência: Ofícios - 2" Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 545 a 548/99 - Requerimentos n°s 666 a 
676/99 - Comunicações: Comunicações da Comissão de Saúde e dos 
Deputados Mauro Lobo, José Henrique, Ivo José, Maria Olivia, Wanderley 
Ávila, Antônio Andrade e Carlos Pimenta (2)- Oradores Inscritos: Discurso do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior - 2" Parte: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações- Encerramento. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Durval Ângelo - Dilzon Melo - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho -

Alencar da Silveira Júnior -Álvaro Antônio - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elmo Braz - Fábio Avelar - lrani Barbosa - João Paulo - José Henrique -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauro Lobo - Pastor 
George - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Wanderley 
Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - Às 9h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Atas 
- O Deputado Rêmolo Aloise, 2"-Secretário "ad hoc", procede à leitura das 

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Alencar da Silveira Júnior, 1°-Secretário "ad hoc", lê a 
seguinte correspondência: 

OFÍCIOS 
Dos Srs. Elvécio Moreira de Abreu, Prefeito Municipal de Fortuna de Minas; 
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Geraldo Goutil Ribeiro e Biolbino Fernandes Pessoa, respectivamente, 
Presidentes das Câmaras Municipais de Santo Hipólito e Pavão, solicitando a 
rejeição do Projeto de Lei n• 356/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n• 356/99.) 

Do Sr. Dijalma da C. F. Coelho, Presidente da Câmara Municipal de 
Diamantina, encaminhando moção de condolências pelo falecimento do Sr. 
Pio Soares Canedo, ex-Vice-Governador do Estado. 

Do Sr. Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves, Presidente da COMIG, 
prestando esclarecimentos a respeito do contrato de arrendamento da 
Unidade Industrial de Produção de Fosfato Natural de Araxá, firmado entre a 
COMIG e a Transcol - Transportes e Construções Ltda. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o 
art. 100, XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Mauro Lúcio Gontijo, Comandante-Geral da PMMG, apresentando 
esclarecimentos sobre punições dos militares Cabos Edson Nunes de 
Carvalho, Geovany Alves Garibaldi e Antônio Pereira Chaves Filho. 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal (2), notificando as liberações de recursos financeiros 
destinados ao Estado e à COPASA-MG, referentes às parcelas dos contratos 
que relaciona. (-À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. José Alves Pita Júnior, Superintendente Estadual em exercício do 
Banco do Brasil, agradecendo o convite para participar de reunião a ser 
realizada na Comissão de Defesa do Consumidor e informando que será 
representado pelo Sr. Allan Forti Rubia, Superintendente Regional de 
Varginha. (-À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Antônio Silveira, Vereador à Câmara Municipal de Montes Claros, 
encaminhando cópia do Programa de Extensão do Ensino de Segundo Grau 
à Zona Rural dos Municípios Mineiros, a ser apresentado por ocasião das 
reuniões do Orçamento Participativo do Estado.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Vinicius de Lara, Diretor Financeiro do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação dos recursos 
financeiros que menciona. (-À Comissão de Fiscalização Financeira, para os 
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do 
Regimento Interno.) 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor Substituto do Departamento de Gestão 
do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando a transferência para o 
Fundo Estadual de Assistência Social - MG de recursos destinados à 
manutenção dos Serviços Assistenciais de Ação Continuada referentes ao 
mês de julho de 1999 e encaminhando planilhas com relação de municípios 
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beneficiados e respectivos valores liberados. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, 
inciso XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. José Aparecido de Pádua, Coordenador do Fisco Fórum-MG, 
apresentando sugestões de alteração do substitutivo do Deputado Federal 
Mussa Demes ao projeto de reforma tributária. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr.. José Eustáquio de V. Rocha, Presidente do Sindicato dos 
Administradores no Estado de Minas Gerais, agradecendo o convite para 
participação no Seminário Legislativo Desemprego e Direito do Trabalho. 

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da Cãmara de Dirigentes 
Lojistas de Belo Horizonte, encaminhando a publicação "Termômetro de 
Vendas", editada por essa entidade.(- À Comissão de Turismo.) 

Do Sr. Nilton Von Rondow Júnior e da Sra. Viviane Leite Von Rondow, 
apresentando reclamações contra os serviços prestados pela TELEMAR, em 
especial contra o atraso na instalação de aparelho telefônico em seu domicílio 
(-À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 545/99 

Determina o pagamento de indenização a vítima de crime de tortura 
praticado por agente do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituída indenização a ser paga a vítima de crime de tortura 

praticado por servidor público do Estado no exercício de suas funções. 
Art. 2° - Para os efeitos desta lei, constitui crime de tortura, nos termos da 

legislação federal vigente: 
I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, 

causando-lhe sofrimento físico ou mental: 
a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de 

terceira pessoa; 
b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; 
c) em razão de discriminação racial ou religiosa; 
11 - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego 

de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como 
forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 
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Art. 3°- A indenização de que trata o art. 1° será paga pelo Estado a vitima 

ou, no caso de seu falecimento, ao seu sucessor legal, observados os 
seguintes limites: 

I - no mínimo, R$50.000,00 (cinqüenta mil reais), nos casos em que a 
tortura houver acarretado lesão corporal de natureza leve; 

11- no mínimo, R$100.001,00 (cem mil e um reais), nos casos em que a 
tortura houver acarretado lesão corporal de natureza grave; 

111- no mínimo, R$200.001,00 (duzentos mil e um reais), nos casos em que 
a tortura houver acarretado lesão corporal de natureza gravíssima; 

IV - no mínimo, R$300.001 ,00 (trezentos mil e um reais), nos casos em que 
a tortura houver acarretado morte. 

§ 1 o - Os valores previstos neste artigo serão reajustados pela correção 
monetária oficial. 

§ 2° - A indenização de que trata este artigo só poderá ser paga se 
requerida pela vítima, por seu representante com poderes específicos ou por 
seu sucessor legal, no prazo de sessenta dias contados da data fixada na 
regulamentação desta lei. 

§ 3° - O pagamento de eventual indenização decorrente de processo 
judicial, fundada em iguais motivos, não inibe a indenização estabelecida 
nesta lei. 

Art. 4° - Ao Conselho Estadual de Direitos Humanos caberá caracterizar o 
crime de tortura e arbitrar, segundo os limites previstos no art. 3°, o valor da 
indenização, que terá caráter irrecorrível. 

§ 1°- São documentos válidos para a caracterização a que se refere este 
artigo, entre outros: 

I - laudos periciais, oficiais ou não; 
li -autos de corpo de delito; 
111 -registros de ocorrência policial; 
IV - registros constantes nos arquivos dos órgãos governamentais de 

informação e policiamento; 
V - inquéritos policiais; 
VI - atestados médicos; 
VIl - autos de processos judiciais; 
VIII -testemunhos diretos prestados perante o Conselho. 
§ 2° - A decisão do Conselho quanto ao requerimento de indenização será 

tomada por maioria absoluta dos seus membros. 
Art. 5°- O agente agressor, sem prejuízo das demais sanções penais, civis 

e administrativas a ele impostas, deverá ressarcir o Estado do valor da 
indenização paga. 
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Parágrafo único - Ao Estado caberá ação regressiva contra o agente 

agressor, para o fim previsto no "caput" deste artigo. 
Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 

dias, a contar da data de sua publicação. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Comissão de Direitos Humanos 
Justificação: A proposição que ora apresentamos visa, no bojo da 

celebração dos 20 anos da edição da Lei de Anistia no Brasil, instituir um 
mecanismo legal específico para coibir a prática da tortura no Estado de 
Minas Gerais. Não mais realizada com fins políticos, a tortura permanece, não 
obstante, uma prática policial recorrente. Serve à intimidação, à obtenção 
forçada de informações e à coerção contra cidadãos indefesos perante o 
aparato policial. Esta Comissão tem-se batido constantemente para minorar 
esse quadro dantesco; as nossas conquistas, ainda que expressivas e 
importantes, têm sido pontuais. Objetivamos, agora, criar, mediante 
instrumento legal, uma ação de âmbito geral e efetivo. 

A previsão de indenização para vítimas de tortura, consubstanciada nesta 
proposição, é contemplada nas convenções sobre a tortura assinadas pelo 
Brasil, quais sejam a Convenção lnteramericana para Prevenir e Punir a 
Tortura, promulgada em 9/11/89, e a Convenção contra a Tortura e Outros 
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, promulgada em 
18/2/91. É, ainda, matéria da Lei Federal n° 9.455, que define os crimes de 
tortura. A responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus 
agentes a terceiros, com direito de regresso contra o responsável, é 
estabelecida no art. 37, § 6°, da Constituição Federal. 

Sobejamente amparados, portanto, pelas normas constitucionais e legais e 
pelos tratados internacionais vigentes, apresentamos este projeto de lei, 
mediante o qual esperamos estar contribuindo para erradicar de vez essa 
prática malévola que ainda persiste nas ações dos agentes policiais. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos Humanos e 
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 
102, do Regimento lntemo. 

PROJETO DE LEI N° 546/99 
Altera a Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999, que dispõe sobre a cessão, 

a compensação e a quitação de crédito tributário e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os dispositivos a seguir enumerados da Lei n° 13.243, de 23 de 
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junho de 1999, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 16- .................................................................. . 
§ 1 o - A compensação poderá incidir, total ou parcialmente, sobre os 

créditos tributários devidos pelo contribuinte, inclusive sobre o saldo 
remanescente de parcelamento em curso. 

Art. 18 - Os créditos do contribuinte ou de contribuinte do mesmo grupo 
econômico relativos a precatórios judiciários poderão ser utilizados para 
compensação de créditos tributários, atendidas, cumulativamente, as 
seguintes condições: 

111 - Os créditos tributários a serem compensados abrangem aqueles 
inscritos ou não em divida ativa até a data de publicação desta lei, ajuizada 
ou não sua cobrança. 

IV - O ICMS agregado mensalmente poderá ser quitado com parte dos 
créditos tributários relativos a precatórios judiciários. 

Art.31- .................................................................... . 
§ 4° - Será concedida ao contribuinte ou responsável tributário o prazo de 

noventa dias contados da data de publicação desta lei para se habilitar ao 
beneficio de que trata este artigo. 

§ 6°- O valor de cada parcela será equivalente a 0,8% (zero vírgula oito por 
cento) do faturamento bruto mensal do contribuinte, a partir da publicação 
desta lei, e não será inferior a R$100,00 (cem reais). 

§ 8° - o não-pagamento de duas parcelas consecutivas ou de três 
alternadas acarretará o cancelamento do acordo, prosseguindo-se a 
cobrança do saldo devedor remanescente do crédito tributário sem os 
benefícios de que trata este capítulo, o mesmo ocorrendo na hipótese do não-
pagamento do imposto devido após a concessão do parcelamento. 

§ 11 - Sem prejuízo do disposto no art. 31, "caput", incisos I a V, a 
Secretaria de Estado da Fazenda poderá celebrar termo de acordo com o 
contribuinte, concedendo-lhe parcelamento na forma do § 6° deste artigo para 
quitação de créditos tributários vencidos e não recolhidos até trinta dias antes 
da data de publicação desta lei, inclusive aqueles já inscritos em dívida ativa, 
ajuizada ou não sua cobrança. 

§ 12 - Para fins do § 11, incluem-se os créditos tributários já declarados e 
não pagos, bem como aqueles ainda não declarados, a serem informados 
pelo devedor em denúncia espontânea perante a Secretaria de Estado da 
Fazenda. 

§ 13 - Os débitos referentes a estabelecimento sem atividade poderão, a 
pedido do contribuinte, ser consolidados na pessoa jurídica atualmente ativa 
ou sucessora, da qual participe sócio ou responsável do estabelecimento 
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inativo que possua crédito tributário a ser quitado na forma desta lei. 

§ 14 - A pessoa física responsável por créditos tributários de 
estabelecimento inativo, sem prejuízo do disposto no § 13, poderá requerer 
junto à Secretaria de Estado da Fazenda, nas mesmas condições previstas 
nesta lei, parcelamento especial de seus débitos para pagamento em 
parcelas mensais não inferiores a R$50,00 (cinqüenta reais) cada uma. 

Art. 32- ..................................................................... . 
§ 3° - O parcelamento será considerado automaticamente celebrado com a 

assinatura do termo de acordo e a entrega do demonstrativo mencionado no 
§ 2°, seguido do recolhimento da primeira parcela, observado o disposto no § 
6° do art. 31. 

§ 4° - A concessão de parcelamento do crédito tributário, na forma e nas 
condições desta lei, será garantida por aval do sócio ou responsável. 

Art. 33- ........................................................ . 
111 - O parcelamento de que trata o inciso 11 poderá ser objeto de 

reparcelamento. 
Art. 34- ........................................................... . 
Parágrafo único - .................................................... . 
I - A concessão do benefício de que trata esta lei fica condicionada ao 

pagamento dos honorários advocatícios, quando cabive1s, calculados à razão 
de 1% (um por cento) sobre o valor do crédito tributário apurado e atualizado 
na forma do Anexo I desta lei, desde que já tenha ocorrido a citação válida do 
sujeito passivo.". 

Art. 2D - A Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1 ggg, passa a vigorar acrescida 
dos seguintes artigos e dos Anexos I e 11, renumerando-se os demais: 

"Art ..... - Os créditos tributários objeto de quitação na forma do § 11 do art. 
31 desta lei terão seus valores atualizados, desde o seu vencimento original, 
mediante a aplicação dos índices constantes na Tabela de Fatores de 
Atualização de que trata o Anexo I desta lei, sem imposição das multas 
previstas na legislação vigente. 

§ 1° - Sobre o valor apurado na forma do "caput", serão acrescidos juros 
remuneratórios de 3% (três por cento) ao ano ou 0,25% (zero vírgula vinte e 
cinco por cento) ao mês, calculados conforme o Anexo 11, até trinta dias antes 
da publicação desta lei. 

§ 2D -Apurado o valor do novo débito, na forma prevista no "caput" e no § 1° 
deste artigo, serão computados juros de mora equivalentes a 6% (seis por 
cento) ao ano, a contar da data da publicação desta lei. 

Art ..... - Sem prejuízo do disposto no art. 31, ao contribuinte que apresentar 
projeto básico mediante a fixação de metas a serem atingidas, incluindo 
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volumes de produção e geração de empregos, a ser desenvolvido em região 
carente e definida conforme prioridade a ser estabelecida pelo Governo do 
Estado, mediante a transferência ou a expansão de estabelecimentos 
segundo as regras vigentes no Pró-Indústria - PROIND -, fica assegurada a 
redução de até 80% (oitenta por cento) dos débitos que possuir junto à 
Fazenda Pública Estadual. 

Parágrafo único - O projeto básico a ser apresentado pelo contribuinte 
deverá mencionar o prazo máximo para sua execução, que não poderá ser 
superior a dois anos, comprometendo-se aquele a manter o novo 
investimento na localidade indicada no projeto por um periodo minimo de dez 
anos.". 

Art. 3° - O Poder Executivo adotará, no prazo de trinta dias contados de sua 
publicação, as medidas necessárias à operacionalização desta lei, bem como 
regulamentará, no prazo de trinta dias, o disposto nos arts. 1° a 30 da Lei n° 
13.243, de 23 de junho de 1999. 

Art. 4 o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos no primeiro dia do mês subseqüente ao de sua publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Eduardo Hermeto 
Justificação: A política econômica imposta ao Pais criou, com a abertura de 

mercado, desequilíbrio de concorrência, colocando as empresas em 
condições adversas. A mudança de paradigma empurrou várias empresas 
para a inadimplência com os tributos, que, embora declarados, não puderam 
ser quitados, numa verdadeira corrida pela sobrevivência. A falta de 
pagamento e os atrasos impostos por fornecedores do próprio Estado, em 
todos os níveis, também contribuíram para o crescimento dessa 
inadimplência. 

A falta de certidões, devido à inadimplência compulsória a que ficaram 
sujeitas as empresas mineiras, impede que elas participem de outros 
certames, empurrando-as para a economia informal. Isso cria, muitas vezes, 
desequilíbrio em relação às empresas concorrentes, que pagam em dia seus 
impostos e compromissos, mas são prejudicadas pelos diferenciais de custos 
em outros mercados. 

Com a impossibilidade de renegociação das dividas com o Estado, estas 
empresas participam de um circulo vicioso: não pagam porque não vendem e 
não vendem porque não pagam. 

Visando encontrar uma saída que permita que essas empresas retornem ao 
mercado e cumpram suas obrigações com o fisco nas novas transações 
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comerciais que realizem, viabilizando a quitação dos passivos existentes, este 
projeto tem por objetivo criar mecanismos de saneamento dos créditos 
tributários do Estado, no âmbito do Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços - ICMS. Esses mecanismos possibilitarão à Fazenda Pública 
arrecadar, em curto período, valores cuja realização é de longo prazo, 
desafogando o contencioso tributário administrativo e o Poder Judiciário. 
Assim, o Estado poderá quitar seus compromissos financeiros, e as 
empresas interessadas em acertar seus débitos com o Fisco Estadual 
poderão fazê-lo de forma exeqüível, em face das atuais circunstâncias de 
endividamento em que se encontram. 

O projeto vem ao encontro dos interesses recíprocos do Estado e do 
contribuinte, nos mesmos moldes dos saneamentos fiscais promovidos pelo 
Govemo Federal, a exemplo da Lei n• 9.779, de 1998. 

De janeiro a novembro de 1998, a arrecadação da Receita Estadual 
cresceu 28,8% em relação a 1997. Entretanto, a despesa cresceu 31,3% no 
mesmo período. O destino dos gastos públicos é pagamento do 
funcionalismo, custeio da máquina administrativa, serviço da dívida e outros. 
Estes itens de despesa têm tendência crescente, o que não ocorre com a 
receita do ICMS, notadamente a corrente, que se encontra estagnada na 
média de R$430.000.000,00 ao mês. 

A conjuntura econom1ca, marcada pela restrição dos mercados 
consumidores e pelos juros elevados, não permite estimativa crescente da 
arrecadação por parte do Estado e, o que é mais grave, faz com que a carga 
tributária incidente sobre a produção seja predatória para as empresas e o 
empresário. 

Vive-se um círculo vicioso: o Estado não consegue elevar as receitas 
tributárias necessárias para suportar as despesas crescentes, e as empresas 
não conseguem manter-se num mercado recessivo e suportar uma carga 
tributária crescente. As dívidas para com a Fazenda Estadual se acumulam, e 
os débitos anteriores se agigantam, criando um obstáculo intransponível para 
a produção. 

A solução definitiva será a aprovação de uma reforma tributária positiva, 
que desonere a produção, amplie a base arrecadadora e crie condições para 
o crescimento da economia brasileira. Urge, entretanto, solucionar a questão 
tributária atual, permitindo a recuperação de recursos e reduzindo a 
inadimplência. Para a empresa contribuinte momentaneamente em débito 
com a Fazenda, o ganho será o seu reequilíbrio, a normatização de sua 
situação e, principalmente, a equalização da concorrência. 

São as médias e pequenas empresas que mais devem à Receita Estadual e 
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se vêem impedidas de quitar suas obrigações com base no atual sistema de 
prazos, juros, correção monetária, multas e exigências. 

A proposta central desta lei é a adoção da Tabela de Fatores de 
Atualização, constante no Anexo I, para a correção de valores registrados em 
débito, acrescidos de juros remuneratórios calculados conforme a regra ali 
estabelecida. O resultado obtido corresponderá ao valor global do débito e 
será liquidado de acordo com a capacidade de pagamento da empresa -
prestações limitadas a 0,8% do faturamento mensal - pelo período necessário 
ao adimplemento. 

O Estado receberá os seus créditos, e as empresas que aderirem a esse 
sistema quitarão suas obrigações para com a Fazenda, recuperando fôlego 
para equilibrar suas contas. Essas empresas terão o compromisso de manter 
em dia os impostos de suas novas transações, aumentando a arrecadação, 
tão necessária à busca do equilíbrio das contas do Estado. 

Por estas razões, solicitamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste 
projeto de lei. 

• • Os quadros referentes aos Anexos I e li foram publicados na edição do 
"Diário do Legislativo" de 11/9/99. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 547/99 
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas 

operações que especifica e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 

vigorar acrescido do seguinte§ 17. 
"Art. 12- ............................................ . 
§ 17 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, nas condições e nos 

prazos previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a 
carga tributária incidente sobre as operações de importação, do exterior, de 
aparelhos, máquinas, equipamentos médico-hospitalares, técnico-científicos e 
laboratoriais, sem similar nacional, destinados a uso próprio ou a integração 
no ativo fixo, realizadas diretamente por pessoa física, hospitais, clínicas, 
laboratórios, bancos de sangue e estabelecimentos congêneres. 

Art. 2° - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução do 
disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificação: Analisando-se a tributação incidente sobre a aqu1s1çao de 
equipamentos médico-hospitalares, científico-laboratoriais, insumos e material 
de uso e consumo, constata-se que a brutal carga fiscal, instituída por 
diversos entes, redunda em enormes restrições a clínicas, laboratórios, 
hospitais e profissionais médicos, inviabilizando o devido atendimento médico 
à população brasileira. 

O atendimento médico e a atividade hospitalar não são meros atos de 
comércio. Estão intrinsecamente ligados a rígidos preceitos legais, éticos e 
morais, não podendo, portanto, ser tratados com descaso, como vem 
sistematicamente ocorrendo no País. 

Os valores arrecadados com a tributação das importações de equipamentos 
de medicina são relativamente desprezíveis, representando uma fração 
percentual ínfima da arrecadação total dos Estados. 

Para que se tome possível a aquisição ou a renovação de equipamentos, 
impõe-se aos médicos e suas associações uma ação conjunta e determinada, 
e aos Governos, a diminuição dos encargos tributários, que oneram 
sobremaneira equipamentos de custo já bastante elevado, adquiridos, em sua 
maioria, por meio de financiamentos atrelados ao dólar americano. 

Verifica-se que é urgente e perfeitamente possível a adoção, por parte dos 
Governos dos Estados, de uma política de tributação compatível com a 
relevância social do tema. Assim é que parte das unidades da Federação, 
como é o caso de Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba 
e Distrito Federal, possuem incentivos fiscais para a importação de 
equipamentos médicos. 

Além disso, o STF vem deliberando pela não-incidência do ICMS na 
importação direta de bem para uso próprio. 

Este projeto trará grande beneficio a toda a população, pois, por meio da 
redução de custos, viabilizará seu acesso aos frutos da tecnologia 
contemporânea. A luta pela vida exige que se levem ao cidadão comum as 
modernas técnicas de prevenção e terapêuticas existentes. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 548/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de Crucilândia, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE de Crucilãndia, com sede nesse município. 
Art. Z'- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: São inegáveis os serviços prestados pelas Associações de 

Pais e Amigos dos Excepcionais em todo o Estado de Minas Gerais. 
Os relevantes serviços prestados por essas entidades merecem grande 

destaque, notadamente no interior, onde sobrevivem graças ao esforço, à 
abnegação e, sobretudo, ao espírito de amor ao próximo de seus dirigentes. 

Sem possuírem um orçamento fixo, sobrevivem de subvenções, de 
promoção de eventos rentáveis, de doações e de gestos de pessoas 
caridosas. 

A declaração de utilidade pública da APAE de Crucílândia permitirá que a 
entidade se torne apta a implementar projetos maiores no desenvolvimento de 
suas atividades. 

Assim sendo, espero o apoio dos meus pares à aprovação deste projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 666/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo 

ao Ministro da Saúde com vistas à inclusão dos municípios da área mineira 
da SUDENE no Programa de Ações de Combate às Carências Nutricionais. 

N° 667/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo 
aos Deputados Federais Fernando Diniz, Cleuber Carneiro, Romeu Queiroz, 
Walfrido dos Mares Guia, José Mílitão, Márcio Reinaldo e Saraiva Felipe, com 
vistas à inclusão dos municípios da área mineira da SUDENE no Programa 
de Ações de Combate às Carências Nutricionais. (- Distribuídos à Comissão 
de Saúde.) 

N° 668/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Secretário da Segurança Pública moção de repúdio pela sua 
ausência na ga Reunião Extraordinária da referida Comissão. (-À Comissão 
de Direitos Humanos.) 

N° 669/99, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado apelo ao 
Secretário da Saúde com vistas a que apresente relação de todas as obras 
inacabadas no Estado de Minas Gerais.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 670/99, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado apelo ao 
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Governador do Estado com vistas à instituição da Municipalização Solidária 
da Saúde, com repasses regulares e automáticos de recursos do Fundo 
Estadual de Saúde.(- À Comissão de Saúde.) 

N° 671/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Faculdade de Direito do Sul 
de Minas pelos 40 anos de sua fundação. 

N° 672/99, do Deputado Dalmo Ribeiro da Silva, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a Associação de Rodeios de 
Inconfidentes - ADERI - pelo trabalho realizado em prol da construção do 
Velório Municipal Geraldo Félix. 

N° 673/99, do Deputado Dalmo Ribeiro da Silva, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a comunidade ouro-finense 
pela realização da 111 Festa do Ouro-Finense Presente em Campinas. (-
Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 674/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o jornal "Estado de Minas" 
pela publicação do editorial "As Águas de Minas Gerais", em 6/9/99. (- À 
Comissão de Transporte.) 

N° 675/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando a inserção nos 
anais da Casa do editorial "As Águas de Minas Gerais", publicado no "Estado 
de Minas" de 6/9/99. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 676/99, da Bancada do PT, solicitando seja encaminhada manifestação 
de repúdio ao Comando do Exército no Estado devido à agressão sofrida por 
jornalistas que cobriram o desfile de 7 de setembro nesta Capital. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Saúde e dos Deputados Mauro Lobo, José Henrique, Ivo José, Maria Olívia, 
Wanderley Ávila, Antônio Andrade e Carlos Pimenta (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Deputados e 

Deputadas, Deputado Rêmolo Aloise, senhores e senhoras, companheiros 
que nos visitam nas galerias, imprensa, telespectadores da TV do Legislativo, 
cuja criação tive a grata satisfação de subir à tribuna para solicitar, e hoje é 
sucesso total, em 7/6/89, o jornalista Paulo César de Oliveira e a empresária 
Daniela Portella fundaram a DLO Editora. O primeiro produto dessa editora foi 
o livro "Sociedade Mineira", com o primeiro volume entregue nas bancas e 
livrarias em novembro de 1989. Seguiram-se depois as edições de 1991, 
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1993, 1995 e 1997. 

"Sociedade Mineira" é uma agenda selecionada de nomes, endereços, 
telefones e datas de aniversários de personalidades do mundo social, político, 
empresarial e cultural, enfim, de todos aqueles que são notícia em Minas. 

A cada edição, o "Sociedade Mineira" é aprimorado com a criação de novas 
seções, que facilitam a consulta de seus leitores. Dessa forma, desde a 
edição do ano passado, Daniela Portella, que é Diretora Executiva da DLO 
Editora, criou as seções "Arquitetos", "Decoradores", "Artistas Plásticos" e 
"Moda", sempre com a seleção dos melhores e mais renomados profissionais 
de cada setor. 

O livro traz ainda uma relação de todos os órgãos públicos de Minas 
Gerais, Assembléia Legislativa, Governo Federal, embaixadas, consulados, 
companhias aéreas, Câmara Municipal. 

Todas as grandes capitais têm seus livros de sociedade. Em alguns países, 
como a França, eles são usados até como fonte de pesquisa. Em Minas, o 
livro de Paulo César de Oliveira e Daniela Portella vem sendo aguardado a 
cada ano com ansiedade por todos, porque ele se tornou uma referência do 
quem é quem no Estado. E, com as novas seções, é uma ótima fonte de 
consulta para quem trabalha com relações públicas, pois contém uma gama 
variada de informações. 

Por isso, o lançamento da nova edição, dia 13 de setembro, no Automóvel 
Clube, está sendo aguardado com ansiedade por todos, afinal, Minas não é 
só o lado "uai", que parece meio bobo, meio matuto, como muitos acreditam. 
Minas é também o lado cultural, com expressão internacional; econômico e 
político, que ás vezes surpreende. E, por que não, este lado glamouroso · 
também. 

Parabéns ao jornalista Paulo César de Oliveira e a Daniela, por mais essa 
iniciativa, que só enriquece o cenário sociocultural mineiro. 

Sr. Presidente, era essa a nossa fala nesta tribuna hoje, para registrar o 
lançamento do livro "Sociedade Mineira", no próximo dia 13. Eu comentava 
com o Deputado Rêmolo Aloise a importância desse evento, e ele comunga 
comigo dessa idéia, e, tenho certeza, todos os Deputados desta Casa 
também. Muito obrigado. 

z• Parte 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência 
passa à 2• Parte da reunião, compreendendo as comunicações da 
Presidência e de Deputados e os pronunciamentos de oradores inscritos. 
Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 
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Leitura de Comunicações 

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 
apresentadas nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na 17• 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 543/99, do Deputado Márcio 
Cunha; 558/99, da Deputada Maria Olivia; e 591 a 593/99, do Deputado José 
Milton (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Mauro Lobo - informando 
sua ausência do País no período de 13 a 25 do corrente; José Henrique -
informando sua ausência do País no período de 13 a 25 do corrente; Ivo José 
- informando sua ausência do País no período de 13 a 25 do corrente (Ciente. 
Publique-se. Cópia à Área de Apoio às Comissões.); Maria Olivia -
falecimento do Sr. lrineu Bernardes Lobato, ocorrido em 5/9/99, nesta Capital; 
Wanderley Ávila - falecimento de Cláudio José Dumbá, ocorrido em 9/9/99, 
em Pirapora; Antônio Andrade -falecimento da Sra. Maria Auxiliadora da Silva 
Teixeira, ocorrido em 8/9/99, nesta Capital; e Carlos Pimenta (2) -falecimento 
dos Srs. José Nunes Mourão, ocorrido em 2/9/99, e Altair Lopes Vieira, 
ocorrido em 7/9/99 (Ciente. Oficie-se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 13/9/99, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE MEMBRO PARA INTEGRAR O 

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de agosto de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões a 
Deputada Maria José Haueisen e os Deputados Antônio Carlos Andrada 
(substituindo este ao Deputado Amilcar Martins) e Sebastião Costa, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente "ad 
hoc", Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e informa que 
ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o 
relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de votação, 
devidamente rubricadas, e convida o Deputado Sebastião Costa para atuar 
como escrutinador. Apurados os votos são eleitos para Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, a Deputada Maria José Haueisen e o Deputado 
Sebastião Costa, ambos com três votos. A Deputada Maria José Haueisen 
agradece a escolha de seu nome para presidir os trabalhos da Comissão e 
designa o Deputado Dalmo Ribeiro Silva para relator da matéria. Cumprida a 
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finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
informa que a próxima reunião será convocada por meio de edital e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de setembro de 1999. 
Maria José Haueisen, Presidente- Amilcar Martins - Pastor George - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
ATA DA 14• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe 
Brandão, Pastor George, Márcio Cunha e Alberto Bejani. Havendo número 
regimental, a Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pastor George, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidente informa que a 
reunião se destina a ouvir o Sr. José Francisco de Salles Lopes sobre o 
Programa Conhecer BH e apreciar a matéria constante na pauta. A 
Presidente transforma a 1• Parte da reunião em especial, passa a palavra ao 
Deputado Alberto Bejani, autor do requerimento que ensejou a reunião, e ao 
convidado para exposição inicial. Segue-se amplo debate, conforme consta 
nas notas taquigráfrcas. Após as considerações iniciais, a Presidente 
suspende os trabalhos para que o convidado se possa retirar. Reabertos os 
trabalhos, ocupando a Presidência o Deputado Pastor George, este designa o 
Deputado Márcio Cunha para relatar o Projeto de Lei n° 144/99. A seguir, o 
Presidente passa à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposição sujeita à apreciação do Plenário. O Deputado 
Alberto Bejani, relator do Projeto de Lei n° 351/99, emite parecer pela 
aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O 
Presidente passa à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposição não sujeita à apreciação do Plenário. Submetidos a 
votação, são aprovados os Requerimentos n°s 506 e 511/99. Prosseguindo, o 
Presidente passa à 3a Fase da Ordem Dia, compreeendendo a discussão e a 
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados 
quatro requerimentos do Deputado Márcio Cunha: o primeiro solicitando seja 
convidado o Sr. David Márcio, Diretor-Geral do IGA, para expor os planos do 
órgão na área do turismo; o segundo solicitando audiência pública em 
Diamantina, para debater a potencialidade turística da região; o terceiro 
solicitando reunião com convidados, para debater o Projeto de Lei n° 399/9g; 
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e o quarto solicitando que a Comissão emita parecer em reunião conjunta 
com a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. São aprovados, 
também, três requerimentos da Deputada Elbe Brandão: o primeiro 
solicitando seja convidado o Sr. Luiz Carlos Monteiro da Costa para falar 
sobre o projeto do parque temático Terra do Saber; o segundo solicitando 
seja enviado aos Presidentes das Comissões de Turismo das Assembléias 
Legislativas o estudo efetuado pelo Sr. Cássio Avelino Pereira sobre a política 
mineira de turismo; e o terceiro solicitando se encaminhe oficio às empresas 
aéreas brasileiras com vistas a patrocinarem, concedendo passagens aéreas 
aos participantes do 2° Encontro Mundial de Artes Cênicas, a se realizar no 
período de 14 a 25/2/2000. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Elbe Brandão- Pastor George- Márcio Cunha. 

ATA DA 1• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 
Ás quinze horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de agosto de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Roberto, Sargento Rodrigues, Cristiano Canêdo e João 
Paulo, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara abertos os trabalhos e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se 
destina a discutir e a votar proposições e passa à 3• Fase da Ordem do Dia. 
Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues apresenta requerimento em 
que solicita sejam pedidas informações, ao Presidente do IPSM, sobre a 
aplicação das disposições contidas na Resolução Conjunta PMMG/IPSM n° 
10/98, além de cópia integral do referido ato normativo e disposições 
conexas. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Antônio Roberto, Presidente - Cristiano Canêdo - Sargento Rodrigues -

Cabo Morais- Márcio Kangussu. 
ATA DA 16• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
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Às dez horas do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús, Arlen Santiago, Chico Rafael, 
Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada 
Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Rogério Correia, Mauro 
Lobo e Miguel Martini. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira , declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o 
recebimento de ofício do Secretário de Governo da Prefeitura Municipal de 
Governador Valadares, publicado no "Diário do Legislativo" de 19/8/99, e 
informa o recebimento das seguintes proposições, bem como os relatores a 
quem foram distribuídas: emendas apresentadas em Plenário aos Projetos de 
Lei n°s 90 e 181/99, ao Deputado Sebastião Navarro Vieira; Projetos de Lei 
n°s 353, 428, e 449/99, todos no 1° turno, aos Deputados Chico Rafael, Arlen 
Santiago e Sebastião Navarro Vieira, respectivamente. Esgotada a 1 a Parte 
da reunião, a Presidência passa á 1 a Fase da Ordem do Dia, com discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Arlen Santiago, relator do Projeto de 
Lei Complementar n° 11/99, no 1° turno, emite parecer pela aprovação da 
matéria com a Emenda n° 1, que apresenta. Na fase de discussão, o 
Deputado Agostinho Patrús solicita vista da proposição, a qual é deferida pelo 
Presidente. O Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 
90/99, emite parecer sobre as Emendas n°s 1 a 7, apresentadas em Plenário 
no 1° turno, o qual conclui pela rejeição da Emenda n° 7, pela prejudicialidade 
das Emendas n°s 1 a 6 e pela aprovação do Substitutivo n° 3. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, faz uso da palavra o 
Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n° 154/99, no 1° turno, que 
emite parecer sobre o Substitutivo n° 1 e a Emenda n° 3, apresentados em 
Plenário no 1 o turno, o qual conclui pela aprovação da Emenda n° 3, ficando 
prejudicada a Emenda n° 2, e pela rejeição do Substitutivo n° 1. Na fase de 
discussão, o Deputado Arlen Santiago solicita vista do parecer, a qual é 
deferida pela Presidência. O Projeto de Lei n° 358/99 foi retirado de pauta a 
requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, aprovado pela 
Comissão. Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues, relator do Projeto 
de Lei n° 364/99, no 1° turno, emite parecer concluindo pela aprovação da 
proposição na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Colocado em 
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discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado Agostinho Patrús, 
relator do Projeto de Lei n° 3g6/99, no 1° turno, emite parecer em que conclui 
pela aprovação da matéria na forma apresentada. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Passa-se ã 2• Fase da Ordem do Dia, com 
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário 
da Assembléia. São colocados em votação e aprovados , cada um por sua 
vez, os Requerimentos n°s 544/99, do Deputado Bilac Pinto; 560/99, do 
Deputado Rogério Correia e 562/99, do Deputado Márcio Cunha, todos em 
turno único. A Presidência passa à 3• Fase da Ordem do Dia, com discussão 
e votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Arlen 
Santiago apresenta requerimento em que solicita sejam convidados os Srs. 
Nilson Martiniano e Roberto Almeida Barreto, Superintendente Regional e 
Estadual do Banco do Brasil S.A., respectivamente, para comparecerem a 
esta Comissão, a fim de prestarem informações sobre o andamento do 
Programa de Geração de Empregos e Rendas - PROGER - e do Programa 
Nacional da Agricultura Familiar - PRONAF -, especialmente para a Área 
Mineira da SUDENE, que abrange a Região Norte de Minas e o vale do 
Jequitinhonha. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1° de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues - Chico Rafael 

- Sebastião Navarro Vieira - Arlen Santiago. 
ATA DA 17• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às dez horas do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Márcio Kangussu, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental e estando presentes 
também os Deputados Carlos Pimenta, Eduardo Daladier, Doutor Viana e 
Maria José Haueisen, o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o seguro 
agrícola com relação aos seguintes aspectos: como instrumento capaz de 
evitar a descapitalização do agricultor e contribuir decisivamente para 
estancar a enorme inadimplência que assola o crédito rural no Pais; como 
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forma de difusão de tecnologia agrícola uma vez que somente lavouras 
tecnificadas têm acesso a ele; e o impacto, para os agricultores mineiros, do 
encerramento das operações da Seguradora BEMGE em 1993. A Presidência 
registra a presença dos seguintes convidados: Srs. Ornar Otaviano Dantas 
Meira, Vice-Presidente do SINCOR-MG; Eduardo Amaral Pereira, ex-
Seguradora BEMGE; José de Arimathea Lima Alves, Superintendente do 
Grupo Nobre Seguros; Antônio Kanji Hoshikawa, Diretor Técnico da COSESP 
Seguros; Adelson Almeida Cunha, representante do Sindicato das Empresas 
de Seguro e da Seguradora Minas Brasil; Márcio Gomes Carvalho, da 
FAEMG; José Carlos Campeio de Castro, da Secretaria Municipal de 
Abastecimento; Raimundo Mariano do Vale, Presidente do BANCOOB; 
Alysson Paulinelli; Antônio Carlos Giovanini, representante do Presidente da 
EMATER; Cláudio Souza Diniz, Gerente do Departamento Rural e 
Agroindústria do BDMG; Dargon Mata Miranda, analista do BDMG; Alfeu Silva 
Mendes, Presidente da OCEMG; Waldir Pascoal, da EMATER; e Marcos de 
Abreu e Silva, Chefe de Assessoria Jurídica da FAEMG. Usando da palavra, 
o Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que deu origem à reunião, tece 
considerações iniciais sobre o assunto. Como expositor, o Sr. José Carlos 
Campeio de Castro apresenta transparências e discorre sobre o assunto. A 
seguir, convidados e Deputados expõe sobre a questão e se envolvem em 
amplo debate. O Presidente tece considerações finais e informa que os 
assuntos tratados na reunião se encontram registrados nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados e convidados, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de setembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Dimas Rodrigues - Paulo Piau - Luiz 

Fernando Faria. 
ATA DA 103 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de agosto de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Elmo Braz, Djalma Diniz e Maria Olívia, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da 
Deputada Maria Olívia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e distribui à Deputada Maria Olívia os Projetos de 
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Resolução n°s 18 e 469/99 e os Projetos de Lei n°s 116, 195, 220, 334, 345, 
369, 370 e 377/99 e ao Deputado Djalma Diniz os Projetos de Lei n°s 378, 
379, 380, 384, 385, 386, 387, 392 e 397/99. Encerrada a 1 • Parte dos 
trabalhos, passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Resolução n°S 18 e 469/99 (relatora: Deputada Maria 
Olívia). Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de pareceres sobre matéria de deliberação conclusiva das comissões. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n°s 116, 195, 220, 334, 345, 369, 370 e 377/99 
(relatora: Deputada Maria Olívia) e 378, 379, 380, 384, 385, 386, 387, 392 e 
397/99 (relator: Deputado Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para as reuniões extraordinárias a serem realizadas no dia 
31/8/99, às 10 e às 16 horas, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 31 de agosto de 1999. 
Maria Olívia, Presidente - João Paulo - Marco Régis. 

ATA DA 1ga REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Ás nove horas e trinta minutos do dia primeiro de setembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Glycon Terra Pinto, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza 
Lara, membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, 
os Deputados Alberto Bejani e Paulo Piau. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimentos dos Deputados Marcelo Gonçalves e Maria 
Tereza Lara, respectivamente, dispensa a leitura das atas da 188 Reunião 
Ordinária e da 9" Reunião Extraordinária desta Comissão, as quais são dadas 
por aprovadas e são subscritas pelos membros presentes. A seguir o 
Presidente informa que a reunião se destina a discutir a situação dos 
menores que se encontram no Centro de Integração do Adolescente- CIA- e 
no Centro de Integração Provisória- CEIP -e apreciar a matéria constante na 
pauta. Registra-se a presença dos seguintes convidados: Deputado Luiz 
Tadeu Leite, Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos; Sras. 
Edna Lúcia, Superintendente da Criança e do Adolescente, representante da 
Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente; 
Gláucia Sander, representante da Coordenadoria-Geral da Frente de Defesa 
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dos Direitos da Criança e do Adolescente; Maria das Graças Fonseca Cruz, 
Conselheira do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
representante do Secretário Murílio Hingel; Fabiola Nunes, Rose Vilani e 
Terezinha Rocha, representantes do Juizado da Infância e da Juventude da 
Capital; Srs. Marcos Fucks, Conselheiro da Frente de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; Rui Carreteiro, Superintendente de reeducação do 
Adolescente Infrator. Logo após, a Presidência procede à leitura da 
correspondência recebida: carta da Sociedade Civil União Beneficente 
Operária de Nanuque denunciando a invasão e destruição de sua sede social 
por membros da loja maçônica Acácia do Vale; ofício do Comandante-Geral 
da PMMG encaminhando o documento "Ambiente de Trabalho- Valorização e 
Melhoria do Relacionamento lnterpessoal"; oficio do Diretor do Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos informando que foram nomeados 
os Conselheiros Maria do Rosário Caiafa e Fernando Antônio Nogueira 
Galvão, Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, do CONEDH-MG; 
convite da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para o 
lançamento do Comitê Estadual e do Manifesto Internacional "Ano 2000 - Ano 
Internacional por uma Cultura de Paz". A Presidência comunica que o 
Deputado Marcelo Gonçalves foi designado relator do Projeto de Lei n° 
444/99, do Deputado Rogério Correia. Passa-se à fase de discussão e 
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Projeto de Lei n° 405/99 não é apreciado em virtude de pedido de prazo 
regimental pelo relator, Deputado Marcelo Gonçalves. Passa-se, então, à fase 
de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 
581/99, do Deputado Rogério Correia. Em seguida, o Deputado João Leite 
passa a Presidência ao Deputado Glycon Terra Pinto em virtude da 
apreciação de matéria de sua autoria. Submetidos à votação, cada um por 
sua vez, são aprovados os requerimentos n°S 568 a 576/99. O Deputado 
Glycon Terra Pinto retorna a Presidência ao Deputado João Leite. Submetido 
a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de 
Lei n° 385/99, do Deputado Ivo José. Passa-se à fase de discussão de 
proposoçoes da Comissão, quando são aprovados os seguintes 
requerimentos: do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitando a realização de 
audiência pública desta Comissão para ouvir os Srs. Francisco Sampaio 
Lopes, Emerson José Goulart e Marcelo Vieira de Souza, oficiais da Policia 
Militar da Delegacia de Policia de Prudente Morais, sobre o incidente relativo 
à agressão e à prisão ilegal do Sr. Mauricio Lopes de Almeida e da Sra. Maria 
da Conceição de Oliveira; da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita se 
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peçam providências da Coordenadoria de Direitos Humanos de Belo 
Horizonte para acompanhar e orientar a família de Oraci Rodrigues, depoente 
na CPI da Carteira de Habilitação, e que o Secretário da Justiça e de Direitos 
Humanos apóie as ações da referida coordenadoria. Em seguida, o Deputado 
João Leite passa a Presidência ao Deputado Glycon Terra Pinto em virtude 
da apreciação de matéria de sua autoria. É aprovado, então, o requerimento 
do Deputado João Leite, em que solicita reembolso de quantia constante em 
nota de débito relativa a viagem a lpatinga para participação no Seminário de 
Direitos Humanos da Região Leste de Minas Gerais. O Deputado Glycon 
Terra Pinto retorna a Presidência ao Deputado João Leite. Em seguida, a 
Presidência transforma em especial a segunda parte desta reunião e passa a 
palavra aos parlamentares e convidados presentes, conforme consta nas 
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
reunião extraordinária de amanhã, quinta-feira, dia 2 de setembro, às 
14h30min, no Plenarinho 11, para se apreciar o Projeto de Lei n° 405/99, do 
Deputado Paulo Piau, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
João Leite, Presidente- Marcelo Gonçalves, Maria Tereza Lara. 

ATA DA 13° REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA CEMIG 
Às quinze horas e quinze minutos do dia oito de setembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Bilac Pinto, Antônio Andrade, Amilcar 
Martins e Eduardo Brandão, membros da supracitada Comissão. Está 
presente também os Deputados Carlos Pimenta e Márcio Kangussu. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidência esclarece que a finalidade da reunião é apreciar o relatório final 
da Comissão e passa a palavra ao relator, Deputado Antônio Andrade, para 
que possa fazer a leitura do relatório. Antes do início da leitura, o Deputado 
Amilcar Martins solicita a palavra e manifesta seu protesto contra os 
procedimentos para a apreciação do relatório, uma vez que deveria ser 
distribuído avulso aos membros da Comissão para análise prévia, devido ao 
tamanho e à complexidade do documento. O Deputado Bilac Pinto tece 
comentários ratificando as palavras do Deputado Amilcar Martins. O relator 
esclarece que, após a leitura, os Deputados terão o tempo necessário para o 
devido estudo e apresentação de sugestões, se for o caso. Em seguida, o 
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Deputado Antônio Andrade faz a leitura do relatório final. Encerrada a leitura, 
o Presidente abre a discussão. Nessa oportunidade, o Deputado Eduardo 
Brandão solicita vista do relatório. O pedido é deferido pelo Presidente. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião 
extraordinária a ser realizada no dia 9 de setembro, às 15 horas, no 
Plenarinho IV, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 9 de setembro de 1999. 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Bilac Pinto - Amilcar Martins - Eduardo 

Brandão - Eduardo Hermeto - Antônio Andrade. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 437/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Eduardo Brandão, tem por objetivo 
declarar de utilidade pública a Casa de Assistência ao Menor Gotinha d'Água, 
com sede no Município de Ribeirão das Neves. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Casa de Assistência ao Menor Gotinha d'Água tem por objetivo principal 

prestar amparo à criança carente nas áreas de educação e saúde e 
assistência nos casos em que for necessário. 

Cabe ressaltar, ainda, o trabalho desenvolvido pela Escola Gotinha d'Água, 
que atende alunos de maternal, jardim de infância, pré-primário, 1• a 4• séries 
primárias e cursos profissionalizantes. 

Torna-se a entidade, portanto, merecedora do título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 437/99 na 

forma proposta. 
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1999. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 438/99 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, pretende 
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seja declarado de utilidade pública o Instituto Municipal de Saúde e Ação 
Social - IMS -, com sede no Município de Monte Sião. 

A matéria foi submetida preliminarmente à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
lhe apresentou a Emenda n° 1. Cabe agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, instituída diante da necessidade de se dar assistência 

aos indivíduos carentes da comunidade, articula e desenvolve ações no 
âmbito social, econõmico, educacional e de saúde para socorrer os mais 
necessitados. 

Em virtude do alcance de sua obra, ela é merecedora do título declaratório 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 438/99 com a 

Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1999. 
Ivo José, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 441/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O Deputado César de Mesquita, por meio do Projeto de Lei n° 441/99, 

pretende seja declarada de utilidade pública a Sociedade de Educação e 
Promoção Social Imaculada Conceição - SEPROSIC -, com sede no 
Município de Araxá. 

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou a 
Emenda n° 1, vem a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A SEPROSIC tem por finalidade promover o aprimoramento de seus 

membros, a fim de que possam prestar assistência social e educacional. 
Pode, também, promover a manutenção de sua obra socioeducacional, 

acatando sempre as determinações das leis civis e eclesiásticas. 
Pelos princípios que norteiam a entidade, ela se torna merecedora do título 

declaratório de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 441/99 



com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 9 de setembro de 1999. 
Amilcar Martins. relator. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 15/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
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De autoria da Deputada Maria José Haueisen. o projeto de lei em epígrafe 
proíbe o pagamento de pensões e aposentadorias aos agentes públicos que 
menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/2/99, foi o projeto distribuído à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. 

Agora. o projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito. nos termos do art. 188. c/c o art. 102, I, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição estabelece que o Estado somente pagará aos Governadores, 

Vice-Governadores e seus dependentes pensão ou aposentadoria 
correspondente ao total do subsidio pago ao titular do cargo no caso de 
acidentes ocorridos no exercício do mandato e que resultem em morte ou 
invalidez permanente do titular do cargo. 

O projeto foi aperfeiçoado pela Comissão de Constituição e Justiça por 
meio da Emenda n° 1, que suprimiu o parágrafo único do art. 3°, que se 
mostrava inconstitucional porque contrário ao princípio consagrado no art. 5°, 
XXXIV, da Constituição da República. que assevera que a lei não prejudicará 
o direito adquirido, e da Emenda n° 2, que deu ao art. 1 o do projeto nova 
redação, mais adequada à técnica legislativa. 

A Carta Magna. no seu art. 37. "caput", com a redação dada pela Emenda à 
Constituição n° 19, estabelece que "a administração pública direta e indireta 
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade. publicidade e eficiência". Como vemos. três desses princípios 
constitucionais merecem destaque. pois são pertinentes ao projeto em 
análise. De fato. a proposição encontra respaldo especialmente na legalidade, 
na impessoalidade e na moralidade, princípios pelos quais deve sempre se 
pautar a conduta dos administradores públicos. 

A Constituição mineira. no seu art. 13. "caput", acrescenta àqueles 
princípios o da razoabilidade, com o qual também se harmoniza a proposição. 
Ora, nada mais razoável do que conceder aos mandatários do povo mineiro o 
mesmo direito que a Carta Magna assegura aos servidores públicos. no que 
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tange às aposentadorias e pensões, nos moldes dos preceitos básicos 
estabelecidos pela Emenda à Constituição n° 20. Embora o projeto seja 
sucinto, ele é objetivo o bastante para acabar, terminantemente, com as 
aposentadorias correspondentes aos curtos mandatos governamentais e para 
permitir a justa concessão de pensões àqueles que realmente delas 
necessitarem. 

A proposição mostra-se, portanto, justa e meritória, estando em harmonia 
com o momento político, econômico e social ora vivenciado pela comunidade 
mineira, que exige mais probidade e moralidade na conduta dos governantes 
e dos demais homens públicos do Estado. 

Diante, pois, dos argumentos apresentados, que demonstram a 
oportunidade e a conveniência da proposição em análise, formulamos a 
seguinte conclusão. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 15/99 com 

as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 28 de abril de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago, relator - Chico 

Rafael - Sebastião Navarro Vieira - José Alves Viana. 

COMUNICAÇÕES DESPCHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 8/9/99, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Márcio Kangussu, dando ciência à Casa de sua desfiliação do 

PSDB e de sua filiação ao PPS. (-Ciente. Publique-se. Cópia à Área de Apoio 
às Comissões e às lideranças.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa de sua desfiliação do 
PSDB e de sua filiação ao PPS. (-Ciente. Publique-se. Cópia à Área de Apoio 
às Comissões e às Lideranças.) 
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 15 DE SETEMBRO DE 1999 

ATA 

ATA DA 2• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 
Às quinze horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Roberto, 
Cristiano Canêdo, Cabo Morais, Márcio Kangussu e Sargento Rodrigues, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Antônio Roberto, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
ouvir o Cabo Pedro Marcos de Oliveira e o Soldado Marcos Beethoven 
Gomes e a discutir e votar proposições da Comissão. São ouvidos os 
depoentes, cada um por sua vez, a quem são prestados os esclarecimentos 
sobre o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. Cada 
depoente é devidamente qualificado e questionado pelos membros da 
Comissão, conforme consta nas notas taquigráficas. Em seguida, passa-se à 
3• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. São votados e aprovados os seguintes requerimentos: do 
Deputado Sargento Rodrigues, solicitando ao Diretor-Geral do IPSM a relação 
nominal dos servidores efetivos e temporários, inclusive os comissionados, 
vinculados ao Instituto, constando, também, os militares inativos, com os 
respectivos postos ou graduações, bem como o tempo de serviço dos 
funcionários na autarquia; do Deputado Cabo Morais, solicitando ao 
Presidente do IPSM cópia de inteiro teor da auditoria realizada naquele 
Instituto, os relatórios financeiros da contribuição patronal no período de 
agosto de 1995 a dezembro de 1998, da contribuição dos segurados no 
período de maio de 1996 a julho de 1998, as consignações de empréstimo 
financeiro e de assistência à saúde no período de dezembro de 1997 a 
fevereiro de 1998. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
Antônio Roberto, Presidente- Cristiano Canêdo -Jorge Eduardo de Oliveira 

- Sargento Rodrigues- Cabo Morais - Márcio Kangussu. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 144/99 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 
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De autoria do Deputado Gil Pereira. o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo dar a denominação de Arquiteto José Corrêa Machado ao distrito 
industrial de Montes Claros. 

Examinada a proposição pela Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a 
esta Comissão para deliberação conclusiva, em cumprimento ao que dispõe o 
art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
José Corrêa Machado foi um homem exemplar no cenário econômico do 

município; teve presença sempre atuante e comprometida com o 
desenvolvimento da região. Empresário de sucesso, dedicou grande parte de 
seu trabalho à vida pública, atuando como Vereador e Secretário Municipal de 
Planejamento. 

Nada mais justo, portanto, do que se dar ao referido distrito industrial o 
nome dessa personalidade que tanto contribuiu para o progresso de Montes 
Claros e vizinhança. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 144/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 2 de setembro de 1999. 
Márcio Cunha, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 472/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Bené Guedes, visa declarar de 

utilidade pública o Esporte Clube União Vargem Alegre- UVA-. com sede no 
Município de Ervália. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou ao projeto a Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão 
para deliberação conclusiva em turno único, nos termos do art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Esporte Clube União Vargem Alegre, fundado em 3/7/96, vem 

desenvolvendo importante trabalho nas áreas de esporte, lazer. cultura e 
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turismo, visando à melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

Por proporcionar esporte e lazer à comunidade, sem discriminação, somos 
favoráveis a que seja outorgado á entidade o titulo declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4 72/99 com 

a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
Antônio Carlos Andrada, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 474/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 474/99, do Deputado Bené Guedes, visa declarar de 

utilidade pública o Esporte Clube Laranjal, com sede no Município de Laranjal. 
Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta 

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, de 

acordo com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

O Esporte Clube Laranjal foi fundado com o propósito de difundir a prática 
esportiva em geral. Para o melhor desempenho de sua função, promove 
intercâmbio social e esportivo com instituições congêneres. Além disso, 
tornou-se fator de integração, uma vez que efetua reuniões cívicas, familiares 
e comunitárias. 

Pela importância do trabalho desenvolvido pela entidade, entendemos ser 
meritório declará-la de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 474/99 

na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
José Milton, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 476/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em análise propõe 

seja declarada de utilidade pública a Casa da Cultura Monsenhor Geraldo 
Mendes Monteiro, com sede no Município de Laranjal. 

Inicialmente, foi a matéria encaminhada, para exame preliminar, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 



z 
õ 
.. 
o 

" E 
õ 
] 
o 

411 
constitucionalidade e legalidade. 

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, em obediência ao que dispõe o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A mencionada entidade, fundada em 4/10/91, tem por meta promover ações 

culturais e artísticas, por meio da manutenção de oficina de música, dança, 
canto, pintura e várias outras atividades, visando ao desenvolvimento cultural 
e artístico de crianças e adolescentes carentes. 

Merece, pois, o título declaratório de utilidade pública. 
Conclusão 

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4 76/99 na 
forma original. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 481/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Bilac Pinto, a proposição em tela tem por escopo 

seja declarado de utilidade pública o Centro Comunitário do Bairro Pedra 
Branca- CENCOMBRAN -, com sede no Município de Caldas. 

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça, concluiu 
pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma 
apresentada. 

Agora, compete a este órgão colegiado examiná-la, atendo-se aos limites 
estatuídos no art. 102, VI, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Centro Comunitário do Bairro Pedra Branca, nos temos do art. 1 o de seu 

estatuto, tem por objetivos, entre outros, promover, em âmbito municipal, 
cursos que elevem o nível cultural, educacional, técnico e espiritual dos 
moradores do Bairro Pedra Branca permitindo-lhes, assim, melhor 
entrosamento com a sociedade e o mercado de trabalho; atuar na defesa do 
meio ambiente; cuidar da saúde e do saneamento básico; incentivar a prática 
esportiva, além de lutar pela eletrificação rural no Município de Caldas. 

Em virtude da natureza eminentemente social do referido Centro 
Comunitário, entendemos ser justa e oportuna a pretensão de se lhe 
conceder o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 481/99 na 

forma proposta. 



Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva, relator. 
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ATAS 

ATA DA 68a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14/9/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Dilzon Melo 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Mensagem n° 50/99 (encaminha o Projeto de Lei n° 
549/99), do Governador do Estado - Ofícios - 2• Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 550 a 553/99 -
Requerimentos n°s 677 a 689/99 - Requerimento do Deputado Antônio Carlos 
Andrada - Proposições não recebidas: Projeto de Lei do Deputado João Pinto 
Ribeiro - Comunicações: Comunicações dos Deputados Marcelo Gonçalves 
(2), Wanderley Ávila, Mauri Torres (3), Josê Henrique e Alencar da Silveira 
Júnior - Comunicação não recebida: Comunicação dos Deputados Dalmo 
Ribeiro Silva e Alberto Pinto Coelho - Interrupção e reabertura dos trabalhos 
ordinários - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Josê Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto 
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira -Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia 
- Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa 
- Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Às 14h13min, a lista de 

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



da ata da reunião anterior. 
13 Parte 

1• Fase (Expediente) 
Ata 
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-O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Ronaldo Canabrava, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM N° 50/99* 

Belo Horizonte, 10 de setembro de 1999. 
Senhor Presidente, 
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para o obséquio de sua atenção e 

apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o anexo projeto de lei, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Estadual de Amparo e Apoio 
ao Trabalho do Preso, conforme exposição de motivos de autoria do 
Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

Atenciosamente, 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 

Exposição de Motivos 
Belo Horizonte, 10 de setembro de 1999. 
Senhor Governador, 
A questão carcerária, aliada à fome, ao desemprego e à grande incidência 

de menores infratores nas ruas das grandes cidades, é há muito, uma das 
mais polêmicas e controvertidas questões de nosso pais. Se, por um lado, é 
de se presumir que o cárcere seja um antídoto que visa recuperar o cidadão à 
margem da lei e da sociedade, por outro, pelo menos em nosso pais, essa 
tese passou a ter conotação inversa, devido às precárias condições em que 
se encontra o nosso sistema penitenciário. 

Alguns estabelecimentos prisionais chegam a ser rotulados, sem exagero, 
como infernos, universidades do crime, haja vista as péssimas condições 
físicas, a superlotação e a morosidade do Poder Judiciário em resolver a 
situação de inúmeros detentos. Isto sem se esquecer dos erros de julgamento 
que têm se tornado rotina. Prova disso são as estatísticas que apontam 
índices inexpressivos de recuperação e percentuais alarmantes de 
reincidência. 

Para tanto, faz-se mister que iniciativas voltadas para o grave problema não 
se restrinjam a visitas de comissões de direitos humanos às penitenciárias e 
prisões, muitas das quais demagógicas. Importante que sejam viabilizados 
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novos e efetivos mecanismos desprovidos de idéias faraônicas e utópicas que 
possibilitem oferecer ao recluso sua recuperação e reingresso à convivência 
social. 

Medidas de tal porte, se levadas a efeito, além dos benefícios de ordem 
psicológica, moral, ocupacional, numa previsão otimista, propiciarão ao preso 
independência econômico-financeira, possibilitando-lhe, inclusive, o sustento 
da família. 

Diante de tais circunstâncias, faz-se necessária a criação, em nosso 
Estado, de uma Fundação de Amparo e Apoio ao Trabalho do Preso, de 
forma a fomentar a recuperação social de inúmeros detentos e a melhoria de 
suas condições de vida, através do oferecimento de oportunidade de trabalho 
remunerado. 

Em vista do exposto, proponho a V. Exa. o projeto de lei em anexo, que 
autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Estadual de Amparo e Apoio 
ao Trabalho do Preso, sugerindo sua remessa à Assembléia Legislativa, 
submetendo-o à apreciação, discussão e subseqüente votação por parte de 
seus respeitáveis membros. 

Atenciosamente, 
Luiz Tadeu Leite, Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 

PROJETO DE LEI N° 549/99 
Autoriza o Poder Executivo a criar a Fundação Estadual de Amparo e Apoio 

ao Trabalho do Preso e dá outras providências. 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Fundação Estadual de 

Amparo e Apoio ao Trabalho do Preso, sem fins lucrativos e com prazo de 
duração indeterminado, a qual reger-se-á por esta lei, pela legislação 
complementar que lhe for aplicável e pelo estatuto aprovado por decreto do 
Governador do Estado. 

Art. 2° - A Fundação será vinculada à Secretaria de Estado da Justiça e 
Direitos Humanos, com sede e foro em Belo Horizonte, e adquirirá 
personalidade jurídica a partir da inscrição de seu ato constitutivo no Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, ao qual juntar-se-ão o estatuto e o decreto que o 
aprovar . 

Art. 3° - A Fundação tem por finalidade amparar o trabalhador preso, 
buscando fomentar a recuperação social do mesmo e a melhoria de suas 
condições de vida, mediante a elevação do nível de sanidade física e mental, 
o aprimoramento moral e o adestramento profissional, propondo-se, para 
tanto, a: 

I - concorrer para a melhoria do rendimento do trabalho; 
11 - oferecer novos tipos de trabalho remunerado, compatíveis com sua 
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situação na prisão; 

111 - proporcionar a formação profissional, em atividades de desempenho 
viáveis após a sua libertação; 

IV - colaborar com os órgãos governamentais integrados ao Sistema 
Penitenciário do Estado e com outras entidades, na solução de problemas de 
assistência médica, moral e material ao preso, à sua família e à família das 
vitimas. 

V - concorrer para o aperfeiçoamento das técnicas de trabalho, com vista à 
melhoria, qualitativa e quantitativa, de sua produção, através da elaboração 
de planos especiais para as atividades industriais, agrícolas, pecuárias e 
artesanais, promovendo a comercialização dos respectivos produtos. 

VI - promover estudos e pesquisas relacionados com seus objetivos e 
sugerir aos Poderes competentes medidas necessárias ou convenientes para 
atingir suas finalidades; 

VIl - apoiar as entidades públicas ou privadas que promovam ou incentivem 
a formação ou o aperfeiçoamento profissional dos internos; e 

VIII - desempenhar outras atividades que visem à consecução de seus fins. 
Art. 4°- A Fundação tem assegurada autonomia administrativa e financeira, 

mediante: 
I - patrimônio próprio e as rendas dele decorrentes; 
li - dotações orçamentárias e os saldos de fim de exercício; 
111 - estabelecimento de contratos e convênios com instituições de direito 

público e privado; 
IV - aplicação de suas receitas; 
V - doações e legados; 
VI -outras receitas. 
Art. 5° - O patrimônio da Fundação será constituído por: 
I - bens móveis e semoventes destinados à produção agropecuana, 

industrial e artesanal, nos núcleos de atividades existentes junto às unidades 
penitenciárias do Estado; 

li - bens e direitos que lhe forem doados por entidades públicas ou privadas 
ou por pessoas físicas; 

111 -bens que vier a adquirir a qualquer título. 
Parágrafo único - No caso de extinção da Fundação, seus bens, direitos e 

obrigações passarão a integrar o patrimônio do Estado. 
Art. 6° - Constituem a receita da Fundação: 
I - as dotações consignadas no orçamento do Estado; 
11 os legados, doações auxílios, contribuições e subvenções 

proporcionadas por instituições públicas ou privadas ou por pessoas físicas; 
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111 - as rendas provenientes de seus bens patrimoniais, de serviços 

executados pelos presos e outras de qualquer natureza; 
IV - os recursos decorrentes de convênios firmados com instituições 

públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras. 
Art. 7° - Os recursos da Fundação serão utilizados, exclusivamente, para 

sua manutenção e consecução de seus fins. 
Art. 8°- A Fundação terá a estrutura básica constituida da seguinte forma: 
I - a Presidência, que é o órgão de direção superior; 
11 -o Conselho Deliberativo, que é o órgão superior de deliberação coletiva; 
111 - o Conselho Fiscal, a quem incumbe a fiscalização dos atos 

administrativos da Fundação; e 
IV - a Diretoria Executiva, que exercerá a coordenação e a execução das 

atividades da Fundação. 
Art. 9° - O Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos será o 

presidente nato da Fundação e do Conselho Deliberativo. 
Art. 10- A denominação, a composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

e os mandatos de seus membros, o provimento das funções da Diretoria 
Executiva, bem como a estrutura orgânica e as tabelas de pessoal serão 
disciplinados mediante decreto do Governador do Estado. 

Parágrafo único - Os membros da Diretoria Executiva serão nomeados pelo 
Governador do Estado, dentre integrantes de listas tríplices a serem 
escolhidas pelo Conselho de Política Criminal do Estado. 

Art. 11 - O regime jurídico do pessoal da Fundação será o da legislação 
trabalhista. 

Art. 12 - Servidores ou empregados da Administração Pública Estadual 
poderão ser postos à disposição da Fundação, enquanto esta não dispuser 
de pessoal necessário para o cumprimento de suas finalidades, observadas 
as normas pertinentes. 

Art. 13 - Ficam dispensadas de licitação as compras de produtos 
decorrentes da atividade dos trabalhadores presos alienados pela Fundação 
e adquiridos por órgãos e entidades da Administração Pública Estadual. 

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de 
R$ .............................. (. .................. ) para atender às despesas decorrentes 
desta lei, observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
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o art. 102, do Regimento Interno. 

• - Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

Do Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça do 
Estado, e Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública, indicando, 
respectivamente, os Srs. Antônio Aurélio Santos, Promotor de Justiça, e José 
Antônio de Moraes, Delegado-Geral de Policia, para representá-los em 
reunião da Comissão de Direitos Humanos, em 8/9/99. (- À Comissão de 
Diretos Humanos.) 

Do Sr. José Guido de Andrade, Corregedor-Geral de Justiça do Estado, 
encaminhando, em atenção a requerimento da CPI da Carteira de Habilitação, 
informações sobre processos criminais em curso e já julgados, nos últimos 
quatro anos, no Fórum Lafayette, relacionados com fraudes na emissão de 
carteiras de habilitação.(- À CPI da Carteira de Habilitação.) 

Da Sra. Maria Lúcia Cardoso, Secretária do Trabalho, atendendo a 
solicitação da Associação dos Moradores Pró-Melhoramento do Bairro 
Renascença, pedindo a instauração de CPI para apurar a distribuição de 
merendas escolares nas escolas estaduais.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Paulino Cícero de Vasconcellos, Secretário de Minas e Energia, 
encaminhando relatório do contrato de arrendamento da Unidade Industrial de 
Produção de fosfato Natural de Araxá, firmado entre a COMIG e a Transcol -
Transportes e Construções Ltda. (-À Comissão de Fiscalização Financeira, 
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do 
Regimento Interno.) 

Do Sr. Campos Machado, Deputado à Assembléia Legislativa de São 
Paulo, encaminhando cópia de moção em que se manifesta contra o projeto 
de lei, em tramitação no Congresso Nacional, que obriga os atuais Prefeitos 
Municipais a se afastar do cargo para concorrer à reeleição em 2000 e 
solicitando manifestação semelhante desta Casa. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. João Luiz Vargas, Presidente da Comissão de Assuntos Municipais 
da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, informando que foi 
encaminhada uma Ação Direta de Inconstitucionalidade da Emenda 
Constitucional n° 15/96 e sugerindo que medida semelhante seja tomada por 
esta Casa. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

Da Sra. Aparecida Graciana de Souza, Presidente da Câmara Municipal de 
Catas Altas, encaminhando cópia da Lei Orgânica desse município. 

Do Sr. Gerson de Britto Mello Boson, Reitor da UEMG, manifestando-se 
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei n° 453/99. (- Anexe-se ao 
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Projeto de Lei n° 453/99.) 

Do Sr. Wilton Madson Andrada, Administrador Regional da FUNAI, 
informando a impossibilidade de atender ao convite formulado por meio do 
Ofício n° 1.680/99/SGM. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Pedro Parente, Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 
informando que o relatório final da Comissão Especial para Estudar o 
Endividamento do Estado de Minas Gerais foi encaminhado ao Ministério da 
Fazenda; para exame e resposta.(- À Comissão Especial do Endividamento.) 

Do Sr. Antônio Geraldo da Silva, Vereador à Câmara Municipal de 
Divinópolis, e outros, solicitando o empenho dos parlamentares para que seja 
assegurado o direito de as Diretoras de escolas continuarem a ser eleitas e 
reeleitas por voto direto.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhumirim e outras entidades, 
apresentando sugestões para o combate aos incêndios no meio rural. (- À 
Comissão de Meio Ambiente.) 

Do Sr. Humberto Ferreira de Carvalho Neto, Delegado Federal de 
Agricultura em Minas Gerais, enviando cópia do extrato do convênio firmado 
entre o Ministério da Agricultura e a Associação Brasileira dos Criadores de 
Girolando, em cumprimento à Lei no 8.666, de 1993, e às Portarias 
Ministeriais n°s 99 e 607. (-À Comissão de Política Agropecuária.) 

Da Sra. Marileusa D. Chiarello, Secretária Executiva da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança CTNBio -, encaminhando cópia de 
documentação solicitada pela Comissão de Saúde.(- À Comissão de Saúde.) 

Da Sra. Teima Fonseca Alves, Diretora de Gestão de Pessoal da Secretaria 
da Educação, prestando informações de interesse de Maria Emília Pereira de 
Souza, relativas ao concurso para o cargo de P1A por ela realizado, em 
atenção a requerimento do Deputado Sebastião Costa. 

Da Sra. Maria Augusta Josepha Guarinello e outras, funcionárias públicas 
de Juiz de Fora, solicitando à Casa apoio à aprovação do Projeto de Lei n° 
479/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 479/99.) 

De Zany Velozo de Souza e outras, Diretoras de escolas estaduais de São 
Gotardo, solicitando à Casa a rejeição do Projeto de Lei n° 448/99. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei n° 448/99.) 

De Maria Aparecida de Mello e outros, Professores da rede estadual, 
apresentando diversas reivindicações.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Robinson Correa Gontijo, Diretor Regional do SESC-MG, 
agradecendo convite para a solenidade de lançamento do livro "O Vôo do 
Tucano", do Deputado Durval Ângelo. 

Do Sr. José Augusto Soares Canêdo, agradecendo as condolências 
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O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Mesa passa a receber 
proposições. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 550/99 

Declara de utilidade pública a Associação Amigos Caminhoneiros de 
Pratápolis- AACAMP -. com sede no Município de Pratápolis. 

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

Caminhoneiros de Pratápolis - AACAMP -, com sede no Município de 
Pratápolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: A Associação Amigos Caminhoneiros de Pratápolis - AACAMP 

-. fundada em 1996, é uma sociedade civil que tem por objetivo a defesa dos 
direitos e do bem-estar de seus associados, mantendo um fundo com vistas à 
restituição da carga pertencente a qualquer membro inscrito ou reforma do 
veículo em caso de incêndio, roubo ou abalroamento. Constitui, assim, uma 
forma importante de auxílio a essa classe de trabalhadores que arriscam suas 
vidas e seus instrumentos de trabalho. 

Além de meritórias as suas finalidades, temos a dizer que a entidade atende 
aos requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, ou seja, está em 
funcionamento há mais de dois anos, a sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas e que não são remuneradas pelos serviços prestados à coletividade. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, ele o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 551/99 
Dispõe sobre a interrupção do fornecimento de água e energia elétrica 

pelas concessionárias e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - É vedado às concessionárias dos serviços públicos de água e 

energia elétrica do Estado a interrupção do fornecimento, motivado por 
inadimplência, a pequenos consumidores e aos consumidores 
comprovadamente desempregados. 
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§ 1°- Consideram-se pequenos consumidores de: 
I - energia elétrica aqueles cujo consumo mensal médio, nos últimos doze 

meses, tenha sido igual ou inferior a 110 kw(cento e dez quilowatts); 
11 - água aqueles cujo consumo mensal médio, nos últimos doze meses, 

tenha sido igual ou inferior a 12m3 (doze metros cúbicos). 
§ 2°- O benefício de que trata o "caput" deste artigo é destinado às famílias 

cuja renda mensal seja igual ou inferior a meio salário mínimo "per capita". 
§ 3° - Para os efeitos desta lei, considera-se família o núcleo de pessoas 

que vivem sob o mesmo teto. 
Art. 2" - A proteção de que trata esta lei não se aplica àqueles cuja 

inadimplência ultrapassa seis meses consecutivos. 
Parágrafo único - Em caso de atraso de pagamento pelo tempo previsto no 

"caput" deste artigo, os débitos serão parcelados em até dez vezes. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 19g9_ 
Ronaldo Canabrava 
Justificação: A água é indispensável à sobrevivência de qualquer ser vivo, e 

a energia elétrica tornou-se igualmente indispensável. 
Tendo em vista o alto índice de desemprego que atinge o nosso Estado e 

considerando, ainda, o grande número de famílias de baixa renda que 
sobrevivem com menos de um salário mínimo mensal, é que entendemos ser 
impossível que essas famílias consigam pagar rigorosamente em dia suas 
faturas de água e de energia elétrica. Por mais econõmicas que sejam, tal 
despesa representaria uma boa parcela de seu orçamento mensal, reservado 
às necessidades básicas, para que se mantenham vivos. 

A escolha é difícil. Será justo que essas famílias escolham entre a água 
para beber e o alimento? Qual dos dois seria supérfluo? E a moradia? Será 
possível um chefe de família desempregado arcar com todas essas 
despesas? 

Ressalta-se, também, que, principalmente nos grandes centros urbanos, 
não resta alternativa. Não existem nascentes de água potável que possam 
atender às necessidades dessas pessoas. Portanto, se não há alternativa, 
não podemos permitir que morram de sede nem de fome pelo simples motivo 
de estarem desempregadas ou por não possuírem meios de pagar em dia 
pelo seu pequeno consumo de água e de energia elétrica. 

Isso posto, acreditamos ser justo dar a essas famílias um prazo de seis 
meses para regularizarem sua situação junto às concessionárias dos serviços 
públicos de água e energia elétrica, resguardando o fornecimento desses, 
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além da possibilidade de parcelamento do débito, o que acreditamos ser 
viável e, não acarretar prejuízo para as concessionárias. 

Pelos motivos expostos e pela relevância social de nossa proposta, 
esperamos poder contar com o apoio de nossos pares à aprovação deste 
projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do 
Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 552/99 
(Ex-Projeto de Lei n° 1.163/97) 

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Piumhi. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Piumhi 

imóvel de propriedade do Estado, com área de 360m2 (trezentos e sessenta 
metros quadrados), lote n° 10, da quadra n° 18, situado na Rua Anielo 
Agresta, Bairro Jardim Santo Antônio, no Município de Piumhi, conforme 2° 
translado da escritura pública de doação registrada a fls. 37 do livro 134 do 
Cartório Amâncio Cassini Neto, ~ Oficio de Notas da Comarca de Piumhi. 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se à 
construção da sede da Associação dos Moradores do Bairro Jardim Santo 
Antônio, do Município de Piumhi. 

Art. 2°- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3 (três) 
anos contados da data da publicação desta lei, não lhe for dada a destinação 
prevista no parágrafo único do artigo anterior. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Antônio Genaro 
Justificação: O imóvel objeto da doação a que se refere o projeto destina-se 

à construção da sede da Associação dos Moradores do Bairro Jardim Santo 
Antônio. Isso, a nosso ver, justifica plenamente a transação em causa, visto 
que os benefícios dela decorrentes são de importância significativa para toda 
a comunidade, uma vez que a finalidade da Associação é trabalhar em prol da 
melhoria dos aspectos sociais, culturais e de lazer da coletividade. Assim, 
configura-se um dos registros essenciais para tornar lícito um ato de doação: 
o interesse público. 

Por tratar-se de iniciativa importante, esperamos contar com o 
indispensável apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste projeto de 
lei. 
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- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Fiscalização 

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 553/99 
Dispõe sobre o registro e a publicidade dos índices de violência e 

criminalidade no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° ·- O poder público manterá banco de dados com a finalidade de 

integrar o registro e dar publicidade aos índices de violência e criminalidade 
no Estado. 

Parágrafo único - As políticas de segurança pública do Estado serão 
formuladas com base no banco de dados de que trata esta lei. 

Art. 2° - Serão publicados, trimestralmente, no diário oficial do Estado, os 
seguintes dados: 

I - número de ocorrências registradas pelas Polícias Militar e Civil, por tipo 
de delito; 

11 - número de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil, por tipo de 
delito; 

111 - número de policiais civis e militares e de agentes penitenciários mortos 
em serviço; 

IV - número de policiais civis e militares e de agentes penitenciários feridos 
em serviço; 

V - número do efetivo da Polícia Militar, dividido por áreas administrativa e 
operacional, em valores absolutos e percentuais; 

VI - número do efetivo da Polícia Civil, dividido por áreas administrativa e 
operacional, em valores absolutos e percentuais; 

VIl - número de prisões em flagrante efetuadas pelas Polícias Civil e Militar; 
VIII - número de mandados de prisão cumpridos pelas Polícias Civil e 

Militar; 
IX - número de homicídios dolosos e culposos, discriminando-se os 

acidentes de trânsito e as tentativas de homicídios registrados; 
X - número de casos de lesão corporal, latrocínio, estupro, seqüestro, 

corrupção de menores, tráfico de entorpecentes, formação de quadrilha, 
roubo e furto; 

XI - número de armas apreendidas pelas Polícias Civil e Militar; 
XII - volume de entorpecentes apreendidos pelas Polícias Civil e Militar, 

dividido por grupos; 
XIII - número de ingressos no sistema penitenciário; 
XIV - número de alvarás de soltura cumpridos pelo sistema penitenciário. 
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Parágrafo único - A publicação mencionada neste artigo trará os dados 

globais e regionalizados. 
Art. 3° - Os dados referentes ao trimestre encerrado devem ser publicados 

no diário oficial do Estado, no máximo, trinta dias após o seu término. 
Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 

dias, contados da data de sua publicação. 
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 7 de junho de 1999. 
Sargento Rodrigues 
Justificação: Este projeto destina-se a enfrentar duas questões 

fundamentais. Por um lado, a necessidade de se criarem medidas que 
garantam transparência administrativa como condição elementar para a 
fiscalização do serviço público prestado pelo Estado, preocupação 
intimamente vinculada aos princípios da moralidade, publicidade e eficiência e 
à questão da democratização da gestão do Estado. 

A segunda preocupação que nos motiva a apresentar a proposta de criação 
de um banco de dados que registre e possibilite a publicidade dos índices de 
violência e criminalidade em Minas Gerais diz respeito à necessidade e ao 
dever das autoridades competentes de disporem de elementos de análise e 
diagnóstico da realidade, capazes de instrumentalizar o planejamento da 
atividade dos órgãos públicos que atuam na área da segurança pública. Com 
efeito, diversos estudos vêm sendo promovidos para se discutirem os 
inúmeros aspectos referentes ao controle e à prevenção da violência no 
Estado, destacando-se os realizados pelo Núcleo de Estudos da Fundação 
João Pinheiro, pela UFMG, por meio do Prof. Cláudio Beato, do Instituto 
Lumem da PUC-Minas e, mesmo, por iniciativas governamentais, como o 
Censo Criminológico. 

A publicidade dos dados enumerados neste projeto possibilitará a 
ampliação de estudos desse naipe, bem como o fornecimento de maior 
número de propostas tendentes a solucionar os problemas. É certo que o 
combate à criminalidade baseado exclusivamente na repressão é o mais 
imprestável dos métodos. O ato repressivo estatal deve estar vinculado a 
diversas outras atividades, patrocinadas pelo poder público e pela sociedade, 
que, integrados, poderão dar melhor resposta à questão do crime e da 
violência. O aumento do índice de miséria e do nível de violência social deve 
ser enfrentado com medidas resultantes de estudo e planejamento 
construídos sobre dados que fielmente reflitam a complexidade da realidade 
atual. 
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Tratando-se, pois, de proposição relevante, em harmonia com a 

Constituição e a ordem jurídica em que vivemos, contamos com o apoio dos 
nobres pares à sua aprovação. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos Humanos e 
de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 
102, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 677/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se consigne nos 

anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. Geraldo Rodrigues 
Gomes, Prefeito Municipal de Pai Pedro, ocorrido em 11/9/99. (-À Comissão 
de Administração Pública.) 

N° 678/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ao 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos o pedido de transferência para a 
Penitenciária José Maria de Alkmim apresentado pelo Sr. Heliomar Cardoso. 

N° 679/99, do Deputado João Leite, solicitando seja remetido ofício à 
Coordenadoria de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, encaminhando a denúncia feita pela Sra. Maria de Lourdes Lucas. 
(-Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 680/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com o jornal "Estado de Minas" pela 
brilhante promoção da MULTIMINAS, realizada de 7 a 12/9/99. 

N° 681/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Sindicato dos Jornalistas 
Profissionais de Minas Gerais pelo Dia da Imprensa. (- Distribuídos à 
Comissão de Transporte.) 

N° 682/99, da Deputada Maria Olívia, solicitando se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com os munícipes da cidade de Campo Belo 
pelos 120 anos de emancipação político-administrativa. 

N° 683/99, da Deputada Maria Olívia, solicitando se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com os munícipes da cidade de Luz pelos 76 
anos de emancipação político-administrativa. (- Distribuídos à Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N° 684/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado 
apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas à construção de 
muretas de proteção no final da R. Amur, no Bairro Betânia . 

N° 685/99, da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja formulado 
apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas à pavimentação 
asfáltica das Ruas Azulão e Melro, no Bairro Goiânia. 

N° 686/99, do Deputado Marco Régis, solicitando seja formulado voto de 
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congratulações com os Diários e Emissoras Associados por seus 75 anos de 
fundação. (-Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

N° 687/99, do Deputado Marco Régis, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Mercado Central de Belo Horizonte por seus 70 anos 
de fundação.(- À Comissão de Turismo.) 

N° 688/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja formulado apelo à 
representação do Departamento Nacional de Obras contra as Secas -
DNOCS - em Brasília com vistas a que se priorize, no ano 2000, a construção 
de barragem no rio Congonhas, no Norte de Minas. (- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 689/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Governador do Estado e ao Secretário da Saúde com vistas a que seja 
enviado a esta Casa projeto de lei criando os cargos de Auditor e Fiscal do 
SUS, no âmbito da Secretaria da Saúde. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

Do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando informações sobre a 
possível contratação de juristas para emitir pareceres que subsidiariam o 
relatório da CPI da CEMIG. (-À Mesa da Assembléia.) 

Proposições Não Recebidas 
- A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI N° ... 

Dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas para obtenção da 2" via dos 
seguintes documentos públicos pessoais: Carteira de Identidade, Titulo de 
Eleitor, Registro de Nascimento e Atestado de Óbito, para as pessoas que 
estiverem desempregadas ou que percebam no máximo um salário mínimo 
mensal. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica garantida a gratuidade para a emissão da 2" via da Carteira de 

Identidade, do Titulo de Eleitor, do Registro de Nascimento e do Atestado de 
Óbito às pessoas comprovadamente desempregadas ou que percebam no 
máximo um salário mínimo mensal. 

Art. ZO - Para comprovação da condição de desempregado o beneficiário 
deverá apresentar no ato do requerimento do documento a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social com a devida baixa do empregador há, no 
máximo, seis meses. 

Art. 3° - Para comprovação da condição de assalariado que receba até um 
salário mínimo mensal o beneficiário deverá apresentar a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, com anotação de atualização salarial com data 
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de no máximo há seis meses atrás. 

Art. 4°- A isenção do pagamento na emissão da 2" via do Atestado de Óbito 
será concedida ao cônjuge viúvo(a), desde que ele comprove as condições 
referidas nos arts. 2° e 3° desta lei. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
João Pinto Ribeiro 
Justificação: É sabido que nossa população convive, nos dias atuais, com o 

grande fantasma do desemprego e com os baixos salários oferecidos pelo 
mercado. O cidadão desempregado ou de baixa renda segue o seu caminho 
cortando despesas, evitando gastos, privando-se da satisfação de várias 
necessidades, enfim operando verdadeiras "mágicas• para a sua 
sobrevivência e a de sua família. A moradia, a alimentação, a saúde são 
necessidades básicas e essenciais e, mesmo que precariamente, devem ser 
atendidas imediatamente. 

Neste momento de crise, necessidades como lazer, vestuário e até mesmo 
uma boa higiene são relegadas a segundo plano ou abolidas definitivamente 
da vida do cidadão desempregado ou de baixa renda. Por outro lado, para a 
comprovação de sua própria existência e integração na sociedade, torna-se 
obrigatória e necessária a obtenção de vários documentos públicos e 
pessoais e, para tal, tem o cidadão que arcar com as taxas devidas. Os 
documentos referidos neste projeto de lei são essenciais em praticamente 
todas as relações do cidadão com a sociedade, e a falta deles é o mesmo 
que o operário sem a sua ferramenta de trabalho. Achamos que tais papéis 
podem ser caracterizados como necessidades básicas e imprescindíveis na 
vida do ser humano. Pensamos que, ao ver-se na obrigação de obter 
qualquer desses documentos, o cidadão abdica-se de necessidades vitais, 
como alimentação e saúde, para aplicar o seu pouco ou quase nenhum 
recurso na aquisição desse documento. À vista do exposto, esperamos contar 
com o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto que achamos ser 
de caráter eminentemente social e urgente. Ressaltamos, por fim, que 
tivemos, ao redigir a presente norma, o cuidado de não permitir que pessoas 
com pouca ou nenhuma propensão ao trabalho fossem beneficiadas, ao exigir 
que se comprove, na carteira de trabalho, baixa do empregador, há no 
máximo seis meses. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada 
Maria Olivia. 

Comunicações 
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Marcelo Gonçalves (2), Wanderley Ávila, Mauri Torres (3), José Henrique e 
Alencar da Silveira Júnior. 

Comunicação Não Recebida 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, comunicação dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e 
Alberto Pinto Coelho, informando o falecimento do Sr. David Dias, ocorrido 
em Munhoz, em 10/9/99. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para, 

nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, destinar a 1• Parte da 
reunião à comemoração da Semana da Família no Estado de Minas Gerais. 

- A parte da ata referente a essa parte da reunião será publicada em outra 
edição. 

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

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, tive uma informação, hoje de 

manhã, que me deixou bastante preocupado com relação a um projeto de 
resolução da Mesa, assinado por quatro dos seus integrantes, protocolizado 
ontem, às 18h30min, nesta Casa. Pela nossa análise preliminar, além de 
inconstitucional, é um projeto de resolução absolutamente imoral. Quero 
lamentar a decisão da Mesa de assinar um projeto de resolução dessa 
natureza, sem antes tomar os devidos cuidados. A imprensa já está fazendo 
referência a esse projeto, embora antes do seu protocolo, portanto, quero 
pedir a V. Exa. que levasse isso em consideração e não recebesse esse 
projeto de resolução, porque ele fere frontalmente os princípios da ética e da 
moral. 

Esta é a Casa do povo e tem de preservar a sua identidade, sobretudo por 
ser o Legislativo mineiro respeitado em todo o País. 

Acredito que esse projeto de resolução, que altera a Secretaria da Mesa, 
não faz uma simples alteração; na verdade, ele faz uma alteração profunda, 
muda cargos. Portanto gostaríamos de solicitar penhoradamente à Mesa que 
faça a retirada desse projeto para o bem da moralidade pública do Estado de 
Minas Gerais e da Assembléia Legislativa. Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou usando 
o microfone nesta hora para fazer um protesto, por meio de questão de 
ordem. Recebemos o convite que passo a ler.(- Lê:) 

"O Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
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Deputado Anderson Adauto, convida V. Exa. e excelentíssima família para 
participar da solenidade de lançamento do livro "O Vôo do Tucano", de autoria 
do Deputado Estadual Durval Ângelo, que desvenda fatos marcantes do 
Governo Azeredo." 

Sr. Presidente, em nome do PSDB, em nome de vários Deputados que já 
se manifestaram informalmente com relação a esse convite, queremos nos 
manifestar no sentido de que foi um convite infeliz por parte da Presidência, 
porque, pelo que sei, não passou por uma análise da Comissão de Ética. 
Acho que todo livro - fica aqui a sugestão - que fosse lançado em qualquer 
espaço desta Casa, quando se trata da sociedade política que promove, e 
aqui é o Poder Legislativo que está promovendo o lançamento desse livro, um 
Poder Legislativo que tem a marca do Governo atual, que ganhou do Governo 
anterior; então, há o aspecto da contradição, da rivalidade política. Quando o 
povo aqui faz qualquer manifestação, seja de qualquer cor, seja de qualquer 
ideologia, tudo é válido, porque aqui é a Casa do povo. 

Lançar um livro, usar o espaço da Casa sem prévia análise de uma 
comissão para conhecer o seu conteúdo, para evitar hostilidade política, para 
evitar essa rivalidade política não soa bem e não é uma boa experiência. Em 
nome do PSDB, em nome de muitos Deputados desta Casa venho apresentar 
meus protestos contra esse evento que haverá esta noite. Solicitaria uma 
análise imediata para vermos se ainda é possível suspendermos essa 
solenidade para o bem do Poder Legislativo e para a boa convivência dos 
Deputados desta Casa. 

O Sr. Presidente - Primeiro, nobre Deputado, o livro não foi impresso na 
gráfica do Poder Legislativo e também não contou com a participação de 
recursos deste Poder para ser impresso. Segundo, a Presidência utilizou o 
mesmo procedimento, sem entrar em detalhes, como é feito em todos os 
convites, em todas as solenidades iguais ou diferentes dessa, com pessoas 
ou instituições que porventura solicitam o espaço da Assembléia para eventos 
iguais, parecidos ou diferentes desse. A norma da Casa, pelo menos desta 
Mesa, é de abertura. Não poderia a Presidência deste Poder, principalmente 
por ter sido solicitada por um Deputado, dar a este Deputado, membro do 
Poder, um tratamento diferenciado do que dá a toda e qualquer pessoa que 
solicita o espaço da Casa, inclusive para o lançamento de livros. Estou na 
Presidência da Assembléia há sete ou oito meses, e não é o primeiro 
lançamento de livro nem noite de autógrafos que ocorre neste parlamento. A 
Presidência empresta até mesmo o Salão Nobre da Casa, que faz parte do 
gabinete da Presidência, para abrigar esses eventos. 

No caso especifico do Deputado Durval Ângelo, a Presidência entendeu 
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que não poderia discriminá-lo por causa do teor do livro. Foi solicitado à 
Presidência que fizesse o prefácio. A posição da Presidência com relação ao 
assunto está muito clara na apresentação do livro. A partir do momento em 
que o livro se tornar público, tendo o Presidente assinado o prefácio, ficará 
clara a posição de que a Presidência não estimulou o Deputado a editar o 
livro, mas, estando o livro editado, não poderia dar um tratamento pior do que 
dá para todos os outros segmentos que solicitam o espaço da Casa, que é 
democrático. Se é democrático, é-o para todos os de fora e para todos os 77 
Deputados. 

Aceito toda e qualquer mudança que o Colégio de Líderes venha a 
apresentar. Hoje pela manhã, por exemplo, a Presidência foi procurada por 
dois Deputados, que entenderam que um Deputado faltou com a ética em um 
trabalho que está sendo desenvolvido por uma CPI cujo resultado implicará 
na apresentação de um projeto de lei. De repente, um Deputado vem e 
atropela uma comissão parlamentar de inquérito que está trabalhando há oito 
meses em cima de um assunto extremamente espinhoso. Estamos abertos 
para toda e qualquer mudança. 

Mas, enquanto não houver essas propostas de mudança e enquanto elas 
não forem aprovadas, a Presidência não tem como tomar uma decisão 
diferente da que tomou com relação ao pedido do Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, gostaria de deixar uma 
sugestão, que vamos encaminhar formalmente. Em todo caso de lançamento 
de livro, é preciso conhecer o conteúdo. Parece que V. Exa. prefaciou o livro 
sem ter conhecimento do conteúdo. Isso aí complica um pouco porque temos 
de ter harmonia pelo menos entre nós, Deputados. Muitas vezes, a coisa tem 
um conteúdo de deboche, um conteúdo de mentira, um conteúdo ideológico, 
e isso não fica bem para o Poder Legislativo, sob os auspícios, sob a 
chancela do Presidente da Casa. 

O Sr. Presidente - Realmente, não tive ainda condições de ler o livro, mas 
ele trata de assuntos debatidos no Plenário. Em vista disso, fiz o prefácio e, 
obviamente, se o fiz, responsabilizo-me por ele. A minha quota de 
responsabilidade sobre o livro se limita àquilo que eu escrevi; quanto a isso, 
responderei no parlamento ou mesmo na justiça, se for o caso. 

O Deputado Hely Tarqüínio - É só uma lembrança, Sr. Presidente, mas 
prefaciar um livro sem lê-lo é muito perigoso. 

O Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente, a liberdade de expressão é um 
dos pilares da democracia, além de ser um direito sagrado contido na 
Constituição Federal. E vejo na atitude do Deputado que me antecedeu uma 
postura de querer cercear o direito de que este Deputado, como escritor, tem 
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de manifestar suas idéias, seu pensamento. Caso essas idéias, esses 
pensamentos firam, de alguma forma, os aspectos que o Deputado Hely 
Tarqüínio arrolou, o caminho é um só: é o caminho da justiça, do Poder 
Judiciário, em que as dúvidas podem ser dirimidas. 

Gostaria de fazer aqui um breve relato. O livro analisa o que foram os 
quatro anos do desgoverno de Eduardo Azeredo. São 21 assuntos, 
distribuídos em 21 capítulos; são questões que foram debatidas nesta tribuna, 
questões que são objeto de comissões parlamentares de inquérito desta 
Casa. Dos 21 assuntos, 8 foram objeto de comissões parlamentares de 
inquéritos. E, diga-se de passagem: todas as comissões, seja no Governo 
passado, em que o atual Governador tinha maioria nesta Casa, seja neste 
Governo, em que não tem maioria, concluíram por irregularidades nas 
diferentes áreas. Mas o livro, mais que um relato de atuação de governo, é 
também a postura que a Bancada do PT teve nesses quatro anos de 
enfrentamento de Governo e também a postura deste parlamentar. 

Penso que o direito de expressão existe. Acredito que não se vai instalar 
nenhum tipo de comissão de censura, que seria, de alguma forma, um 
atentado à democracia. 

Aproveito a oportunidade para registrar a presença do Conselho Estadual 
de Assistência social e sua manifestação, contra a verba de subvenção, a 
qual tem o nosso apoio e a nossa solidariedade. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, dia 15, às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária, também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião . 

ATA DA 27" REUNIÃO ESPECIAL, EM 13/9/99 
Presidência do Deputado Gil Pereira 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado 
Arlen Santiago - Palavras do Sr. Guilherme Gonçalves de Oliveira - Entrega 
de placa -Palavras do Sr. Presidente- Encerramento- Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Gil Pereira - Aílton Vilela -Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Arlen Santiago 

- Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Doutor Viana - Ermano 
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Batista - Fábio Avelar- Hely Tarqüinio- João Paulo - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis- Maria Olivia- Mauri Torres- Pastor George- Wanderley Ávila 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 20h15min, declaro aberta a 

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

Ata 
- A Deputada Maria Olívia, 2"-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Guilherme Gonçalves de Oliveira, Diretor de Produção da 
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco- CODEVASF -, 
representando o Presidente, Sr. Airson Bezerra Lócio; Márcia Machado 
Teixeira, representando o Superintendente da CODEVASF, Sr. Ciriaco Serpa 
de Menezes; Prefeito Ronaldo Mola Dias, Presidente da Associação dos 
Municípios da Área Mineira da SUDENE; e o Deputado Arlen Santiago, autor 
do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF -, pelo 25° 
aniversário de sua fundação e pelo início de suas atividades na implantação 
de projetos de irrigação ao longo da bacia do rio São Francisco. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 

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

Palavras do Deputado Arlen Santiago 
Exmo. Sr. Deputado Gil Pereira, ZO-Secretário da Assembléia Legislativa, 

representando neste ato o Presidente Deputado Anderson Adauto; Exmo. Sr. 
Guilherme Gonçalves de Oliveira, Diretor de Produção da CODEVASF, 
representando o Presidente, Dr. Airson Bezerra Lócio; Exma. Sra. Márcia 
Machado Teixeira, representando neste ato o Superintendente da 
CODEVASF, em Minas Gerais, Dr. Ciriaco Serpa de Menezes; Sr. Ronaldo 
Mola Dias, Presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da 
SUDENE; Exmo. Sr. Carlos Silva, Diretor do IEF; Exmo. Sr. Eustáquio, 
representante da Universidade de Montes Claros; Srs. Deputados Dimas 
Rodrigues, Carlos Pimenta, Marco Régis e Doutor Viana, senhores 
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funcionários técnicos dessa grande empresa, a Companhia de 
Desenvolvimento do Vale São Francisco; Exmos. Srs. Vereadores aqui 
presentes, a quem saúdo na presença do Presidente da Câmara Municipal da 
Jaíba, Vereador João Aníbal, e também do Presidente da Câmara Municipal 
de São João do Pacuí, Vereador Ronaldo; senhoras e senhores, a Marcha 
dos Cem Mil sobre Brasília, no dia 26 último, foi uma demonstração 
inequívoca do descontentamento popular contra o Governo Fernando 
Henrique· Cardoso, que, ao escancarar as nossas fronteiras â voracidade 
estrangeira, fez opção por um modelo econômico desastroso para o Brasil. 

Com efeito, ao aderir â onda neoliberal da globalização, o Presidente da 
República não está apenas entregando o País âs potências internacionais 
que controlam o FMI. Pior que isso: em vez de investir na produção - o que 
possibilitaria a geração de milhões de empregos e o desenvolvimento de 
nosso enorme potencial -, a administração federal tem priorizado o capital 
especulativo, que enriquece mais ainda uma minoria abastada. 

Numa triste paródia de uma frase famosa da época da ditadura - quando se 
dizia que a economia ia bem, mas o povo ia mal -, pode-se dizer que, hoje, 
tudo vai de mal a pior: o povo e a economia ... 

Chega a ser revoltante o que vem acontecendo no Brasil, nos últimos anos. 
Decorrência de uma política suicida, que pratica juros extorsivos, empresas 
outrora sólidas e prósperas quebram, e o sistema produtivo está â beira do 
colapso. 

Por outro lado, num desleixo sem precedentes no tocante â coisa pública, 
instituições modelares, como a Companhia de Desenvolvimento do Vale do 
São Francisco- CODEVASF- têm ficado à míngua, sem os recursos que as 
impulsionam. Numa ação criminosa, que bem revela a incúria do poder 
central, pouco sensível aos reclamos da população, estão emperrados 
programas de inegável alcance social. 

Para se ter idéia desse descaso, basta lembrar que o Projeto Jequitaí, que 
foi criado há mais de vinte anos para irrigar uma área de 35.000ha, o que 
beneficiaria diretamente sete municípios, continua engavetado e esquecido: 
no orçamento da empresa para este ano, o Jequitaí não foi contemplado com 
um centavo de real sequer. 

Temos a certeza de que o Dr. Airson Bezerra Lócio, Presidente da 
empresa, é, como nós, sensível à causa do Jequitaí e envidará esforços 
objetivando o início das obras o mais breve possível. 

Nós, que atuamos no Norte de Minas, conhecemos bem o seu empenho e o 
trabalho realizado pela CODEVASF, sempre fiel à finalidade estatuída na Lei 
Federal n• 6.088, de 16/7/74, que criou a Companhia para suceder a antiga 
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SUVALE. 

Nesses 25 anos de existência, a instituição tem procurado cumprir bem a 
missão a que se destina: promover o desenvolvimento sócio-econômico, com 
aproveitamento dos recursos de água e solo do vale do São Francisco. 

Perfazendo cerca de 640.000km', o vale abrange áreas integrantes das 
regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, abarcando pelo menos sete 
unidades da Federação, entre as quais se insere o nosso Estado e até 
mesmo o Distrito Federal. Nele, mais de 15 milhões de pessoas, embora 
assentadas num solo de ricas potencialidades, lutam para sobreviver, 
castigadas por intempéries da natureza que podem ser domadas pelo 
homem. 

Conhecido como rio da unidade nacional, o São Francisco, desde os 
primórdios - quando foi "descoberto", em 1501, por América Vespúcio, cujo 
nome rotula o nosso continente -, desempenhou importante papel na 
ocupação de nosso território. 

Chamado pelos indígenas de Opara, que significa rio-mar, o Velho Chico foi 
utilizado como caminho preferencial para as entradas e bandeiras do século 
XVII. Foi por ele que os desbravadores do sertão adentraram os rincões mais 
distantes e desconhecidos do Brasil. 

A CODEVASF atua, pois, numa região plena de recursos naturais e 
hídricos, que, para se transformar em desenvolvimento e riqueza, dependem 
dos recursos do poder público. Por ironia - que não é do destino, mas dos 
homens -, na fértil bacia do São Francisco, inúmeros projetos de irrigação 
naufragam, afogados na insensibilidade do Governo da República. 

Malgrado esse quadro de dificuldades, nossa homenageada, consciente da 
missão que lhe foi confiada e sempre atenta às questões sociais, tem feito um 
trabalho sério e competente. A ela a região deve a realização de inúmeras 
obras, como a construção de barragens e estradas, a implantação de 
estações de hidrobiologia e piscicultura, além da perfuração de um sem-
número de poços artesianos. 

Não obstante, se é muito o já feito, muito maior é o que está por fazer. Para 
enfrentar os rigores das estiagens prolongadas, como a que vem assolando a 
região neste ano, é preciso que se amplie a perfuração de poços e que 
barragens de pequeno porte sejam construídas ao longo do rio Verde Grande. 
Mais uma vez, apelamos para a sensibilidade do Dr. Lócio, para que faça 
valer seu prestígio, na busca de uma solução. Minas Gerais, com seu poder 
político, quer ser parceira da CODEVASF. 

À parte o trabalho realizado nos outros Estados que integram a bacia são-
franciscana, sempre pautado pelo caráter sócio-econômico que norteia as 
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ações da empresa, a CODEVASF, em Minas, vem desenvolvendo um 
sistema de irrigação de ponta, que tem, literalmente, dado bons frutos: os 
Projetos Gorutuba, Lagoa Grande, Pirapora e Jaíba - este ainda não 
completamente concluído. 

Com a implantação desses programas, a Companhia criou e incentivou um 
tipo de agricultura mais competitiva e produtiva. Tecnologicamente mais 
avançado e bem de acordo com padrões modernos de rega artificial, o projeto 
está inteiramente voltado para a fruticultura tropical, muito mais viável do 
ponto de vista econômico. 

Dessa forma, a tradicional agricultura de sequeiro foi aos poucos sendo 
substituída pela irrigada e, com isso, o vale passou a ser um dos maiores 
produtores de frutas do Estado. 

Hoje, as áreas regadas artificialmente ultrapassam os 15.000ha, gerando 
mais de 8 mil empregos diretos e 16 mil indiretos. A produção anual está 
acima das 100 mil toneladas, entre frutas, grãos e olerícolas, o que 
possibilitou uma receita aproximada de R$30.000.000,00 em 1998. 

À frente da CODEVASF há quase uma década, o Dr. Airson Bezerra Lócio, 
apesar de administrar um orçamento minguado, tem operado o milagre de 
fazê-la funcionar e gerar frutos. 

Na luta para viabilizar o projeto, com o Dr. Lócio também estão engajados o 
dinâmico Superintendente da primeira Diretoria Regional em Montes Claros, 
Dr. Ciríaco Serpa Menezes, e a ilustre Ora. Maria de Fátima Bessa Martinez, 
coordenadora do escritório da CODEVASF nesta Capital. 

Todos eles, a quem apresentamos os cumprimentos sinceros deste 
parlamento, abraçaram, de forma apaixonada, a causa do pleno 
desenvolvimento da região, porque, como nós, acreditam na força propulsora 
das águas do São Francisco. 

Além dessas figuras exponenciais, justo é que, na homenagem que o 
Legislativo mineiro presta à empresa, não esqueçamos aqueles que 
mourejam no labor anônimo de cada dia, aqui representados por dois 
integrantes da equipe de perfuração de poços artesianos e tubulares baseada 
em Montes Claros: Antônio Pereira de Santana e Josino Barbosa de Sousa. A 
vocês, caros amigos, o nosso fraternal abraço e o reconhecimento desta 
Casa . 

Senhoras e senhores, para encerrar estas palavras, quero enfatizar minha 
crença no trabalho pertinaz e obstinado de nossa homenageada. Estou 
convencido de que, havendo vontade política, o Brasil, por certo, poderá 
tornar-se o "celeiro do mundo", consoante o dizer de um ex-Presidente da 
República. 
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Se o Governo Federal adotar uma política hídrica séria para o País, ao 

contrário de tantos vales de lágrimas que põem a nu as nossas abundantes 
chagas sociais, o vale do São Francisco, com o trabalho competente 
empreendido pela CODEVASF, passará a ser o vale da esperança e da 
prosperidade. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Guilherme Gonçalves de Oliveira 
Sr. Deputado Gil Pereira, representando o Presidente da Assembléia 

Legislativa, Deputado Anderson Adauto; Sr. Deputado Arlen Santiago, autor 
desse requerimento; Prefeito Ronaldo Dias, Presidente da AMAS; Ora. Márcia 
Teixeira, representando o nosso Superintendente da 1• Regional de Minas 
Gerais, Dr. Ciríaco Serpa de Menezes; Srs. Deputados; caros colegas da 
CODEVASF; senhoras e senhores; estamos, neste momento, representando, 
com muita satisfação e orgulho, o Presidente da CODEVASF, Dr. Airson 
Lócio, que, por motivo de força maior, não pode comparecer a esta 
importante solenidade, em que a CODEVASF está sendo agraciada com 
numa homenagem muito importante. 

A CODEVASF está completando 25 anos de existência e de ações no vale 
do São Francisco. O vale do São Francisco, que faz parte de todos nós, como 
dizia muito bem o nosso amigo Ziraldo: "Quem não tem um rio para abraçar 
na sua vida?" Todos somos ribeirinhos, todos temos na nossa infância, na 
nossa juventude vivência com um rio que passa na nossa região, que faz 
aquilo que é o mais importante para a nossa região, que é a riqueza de todas 
as populações que sobrevivem desse importante manancial, sem dúvida, o rio 
São Francisco. 

Nós, que trabalhamos nessa empresa, temos como a parte mais importante 
desse trabalho o desenvolvimento sustentável da bacia do rio São Francisco, 
envolvendo não só ações diretas de irrigação, mas também ações de 
desenvolvimento amplo. Como foi muito bem dito pelo Deputado Arlen 
Santiago, ações voltadas para minorar o sofrimento de populações 
ribeirinhas, o sofrimento das populações que habitam o vale do São 
Francisco. Nessas ações, podemos destacar a perfuração de poços, que, 
sem sombra de dúvida, na 1• Superintendência da CODEVASF, tem sido o 
carro-chefe das ações de apoio a populações que vivem na região. 

Temos um trabalho muito importante, que é defendido com garra pelos 
funcionários da 1• Superintendência, pelos Prefeitos que compõem a bacia do 
São Francisco mineiro, pelos parlamentares estaduais e federais. Temos 
nessa ação um importante meio de amenizar o sofrimento da população da 
região. 

Também temos ações importantíssimas na construção de barragens que 
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têm as suas limitações localizadas em certas regiões, mas são importantes 
para o Norte de Minas. 

Os projetos de irrigação se contemplam numa visão de desenvolvimento 
integrado com ações específicas de áreas escolhidas como pólos de 
desenvolvimento no vale do São Francisco, que, no Norte de Minas, se 
destaca por contemplar uma grande extensão de áreas aptas a receber 
investimentos nessa linha de irrigação. 

Entendemos que a irrigação como carro-chefe da nossa empresa é, sem 
sombra de dúvida, o único meio de desenvolvimento sustentável no Nordeste 
brasileiro. Devemos pensar nos exemplos encontrados no mundo e observar 
que regiões áridas, com potencial menor que as nossas, são hoje grandes 
centros de produção de alimentos e desenvolvimento. Podemos citar a 
Califórnia, Israel e Espanha, que têm na irrigação a sustentabilidade da sua 
economia. A Califórnia é um dos Estados mais desenvolvidos dos Estados 
Unidos. É um trabalho técnico desenvolvido há 50 anos. 

Como muito bem falou o Deputado, o Brasil precisa acordar para o São 
Francisco, precisa tirar lições dos ensinamentos que temos hoje em nossos 
pólos de desenvolvimento. Em Minas Gerais, podemos observar a 
transformação das cidades de Janaúba e Nova Porteirinha, onde o 
desenvolvimento chegou através da irrigação. Esse trabalho foi demonstrado 
em pesquisa elaborada pela Universidade de Minas Gerais em parceria com 
a CODEVASF e mostrou que a irrigação trouxe desenvolvimento sustentável 
e melhorias para aquela região. Temos condições de expandir isso para 
outras regiões. 

Temos estudado um grande projeto de irrigação, o Projeto Jequitaí, que já 
se encontra na CODESVASF com estudos completamente construidos. Até 
hoje, não recebemos o sinal verde do Governo Federal para iniciar a licitação 
dessa obra. 

A CODEVASF está completamente aberta para levantar a bandeira de 
desenvolvimento dessa região. O Projeto Jequitai é considerado pelos 
técnicos da nossa empresa como o mais viável a ser construído no vale do 
São Francisco. Serão 30.000ha irrigados. Existirão duas barragens com 
geração de energia. Além do mais, será regularizada uma vazão continua 
para o rio São Francisco. É um projeto de amplitude integrada. 

Temos também o Projeto Jaíba, polêmico; fala-se há muito tempo sobre sua 
implantação e sobre o trabalho que está sendo desenvolvido. 

Felizmente, hoje estamos começando a ver os frutos do Projeto Jaíba . 
Estamos com uma ocupação quase plena da área de empresários do Projeto 
Jaíba, que se tornará, sem dúvida, o grande centro de produção de frutas e 
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hortaliças daquela região. O Projeto Jaiba é um grande desafio para o povo 
mineiro, para todo o Norte de Minas e, principalmente, para a CODEVASF. É 
o maior projeto de área contínua da América Latina, perto de 1 OO.OOOha. Ele 
está com a sua primeira fase implantada e com a segunda fase sendo 
implantada pelo Governo de Minas Gerais. Temos um trabalho muito 
importante de parceria nesse projeto com o Governo de Minas Gerais, com 
todas as prefeituras que fazem parte da grande área do Jaíba, com todos os 
parlamentares que fazem parte da bancada estadual e federal do Estado de 
Minas Gerais, para conseguirmos a implantação completa desse Projeto. 
Com essas duas fases, estaremos na metade da implantação do Projeto. A 
sua viabilidade depende, principalmente, da mobilização da força política do 
Estado, para que, junto com a CODEVASF, junto com o Ministério da 
Integração Nacional, venham a se tornar realidade as outras fases do Projeto 
Jaíba. Estamos negociando com o Banco Mundial. Já recebemos autorização 
dele para a elaboração de um estudo de carta-consulta para a terceira fase 
do Projeto Jaiba. Ela vai incorporar mais 18 mil hectares ao processo 
produtivo do Projeto. Isso, sem sombra de dúvida, já é um grande avanço 
para que possamos chegar com essa carta-consulta aos órgãos federais 
competentes para a aprovação da licitação correspondente a esse Projeto. 

As ações da CODEVASF, sem sombra de dúvida, no Estado de Minas 
Gerais, passam por uma integração e por um comprometimento de toda a 
classe política, de todos os órgãos envolvidos em parceria com a 
CODEVASF. Ela tem hoje um trabalho voltado, principalmente, para 
desenvolver essas parcerias tão importantes que fizemos nesses anos. 
Conseguimos alicerçar um trabalho importante, como a Secretaria de 
Agricultura, a EPAMIG, a RURALMINAS e outros órgãos que fazem parte da 
administração do Estado de Minas Gerais. A CODEVASF trabalha sempre em 
parceria com esses órgãos, com as prefeituras municipais, que têm sido 
grandes aliadas no nosso projeto. Temos recebido apoio completo dessas 
prefeituras. A união das forças que fazem parte da política do Estado de 
Minas Gerais vai conseguir, realmente, a locação de recursos tão importantes 
no nosso orçamento. Infelizmente, nem tudo é aquilo que desejávamos para 
trazer hoje, como falou muito bem o nosso Deputado Arlen. O orçamento da 
CODEVASF para Minas Gerais é insignificante em relação ao que o Estado 
representa para a nossa empresa. Temos um potencial imenso para 
desenvolver ações neste grande Estado. As ações são integradas. O poder 
público federal trabalha junto com a CODEVASF, segundo uma política quase 
que diferenciada de outras instituições federais. Trabalhamos com a empresa 
enxuta, e, como disse nosso Presidente, não somos funcionários públicos, 
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mas servidores públicos. Nossa causa é o desenvolvimento do São 
Francisco, e o Estado de Minas Gerais tem todas as possibilidades de 
transformar o Norte de Minas, que outrora era um problema, num grande 
oásis. 

Tenho certeza de que os parlamentares vão formar fileiras conosco e 
formalizar propostas de emendas importantes para agregar ao orçamento 
recursos para a CODEVASF. 

A CODEVASF está completando 25 anos, que, na realidade, são 50 anos, 
visto que a Comissão do Vale do São Francisco e a SUVALE, antecessoras 
da CODEVASF, também chegaram a completar 25 anos. A atuação no Vale 
do São Francisco já dura, portanto, 50 anos. 

Fica nosso agradecimento a todos os funcionários da CODEVASF, em 
especial aos funcionários da 1 • Superintendência Regional de Montes Claros, 
na pessoa do Superintendente, Dr. Ciríaco Serpa de Menezes, que, por 
motivo de doença, não pôde comparecer a esta reunião. 

Barranqueiro do São Francisco,. da cidade de Danilo Guerreiro, nas 
Alagoas, o Dr. Ciríaco alicerçou sua morada e sua bandeira no Norte de 
Minas Gerais e foi sempre um grande batalhador pelas causas da região. 
Sonho que compartilha com a direção da CODEVASF é o de possibilitar dias 
melhores para o povo ribeirinho e para as áreas de irrigação do Estado de 
Minas Gerais. Minas, sem sombra de dúvida, é a grande caixa-d'água do rio 
São Francisco. Aqui está quase 80% do manancial da bacia do São 
Francisco; assim sendo, tem que ser especialmente agraciado no orçamento. 

Os recursos do Banco Mundial para o Projeto Jaíba praticamente 
acabaram. Temos que lutar pelos interesses do Estado, mas que essa luta 
seja construtiva e venha a trazer benefícios para Minas Gerais. Reiteramos 
nossa total disponibilidade para lutar, lado a lado, com os parlamentares 
mineiros, pelos ideais do Norte de Minas e deste Estado. Muito obrigado. (-
Palmas.) 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - Tenho a honra de entregar ao Dr. Guilherme Gonçalves 

de Oliveira uma placa alusiva a esta homenagem, com os seguintes dizeres: 
"À Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco- CODEVASF -, 
a homenagem da Assembléia Legislativa na passagem dos 25 anos de sua 
criação, pela sua permanente e decisiva atuação no processo de 
desenvolvimento integrado ao longo da bacia do rio São Francisco, 
resultando em expressivas melhorias no perfil econômico e social da região." 

Palavras do Sr. Presidente 
Aprendemos, nos bancos escolares, que o São Francisco é o Rio da 



440 
Integração Nacional. Fluindo majestosamente desde o centro de Minas 
Gerais até o litoral nordestino, o "Velho Chico" nasce e se extingue dentro de 
nossas fronteiras, unindo importante região à qual serve, também, como uma 
das principais vias de transporte. 

Essas considerações nos ocorrem no momento em que nos preparamos 
para saudar a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco -
CODEVASF -, ao ensejo de seu 25° aniversário de fundação. Esta 
Assembléia, em iniciativa oportuna e a requerimento do ilustre Deputado 
Arlen Santiago, vem prestar sua homenagem à empresa, por meio desta 
reunião especial. 

Diríamos que a CODEVASF e o rio São Francisco se agregam numa 
simbiose perfeita, resultando em beneficio para a população do vale. A 
empresa foi criada, exatamente, para atender a essa população de 15 
milhões de brasileiros, que se espalha por 5 Estados da Federação. 

Ao promover trabalho de irrigação em 46% de uma área de 640 mil 
quilômetros quadrados, a organização colabora para o desenvolvimento de 
atividades produtivas, ao mesmo tempo que gerencia os recursos da água e 
do solo. 

O gerenciamento das águas, aliás, é matéria que assume importãncia 
capital nos dias que correm. Agora mesmo, estamos empenhados em séria 
discussão para obstar a privatização do complexo de Furnas, sendo um de 
nossos argumentos, precisamente, o risco de se colocar o controle dos 
recursos hídricos em mãos de empresas privadas. Ao mesmo tempo, a 
comunidade internacional volta seus olhos, cada vez com mais insistência, 
para aqueles que detêm a posse das águas potáveis do planeta, como é o 
caso do Brasil. 

Assim, quando homenageamos a CODEVASF, levamos em conta que a 
riqueza natural incalculável representada pela bacia do São Francisco conta 
com um defensor importante: a nossa homenageada. Aliás, é tendo em vista 
o valor estratégico desse patrimônio que ela executa ações que se abrem em 
leque, da já citada irrigação de terras cultiváveis à transferência de tecnologia, 
sem mencionar o incentivo à agropecuária como um todo, o treinamento 
profissional e os programas para atrair investimentos. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, temos a 
satisfação de apresentar à CODEVASF, a seus dirigentes e a cada um de 
seus funcionários os nossos especiais cumprimentos. Ao fazê-lo, não nos 
esquecemos de que nossa homenageada é um modelo de empresa estatal, 
nesta época em que a tendência é criticar negativamente a atuação das 
estatais. Não podemos esquecer que os resultados por ela conseguidos 
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extrapolam o interesse regional e contribuem para consolidar ampla parcela 
da economia brasileira. Consideramos, ademais, que essa empresa tem em 
mãos um acervo natural cuja administração demanda - mais que habilidade 
empresarial -boa dose de patriotismo. Em síntese, a nossa CODEVASF tem 
demonstrado estar à altura dessa responsabilidade desde a sua criação, 25 
anos atrás. 

Parabéns, CODEVASF! Receba a homenagem e a gratidão desta 
Assembléia e do povo de Minas Gerais.(- Palmas.) 

A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos demais 
convidados pela honrosa presença 

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

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião ordinária de 
amanhã, dia 14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição do dia 14/9/99.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 13" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA CARTEIRA DE 
HABILITAÇÃO 

Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de agosto de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Def')utados João Leite, Alberto Bejani, Ivo José, Cristiano Canêdo, Doutor 
Viana, Miguel Martini e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que a 
finalidade da reunião é ouvir os Srs. Milton Clementino Costa, Antônio Camilo, 
ldivaldo Cruz, Lúcio de Oliveira, João Batista de Melo, Ivan Aparecido de Lima 
e Gilberto Pereira da Silva e discutir e votar proposições da Comissão. São 
ouvidos os depoentes, a quem são prestados esclarecimentos sobre o 
funcionamento das CPis. Cada depoente é devidamente qualificado e 
responde a questões formuladas pelos membros da Comissão, conforme 
consta nas notas taquigráficas. Em seguida, passa-se à 3" Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e votação de proposições da Comissão. Colocados em 
votação, são aprovados requerimentos do Deputado Ivo José, em que solicita 
seja sugerido ao Diretor-Geral do DETRAN-MG o afastamento dos 
examinadores de Pouso Alegre, até que se apurem efetivamente as 
denúncias de facilitação de exames nessa cidade; seja realizada perícia 
técnica da fita entregue à CPI contendo diálogo entre o proprietário da Auto 
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Escola Betar, de Pouso Alegre, e o candidato á carteira de habilitação Ivan 
Aparecido de Lima, em laboratório independente, para verificação da 
autenticidade do diálogo; e sejam analisados os formulários de gabarito da 
prova de legislação do referido candidato, para confronto dos padrões 
caligráficos deste e dos examinadores com os das marcações. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Cristiano Canêdo - Doutor Viana - Alberto Bejani. 
ATA DA 20" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Ás dez horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo 
Canabrava, Cristiano Canêdo, Luiz Menezes, Rogério Correia, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Luiz Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a presente reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir, em audiência pública, as 
Sras. Lutiana Nacur Lorentz, Procuradora do Ministério Público do Trabalho; 
Zenaide Gomes França, assessora da FETAEMG; Margarida Barreto de 
Almeida Campos, Fiscal do Trabalho e Presidente da Câmara 
lnterinstitucional de Cooperativas de Trabalho; os Srs. Flávio Antônio Reis do 
Valle, Presidente da Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado de 
Minas Gerais - FETRABALHO -; e Fábio Antônio da Silva, Presidente da 
FETRAMINAS, os quais irão discutir a proliferação de cooperativas 
destinadas, prioritariamente, á burla da legislação trabalhista, sendo 
terceirizadas por empresários em Minas Gerais. Após, o Presidente designa 
os relatores das seguintes matérias: Projetos de Lei n°s 114, 470 e 494/99, 
Deputado Luiz Menezes; 368 e 477/99, Deputado Amilcar Martins; 463 e 
475/99, Deputado Cristiano Canêdo; 465/99, Deputado Ivo José; e avoca a si 
a relataria dos Projetos de Lei n°s 471 e 473/99. Passa-se á 1" Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado 
Cristiano Canêdo emite parecer, no 1° turno, sobre o Projeto de Lei n° 374/99, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na fonma do Substitutivo 
n° 1. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Após, emite 
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parecer, no 1° turno, sobre o Projeto de Lei n° 454/99, mediante o qual conclui 
pela aprovação do projeto. Colocado em discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente 
submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos de Lei n°s 355, 
406 e 431/99, este último com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ronaldo 
Canabrava); e 359/99 (relator: Deputado Luiz Menezes), os quais são 
aprovados. A seguir, o Presidente submete a discussão e votação os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 116, 195, 334, 369, 370, 
377, 378, 379, 380, 384, 386, 387, 392 e 3g7/99, que são aprovados. Nesse 
momento, o Presidente registra a presença dos Deputados José Henrique e 
Antônio Júlio. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra ao Deputado 
Rogério Correia, autor do requerimento que motivou a presença das pessoas 
convidadas na reunião, para suas considerações iniciais e, em seguida, 
concede a palavra aos expositores. Passa-se à fase de debates com a 
participação dos Deputados, dos expositores, dos Srs. Eduardo Maia Botelho, 
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 3• Região, Lainor 
Correa da Silva, representante da Federação de Serviços do Estado de Minas 
Gerais, e Messias Silva, representante do Sindicato dos Professores -
SIMPRO -,conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados, dos convidados 
e dos demais participantes e os valiosos subsídios trazidos à Comissão, 
determina a lavratura da ata, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Amilcar Martins - Luiz Menezes - Cristiano 

Canêdo. 
ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 

INDICAÇÃO DA PROFESSORA LÚCIA HELENA GONÇALVES TEIXEIRA 
PARA INTEGRAR O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de setembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Amilcar Martins, Maria José Haueisen, Dalmo Ribeiro Silva e 
Pastor George, membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente 
também o Deputado Antônio Roberto. Havendo número regimental, a 
Presidente Deputada Maria José Haueisen, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir informa que a reunião se 
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destina a argüir a Profa. Lúcia Helena Gonçalves Teixeira, indicada para 
integrar o Conselho Estadual de Educação e a apreciar o parecer do relator, 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Neste momento, inicia-se a fase de argüição, 
quando os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Pastor George, Maria José 
Haueisen e Antônio Roberto, cada um por sua vez, elaboram perguntas à 
referida professora, conforme consta nas notas taquigráficas. Concluída essa 
fase, a Presidente passa a palavra ao relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
que profere parecer pela aprovação da indicação da citada professora para 
integrar o Conselho Estadual de Educação. Discutido e votado, o parecer é 
aprovado por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece o comparecimento da Profa. Lúcia Gonçalves Teixeira, das pessoas 
presentes e dos parlamentares, encerra os trabalhos da Comissão e 
determina a lavratura da ata. 

Sala das Comissões, 1° de setembro de 1999. 
Maria José Haueisen, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Amilcar 

Martins - Pastor George. 
ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às nove horas do dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elbe Brandão e os 
Deputados Alencar da Silveira Júnior e Márcio Cunha, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Elbe Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a 
debater o Projeto de Lei n° 399/99 e a extinção da TURMINAS e registra a 
presença dos seguintes convidados: Srs. Fernando Antônio de Vasconcelos 
Lanna e Souza, Presidente da TURMINAS; José Francisco de Salles Lopes, 
Presidente da BELOTUR; Eberhard Hans Aichinger, Presidente da Câmara 
de Turismo da FIEMG; Cícero Lage, Presidente da ABAV e COMTUR; Sérgio 
Neves, Presidente da ABRAJET; Edmar Roque, Presidente da ABRASEL; 
Dalton Nogueira, Presidente do Conselho de Turismo da Federação do 
Comércio; Paulo César Boechat, Presidente da ABIH; lrineu Stigert, Gerente 
de Marketing da BELOTUR; Sérgio Fernandes Martins, Presidente da 
ABBTUR; e Gilson Liboreiro, Prefeito Municipal de Codisburgo. A seguir, a 
Presidente passa a palavra ao Deputado Márcío Cunha, autor do 
requerimento que motivou a reunião, e aos convidados, para suas 
considerações iniciais. Segue-se amplo debate, conforme constam nas notas 
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taquigráficas. A Presidente comunica aos presentes a apresentação, em 
Plenário, de duas emendas ao Projeto de Lei n° 399/99; uma da Deputada 
Elbe Brandão e a outra do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
Elbe Brandão, Presidente - Alberto Bejani - Dalmo Ribeiro Silva. 

ATA DA 4" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 

Às nove horas e quinze minutos do dia dois de setembro de mil novecentos 
e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Antônio Andrade, Elaine Matozinhos e Dalmo Ribeiro Silva, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada 
Elaine Matozinhos, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a obter 
esclarecimentos sobre os sistemas de informatização utilizados pelas 
empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras e 
comércio na passagem do milênio, o chamado "bug" do milênio. Ato contínuo, 
o Presidente esclarece que serão ouvidos os Srs. Carlos Vicente Barbiere 
Palestino, Coordenador do Projeto Executivo do "Bug" do Milênio da CEMIG; 
Marcos Pacheco, Diretor Técnico da TELEMIG Celular; Rogério Notini Penido 
e José Nelson Machado, respectivamente, Coordenador do Projeto 
Nostradamus Ano 2000 e Chefe de Divisão de Serviços de Apoio- DVAP-, da 
COPASA-MG; Olavo Araújo Dias, Diretor de Negócios da "Soft Works" 
Sistemas ltda.; Maria Inês Silva Carneiro, Coordenadora do Projeto Ano 2000 
da TELEMAR-MG; Valéria Maciel e Ivan Bastos, respectivamente, Assessor 
de Comunicação da Telefonia Celular Digital S.A. e Assessor Jurídico da 
MAXITEL; e Márcio Luiz Bunte de Carvalho, Assessor de Tecnologia da 
Informação da UFMG. Após, o Presidente registra a presença dos Srs. 
Heloísa Helena Cioglia de Morais, Superintendente de Informática - SPIN-; 
Ricardo Haddad Guglielmelli, Supervisor Eletromecãnico, e Rogéria Maria 
Nunes Melo, Técnica de Desenvolvimento Institucional da COPASA-MG; 
Erich Robert Gans, Gerente de Suporte e Administração de Rede da FIEMG; 
Walter Marinho de Oliveira, Diretor da ACMINAS; Paulo Drumond, da 
TELEMIG Celular; Paulo de Tarso Barbosa Bastos, Gerente de Relações 
Institucionais da TELEMAR-MG; Fernando José Lima da Silva Lopes e 
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Rogério Pahoor, respectivamente, Gerente de Implementação de Projetos e 
Supervisor de Padronização de Rede da MAXITEL. A seguir, a Presidente 
passa a palavra ao Deputado Antônio Andrade, que explica o objetivo da 
reunião. Após, os convidados fazem a sua exposição e respondem às 
perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Após os debates, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta 
requerimento, em que solicita sejam convidados os representantes da 
Empresa Bragantina Concessionária do Serviço Público e Energia Elétrica, no 
Sul de Minas, para prestarem esclarecimentos acerca das providências que 
estão adotando com relação à passagem do milênio, o chamado "bug" do 
milênio. O Deputado Antônio Andrade sugere sejam ouvidos representantes 
de empresas de pequeno e médio porte que exploram os mesmos serviços 
daquela empresa. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
João Paulo, Presidente - Antônio Andrade - Bené Guedes. 
ATA DA 10° REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às dezenove horas do dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Escola Municipal Lucas Monteiro Machado, na Rua H, 
12, Vila Pinho, Belo Horizonte, os Deputados João Leite, Rogério Correia 
(substituindo este à Deputada Maria Tereza Lara, por indicação da Liderança 
do PT) e Álvaro Antônio (substituindo este ao Deputado Marcelo Gonçalves, 
por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Rogério Correia, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a ouvir, em audiência pública, diversos convidados a 
respeito da possibilidade de se construir naquela região um presídio e, na 
oportunidade, convida a tomar assento à mesa os Srs. Ronaldo .Gontijo e 
Totó Teixeira, Vereadores à Câmara Municipal de Belo Horizonte; Antônio 
Pinheiro, Nilza Santos Pereira, Cleuza Beatriz Narcisa Andrade e Francisco 
Gonçalves Filho, representantes do Movimento Popular contra a Construção 
de Presídio no Barreiro; Antônio Fernandes; Lucas Vieira de Almeida, do 
Movimento Barreiro Vivo, e Isabel do Rosário Madeira Monteiro, Diretora da 
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Escola Municipal Lucas Monteiro Machado. Registra-se a presença do Sr. 
Jackson Lima, Assessor do Deputado Fábio Avelar; da Prof' Cleuza e de 
representantes da Escola Municipal Vinicius de Moraes, no Bairro Tirol; do Sr. 
Eloísio Godinho, da Central de Movimentos Populares-CMP-; de 
representantes da União Estadual por Moradia Popular; de alunos, Diretores 
e professores da Escola Municipal da Vila Pinho; das Sras. Nilza, Presidente 
da Associação Comunitária do Bairro Independência, e Neila Batista, 
Assessora para Assuntos de Defesa Social do Conselho de Defesa Social da 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; dos Srs. Fernando de Araújo Barreto 
Antunes de Oliveira e José Luiz dos Santos, Presidente da Associação do 
Bairro Mineirão; de representantes da Associação dos Sem-Casa da Vila 
Pinho, da Associação dos Moradores da Vila Corumbiara, do Movimento 
Barreiro Vivo e da Associação Comunitária Santana da Vila Pinho; de lzea 
Souza Glimberg, representando o Vereador Sérgio Ferrara; da Sra. Ercília, 
pastora; do Sr. José Geraldo, da Vila Castanheira; de alunos, professores e 
coordenadores do curso de suplência do CIAC; dos Srs. Marco Aurélio Alves, 
da Associação Comunitária do Bairro Santa Cecília; Ângela, Diretora da 
Escola Municipal Vila Pinho; Gerson José Costa, da Associação do Bairro 
Mineirão; João. da Associação Vila Pinho; de representantes da Associação 
Terceira Idade do Conjunto Jatobá 111 e da Associação Feminina Comunitária 
- CEMIG. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Rogério 
Correia, autor do requerimento que motivou esta reunião, que faz suas 
considerações iniciais. Ato contínuo, o Presidente concede a palavra aos 
membros da Mesa, cada um por sua vez, para fazerem sua exposição. Em 
seguida, passa-se à fase dos debates, com a participação dos convidados e 
dos parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. Na fase de 
apreciação de matéria da Comissão, o Deputado Rogério Correia apresenta 
requerimento. em que solicita seja enviada moção de repúdio ao Secretário 
de Estado da Segurança Pública pelo seu não-comparecimento a esta 
audiência pública. Colocada em votação, a moção é aprovada com emenda 
do Deputado João Leite, que acrescenta o repúdio pelo não-comparecimento, 
também, à reunião ocorrida no Bairro Nova Gameleira, destinada a discutir a 
criação de uma unidade de triagem de presos naquela região. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - lrani Barbosa - Maria Tereza 

Lara- Glycon Terra Pinto. 
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ATA DA 3a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

Às nove horas do dia três de setembro de mil novecentos e noventa e nove, 
comparecem no Plenário os Deputados João Leite e Maria Tereza Lara, 
membros da supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença dos 
Deputados Ivo José, Elaine Matozinhos e Adelmo Carneiro Leão. A 
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em debate público, 
sobre trânsito e cidadania e convida a compor a Mesa os seguintes 
convidados: Srs. Altino Benevides, Assessor da Presidência do DETRAN-RJ; 
Cap. João Batista Hoffmaeyester, integrante do go Batalhão de Polícia Militar 
do Rio Grande do Sul; Prof. Flávio Saliba, do Departamento de Sociologia da 
UFMG; Luiz Antônio Ferreira Paulino, da Fundação Hospitalar de Minas 
Gerais; Vitor Hugo Moreira de Rezende, Presidente da Associação dos 
Delegados de Carreira da Polícia Civil de Minas Gerais; Oliveira Santiago 
Maciel e Bráulio Stivanim Júnior, do DETRAN-MG; Carlos Catembi, membro 
da Associação das Famílias das Vítimas de Trânsito, e Jair Alves Lopes, 
Diretor do Departamento de Trânsito Urbano e Rodoviário do Município de 
Santa Luzia. Registra-se a presença de estudantes do Instituto Sagrada 
Família e de participantes do Projeto Cidadão Mirim, desta Casa. A 
Presidência faz seus comentários iniciais sobre o assunto em pauta e passa a 
palavra aos seguintes expositores: Srs. Altino Benevides, João Batista 
Hoffmaeyester, Flávio Saliba e Luiz Antônio Ferreira Paulino. O Sr. Flávio 
Saliba ressalta que "o trânsito pressupõe igualdade absoluta de 
comportamento e de respeito". O Presidente dá início à fase de debates e 
passa a palavra aos seguintes debatedores: Srs. Vitor Hugo Moreira de 
Rezende, Oliveira Santiago Maciel, Bráulio Stivanim Júnior, Carlos Catembi e 
Jair Alves Lopes. O Sr. Oliveira Santiago Maciel ressalta: "O trânsito em 
condições seguras é direito de todos". O Presidente prorroga a reunião por 2 
horas, com base no art. 5°,§ 1°, da Deliberação da Mesa n• 1.728, de 1g99, e 
passa a apresentar as questões encaminhadas pelos participantes e pelos 
telespectadores, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, á Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
dos expositores, dos debatedores e das demais autoridades, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - lrani Barbosa - Maria Tereza 

Lara - Glycon Terra Pinto. 
ATA DA 20• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia oito de setembro de mil novecentos e 
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noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Leite, Maria Tereza Lara e Doutor Viana (substituindo este ao Deputado 
Marcelo Gonçalves, por indicação da liderança do PDT), membros da 
supracitada Comissão. Registra-se, também, a presença dos Deputados 
Durval Ângelo e Alberto Pinto Coelho. O Presidente, Deputado João Leite, 
procede à leitura do ofício do Presidente da Câmara Municipal de Juiz de 
Fora, encaminhando moção de aplauso, da Vereadora Maria Luíza de 
Oliveira Moraes, ao Sr Elber Machado Cordeiro pela concepção, pelo 
planejamento e pela construção do Posto Médico Legal Engenheiro Paulo de 
Freitas, inaugurado em 5 de agosto; do convite para o Seminário Internacional 
Sociedade Inclusiva, promovido pela Universidade Católica, no período de 29 
de setembro a 2 de outubro; do oficio do Secretário da Segurança Pública, 
indicando o Sr. José Antônio de Moraes para substitui-lo nesta reunião; de 
carta da entidade Human Rights Watch, parabenizando a Ouvidoria de Polícia 
do Estado pela contribuição que tem feito à sociedade mineira. Em seguida, a 
Presidência informa que a reunião se destina a comemorar o 1 o aniversário 
de posse do Ouvidor de polícia do Estado, a comemorar a sanção da Lei n° 
12.622, de 1997, que dispõe sobre a criação da Ouvidoria e dá outras 
providências e a apreciar a matéria constante na pauta. A Presidência 
convida a compor a Mesa a Deputada Maria Tereza Lara, os Deputados 
Durval Ângelo e Doutor Viana e os seguintes convidados: Srs. José Roberto 
Rezende, Ouvidor de Polícia do Estado; José Francisco da Silva, Secretário 
Adjunto de Direitos Humanos; José Antônio de Moraes, Corregedor-Geral de 
Polícia e representante do Secretário da Segurança Pública; José Luciano 
Pereira, Secretário Adjunto da Casa Civil; Marcelo Leonardo, Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais; Afonso Henriques de 
Miranda, representante do Ministério Público; Cel. Severo Augusto da Silva 
Neto, Comandante de Policiamento da Capital; Ten.-Cel. Antônio de Sales 
Fiúza Gomes, Comandante do 18° Batalhão de Policia de Contagem, e Maria 
Caiafa, Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. A seguir, o 
Deputado João Leite passa a palavra ao Deputado Durval Ângelo, autor do 
requerimento que deu origem a esta reunião, e aos demais componentes da 
Mesa, para suas considerações iniciais. Registra-se a presença dos 
seguintes convidados: Srs. Antônio Aurélio Santos, da Promotoria de Defesa 
do Cidadão; Wagner Wilson Ferreira e Tiago Pinto, da Corregedoria de 
Justiça; Bertoldo Mateus, representante da Procuradoria-Geral de Justiça; 
Heloisa Greco, representante do Movimento Tortura Nunca Mais; Marisa Kerr 
Viana, do Conselho Tutelar de Manhuaçu, e Márcia Omaia Rodrigues de 
Campos, do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais. Abre-se, então, a fase 
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de debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Na fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão, a Presidência procede à leitura de 
anteprojeto de lei que determina o pagamento de indenização a vítima de 
crime de tortura praticado por agente do Estado, o qual é acatado e assinado 
pelos membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de stembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - lrani Barbosa - Maria Tereza 

Lara - Glycon Terra Pinto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 217/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Pastor George, o Projeto de Lei n° 217/99 objetiva 
declarar de utilidade pública a Missão Cristã Restauração, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão, para deliberação conclusiva, de acordo 
com o que preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Missão Cristã Restauração presta relevante trabalho assistencial em 

favor das pessoas carentes que a ela recorrem, alicerçada no princípio cristão 
de amor ao próximo. 

Pelas ações empreendidas, que redundam em beneficios para a 
comunidade, consideramos a entidade merecedora do titulo declaratório de 
utilidade pública que lhe está sendo outorgado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 217/gg na 

forma original. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 368/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei n° 368/99 objetiva 
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declarar de utilidade pública a Associação dos Protetores dos Pobres de 
Crucilândia - ASSOPOC -, com sede no Município de Crucilândia. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão, para deliberação conclusiva, em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Associação dos Protetores dos Pobres de Crucilândia tem por finalidade 

recolher em asilo as crianças e os idosos comprovadamente carentes que a 
ela recorrem. Ali, é-lhes fornecida alimentação, além de assistência médica. 

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que realiza, julgamos a 
entidade merecedora do título declaratório que lhe está sendo outorgado. 

Conclusão 
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 368/99 

na forma original. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 470/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em análise, da Deputada Elbe Brandão, objetiva declarar de 

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de 
Santa Margarida, com sede nesse município. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
lhe apresentou a Emenda n° 1, cabe, agora, a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103, I, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Santa Margarida, de natureza assistencial, mantém 

estabelecimentos especializados na habilitação e na reabilitação do 
excepcional; promovendo a sua educação e assistindo-o em suas 
necessidades quotidianas, logra o seu bem-estar e ajustamento social. 

Pelo exposto, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 470/99 

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 



Luiz Menezes, relator. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 471/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Bené Guedes, tem por objetivo 
declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas 
de São João Nepomuceno- AAPSJN -, com sede nesse município. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar, concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou ao 
projeto a Emenda n° 1. 

Cumpre a este órgão colegiado apreciar o projeto, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 102, XIV, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Criada em janeiro de 1992, com finalidade beneficente, a Associação dos 

Aposentados e Pensionistas de São João Nepomuceno presta assistência 
aos seus associados, destacando-se a defesa dos direitos e interesses dos 
aposentados e pensionistas, mediante a prestação de serviços de assistência 
jurídica, a celebração de convênios com outras entidades beneficentes e 
instituições públicas. 

É oportuno e justo o título declaratório proposto, que representa não só uma 
forma de estímulo à continuação dos trabalhos da entidade, mas também um 
meio de lhe prestar homenagem. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 471/99 

com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 473/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem 

por objetivo declarar de utilidade pública o Templo Umbandista Amor e 
Redenção, com sede no Município de Leopoldina. 

A Comissão de Constituição e Justiça examinou preliminarmente a matéria, 
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma 
apresentada. 

Compete agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o 
projeto, nos termos do art. 103, c/c o art. 102, XIV, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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O Templo Umbandista Amor e Redenção, tem por objetivo prestar 

assistência social à comunidade. Para tanto, oferece vários serviços com o 
objetivo de promover a educação e a saúde, além de proporcionar às 
pessoas carentes abrigo em creches e alimentação. Merece, portanto, o titulo 
declaratório de utilidade pública que se lhe pretende outorgar. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

4 73/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 14 de setembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, relator. . 

PARECER PARA O 1°TURNO DO PROJETO DE LEI N°418/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Tribunal de Justiça, o projeto em epigrafe altera o plano de 

carreira dos servidores efetivos do Poder Judiciário e dá outras providências. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 217/99, a proposição foi 

encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com as 
Emendas n°S 1 a 6, que apresentou. 

Posteriormente, foi o projeto encaminhado a esta Comissão, para ser 
apreciado quanto ao mérito, com fulcro no art. 102, I, "c", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Com a promulgação da Emenda à Constituição n° 19/98, que trata da 

reforma administrativa, muitas novidades foram introduzidas no texto 
constitucional, entre as quais se destacam a flexibilização da estabilidade, o 
regime de remuneração e subsidias dos agentes públicos e a 
obrigatoriedade, por parte da União, dos Estados e do Distrito Federal, de 
manutenção de escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos 
servidores públicos: sua participação nos cursos constitui requisito básico 
para a promoção na carreira, conforme determina o § 2° do art. 39 da 
Constituição da República. 

A modificação do plano de carreira dos servidores do Poder Judiciário é 
assunto intimamente relacionado com a competência discricionária do 
Tribunal de Justiça, que, segundo critérios de conveniência e oportunidade, 
poderá alterar o sistema de carreira de seus agentes, observados os 
parâmetros básicos consagrados no ordenamento constitucional. 

Uma vez que a própria Constituição Federal prevê a promoção na carreira 
para os profissionais da administração pública, no âmbito dos Poderes do 
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Estado, o servidor passa a ter o direito público subjetivo a uma carreira que 
lhe propicie progresso funcional. No caso especifico do Poder Judiciário, a 
carreira do servidor efetivo compreende os agentes dos Tribunais de Justiça, 
de Alçada e Militar, bem como os servidores da Justiça de Primeira Instância. 

A atividade administrativa a cargo desses agentes não se confunde com a 
atividade jurisdicional propriamente dita, que é exercida pelos magistrados. 
Estes, no desempenho de suas relevantes atribuições, aplicam a lei ao caso 
concreto, diante de conflitos de interesse. Entretanto, para que os Juízes 
possam exercer eficazmente sua missão institucional, é necessário um corpo 
técnico-administrativo competente e bem estruturado, que sirva de suporte 
para o exercício da função judicante. Nesse caso, a elaboração de um plano 
de carreira moderno, que seja coerente com a realidade da instituição e 
valorize o papel do servidor público pode colaborar significativamente para a 
qualidade do produto final do Judiciário. 

De maneira geral, o projeto em análise cuida da exigência de concurso 
público para os cargos de Oficial Judiciário D, Oficial de Apoio Judicial D, 
Técnico Judiciário C e Técnico de Apoio Judicial C, constantes nos anexos da 
proposta, prevendo, também, que as classes subseqüentes nas carreiras 
desses cargos serão preenchidas por meio de promoção vertical e por 
merecimento. Ademais, a proposição prevê a extinção e a transformação de 
cargos, alguns decorrentes de promoção vertical e outros de vacância, além 
de prever a incorporação de vantagens pecuniárias aos vencimentos dos 
servidores. 

Segundo Hely Lopes Meirelles, carreira "é o agrupamento de classes da 
mesma profissão ou atividade, escalonadas segundo a hierarquia do serviço, 
para acesso privativo dos titulares dos cargos que a integram". ("Direito 
Administrativo Brasileiro". 23• ed., São Paulo, Malheiros Editores, 1998, p. 
349.) 

Classe, por sua vez, é o agrupamento de cargos da mesma natureza de 
atividade e referência de vencimento. Assim, os cargos integrantes da rnesma 
classe possuem, basicamente, as mesmas atribuições e responsabilidades. À 
medida que o servidor muda de classe, por meio de promoção, aumentam 
suas responsabilidades, embora a natureza do serviço seja semelhante à da 
classe anterior. As classes são, portanto, os degraus de acesso na carreira. 

No que diz respeito ao desenvolvimento na carreira do servidor titular de 
cargo efetivo, o projeto prevê os institutos da progressão e das promoções 
horizontal, vertical e por merecimento, desde que observadas as exigências 
legais e as estabelecidas em resolução do Tribunal de Justiça. A progressão 
corresponde ao acréscimo de um padrão de vencimento em virtude do tempo 
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de serviço, ao passo que a promoção horizontal equivale à obtenção de dois 
ou mais padrões de vencimento pelo servidor, a cada período de tempo 
consagrado em regulamento. Essa espécie de promoção não constitui forma 
de provimento de cargo. 

A promoção vertical, que deverá ser objeto de definição em resolução da 
mencionada Corte de Justiça, implica mudança de classe, ou seja, o servidor 
passa da classe E para o padrão inicial da classe D, respeitados os requisitos 
legais. 

Segundo a eminente jurista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "promoção é 
forma de provimento pela qual o servidor passa para cargo de maior grau de 
responsabilidade e maior complexidade de atribuições, dentro da carreira a 
que pertence. Constitui uma forma de ascender na carreira. Distingue-se da 
transposição porque, nesta, o servidor passa para cargo de conteúdo 
ocupacional diverso, ou seja, para cargo que não tem a mesma natureza de 
trabalho". ("Direito Administrativo". 11• ed., São Paulo, Atlas, 1999, p. 467.) 

Em relação ao instituto da ascensão, também denominada transposição, 
que consistia em mudança de cargo de conteúdo diverso por meio de 
concurso interno, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN-245, 
considerou-o banido do ordenamento jurídico brasileiro como forma de 
investidura em cargo público, em razão de sua incompatibilidade com a regra 
básica do concurso público, consagrado no art. 37, 11, da Constituição da 
República. Da mesma forma, o referido Tribunal considerou inconstitucional o 
instituto da transferência, previsto nos arts. ao, IV, e 23 da Lei Federal n° 
a.112, de 1990, cuja eficácia está suspensa pela Resolução n° 46, de 1997, 
do Senado Federal. 

Pela leitura do art. ao da proposição em análise, verifica-se que a 
implantação do plano de carreira dos servidores do Poder Judiciário não 
implicará aumento de despesas para o poder público, acréscimo nem redução 
na remuneração dos atuais servidores desse Poder. O referido dispositivo 
estabelece que a remuneração desses agentes não poderá ser superior a 
90% da remuneração do magistrado com quem servirem, com igual tempo de 
serviço . 

De acordo com as disposições constantes no projeto e nos Anexos I a X, 
pode-se constatar que o plano de carreira proposto para os servidores do 
Poder Judiciário procura valorizar e dignificar os agentes que auxiliam os 
Juízes no desempenho da função jurisdicional, o que atesta o caráter de 
oportunidade e conveniência da matéria, principalmente em razão das 
modificações introduzidas pela Emenda à Constituição n° 19/9a e das 
decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal. 
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Finalmente, apresentamos, na conclusão, as Emendas n°s 7 a 1 O, no intuito 

de aprimorar a proposição. 
A Emenda n° 7 objetiva assegurar ao servidor, para fins de posicionamento 

em virtude de desenvolvimento na carreira, o cálculo efetuado a partir da data 
em que ele tomou posse no cargo, em substituição à regra atual, que 
estabelece uma data-base para o desenvolvimento na carreira, em que os 
cálculos são feitos no ano seguinte ao do ingresso do servidor no Tribunal. 

Na esteira desse entendimento, a Emenda n° 8 objetiva assegurar ao 
servidor o pagamento proporcional da parcela correspondente ao interstício 
de tempo aquisitivo exigido para o recebimento da Gratificação de Incentivo 
ao Aperfeiçoamento Funcional, uma vez que a proposição original, ao propor 
a extinção dessa gratificação, não considerou o tempo cumprido pelo servidor 
até aquele momento; necessita, portanto, de aprimoramento. 

Quanto à Emenda n° 9, esclarecemos que ela segue a proposta da Emenda 
n° 2, sob o fundamento de que os atuais ocupantes dos cargos de Técnico de 
Apoio Judicial I a IV e de Técnico Judiciário, da especialidade de Oficial de 
Justiça Avaliador 111 e IV, devem ficar dispensados do requisito de graduação 
e pós-graduação para fins de promoção vertical, uma vez que não houve 
exigência legal de nível superior de escolaridade no concurso público para o 
provimento dos atuais ocupantes dos cargos de Técnico de Apoio Judicial 
referidos. 

A Emenda n° 10, respaldada em legislação estadual anterior, notadamente 
o art. 7°, § 2°, da Lei n° 10.254, de 1990, que instituiu o regime jurídico único 
do servidor público civil do Estado de Minas Gerais, propõe assegurar aos 
servidores nomeados a qualquer título e que tenham ou venham a ter cinco 
anos ou mais de efetivo exercício no Poder Judiciário o direito a uma 
pontuação correspondente a 20% do total de pontos distribuídos no concurso, 
a ser somada aos pontos obtidos na prova de conhecimento, quando da 
realização dos próximos concursos públicos no âmbito daquele Poder. 

Por outro lado, não concordamos com a Emenda n° 5, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, por entendermos que a remoção ou a 
permuta de servidor para comarca de qualquer entrância, ao contrário da 
regra atual prevista em legislação pertinente, poderá inviabilizar o andamento 
da atividade jurisdicional. Com efeito, sabemos que é difícil a lotação em 
comarcas distantes dos grandes centros; logo, a saída indiscriminada de 
servidores dessas comarcas poderá trazer graves prejuízos ao 
funcionamento do Poder Judiciário. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 
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418/99 com as Emendas n°s 1 a 4 e 6, da Comissão de Constituição e 
Justiça, e 7 a 1 O, a seguir apresentadas, e pela rejeição da Emenda n° 5. 

EMENDA N°7 
Acrescente-se ao art. 5° o seguinte § 3°: 
"Art. 5°- .............................................. . 
§ 3° - Na aplicação do inciso 111 do § 2° deste artigo, o servidor terá 

assegurado o direito ao recebimento da Gratificação de Incentivo ao 
Aperfeiçoamento Funcional, proporcionalmente à parcela decorrida do 
interstício de tempo aquisitivo exigido.". 

EMENDA N°8 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O posicionamento no novo padrão obtido pelo servidor com a 

progressão ou a promoção decorrentes da aplicação do plano de carreira dos 
servidores do Poder Judiciário será efetuado sempre na data anual 
correspondente à do ingresso do servidor nos órgãos do Poder Judiciário do 
Estado.". 

EMENDAN°9 
Dê-se ao parágrafo único do art. 7° da Lei n° 10.593, de 1992, modificado 

pela Lei n° 11.617, de 1994, de que trata o art. 4° da proposição, a seguinte 
redação: 

"Art. 4°- ................................................ . 
'Art. 7°- ................................................ . 
Parágrafo único- Aplica-se aos atuais ocupantes dos cargos de Técnico de 

Apoio Judicial I a IV e Técnico Judiciário, da especialidade de Oficial de 
Justiça Avaliador 111 e IV, o desenvolvimento previsto no "caput" deste artigo, 
ficando eles dispensados dos prê-requisitos de graduação e pós-graduação, 
quando da ocorrência da promoção vertical.'.". 

EMENDAN° 10 
Acrescente-se onde convier: 
·Art ..... - Na realização de concurso público para preenchimento de vagas 

nos quadros de pessoal do Poder Judiciário, o servidor nomeado a qualquer 
título, desde que tenha ou venha a ter mais de cinco anos de efetivo exercício 
quando da publicação do edital, terá assegurado 20% (vinte por cento) do 
total de pontos distribuídos no concurso, que se somarão aos obtidos na 
prova de conhecimento, para classificação final." . 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999 . 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Rafael 

- Arlen Santiago - Sebastião Navarro Vieira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 444/99 
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De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto em análise dispõe sobre 
a criação de memorial de direitos humanos. 

Publicada, a proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A 
matéria agora vem a esta Comissão, que, regimentalmente, opinará quanto a 
seu mérito. 

Fundamentação 
Memorial é monumento construído com a intenção de perpetuar o passado 

e, ancorado nessa memória, revitalizar permanentemente o futuro. Exemplo 
disso é o Memorial JK, situado em Brasília, que guarda objetos de uso 
pessoal, biblioteca e tudo o que se refere à trajetória pessoal e política do ex-
Presidente. 

O memorial cuja criação se pretende destina-se a preservar e guardar para 
a posteridade tudo o que se refira a direitos humanos e deverá conter 
documentos, fotos, gravuras, relatos gravados e matérias de qualquer 
natureza sobre fatos e acontecimentos ou sobre personalidades, para que 
sirvam como memória da luta pelos direitos humanos. Isso concorrerá para 
que as futuras gerações conheçam e dignifiquem esse honroso ideal. 

Analisando-se a proposição, vermcou-se que apenas o art. 4° merece 
reparo, pois assegura a todos os cidadãos o acesso irrestrito ao acervo. O 
acesso público a documentos é regulado pela Lei Federal n° 8.157, de 8/1/91, 
que dispõe sobre categorias e arquivos de documentos. Daí a necessidade 
da Emenda n° 1, ao final apresentada. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 444/99, 

no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDAN° 1 

Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4°- É assegurado a todos os cidadãos o acesso ao acervo sob guarda 

do memorial, observada a legislação sobre a matéria , notadamente a Lei 
Federal n° 8.159, de 8/1/91.". 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - lrani Barbosa - Maria 

Tereza Lara - Glycon Terra Pinto. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 4 A 13 AO PROJETO DE LEI N° 

181/99 
Comissão de Administração Pública 
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Relatório 

De autoria do Tribunal de Justiça do Estado, a proposição em epígrafe 
dispõe sobre a Justiça de Paz. 

Durante a discussão do projeto em Plenário, no 1° turno, foram 
apresentadas as Emendas n°s 4 a 13, do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
sobre as quais esta Comissão passa a emitir seu parecer. 

Fundamentação 
O projeto sob análise tem por objetivo regulamentar a Justiça de Paz no 

Estado, em cumprimento ao disposto no art. 98, 11, da Constituição da 
República, ele o art. 30 de seu Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias; e no art. 117 da Carta mineira, c/c o art. 63 de seu Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, definindo sua competência territorial 
e disciplinando a eleição, a investidura, a extinção do mandato, a 
competência material e a remuneração do Juiz de Paz. 

Verifica-se que a matéria contida no projeto é relevante e precisa 
transformar-se rapidamente em norma jurídica, principalmente em virtude de 
conter regras de caráter eleitoral. Com efeito, o art. 16 da Constituição 
Federal, na redação dada pela Emenda à Constituição n° 4, de 1993, impede 
que lei modificadora do processo eleitoral se aplique à eleição que ocorra em 
até um ano contado da data de sua vigência. 

Foram apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça as Emendas 
n°s 1 a 3. Posteriormente, em Plenário, foram apresentadas as Emendas n°s 
4 a 13. Todas elas mereceram o nosso exame cuidadoso. Cabe-nos 
observar, de início, que o conteúdo da Emenda n° 4, de Plenário, que trata da 
remuneração do Juiz de Paz, aproxima-se bastante do teor da Emenda n° 1, 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, mas inova e aperfeiçoa 
a matéria ao propor valores remuneratórios, por meio do Anexo Único, que 
contém a tabela de subsídios dos Juízes de Paz. 

Em decorrência de nossa análise, julgamos oportuno e conveniente o 
aproveitamento das proposições formuladas, inclusive as dez emendas de 
Plenário, do Deputado Antônio Carlos Andrada, razão pela qual 
apresentamos substitutivo que aproveita as idéias centrais do projeto original 
e inclui as alterações indicadas pelas referidas emendas. 

Tendo em vista, entretanto, a necessidade de aprimorar o projeto, 
principalmente para adequá-lo à legislação eleitoral vigente, de âmbito 
federal, tornam-se imperativas algumas alterações de caráter técnico-jurídico, 
para dar maior consistência ao projeto como um todo. Tais modificações 
estão consubstanciadas, também, no substitutivo que apresentamos. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela rejeição da Emenda n° 1, pela 

prejudicialidade das Emendas n°s 2 a 13 e pela aprovação do Projeto de Lei 
n° 181/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, que a seguir 
apresentamos. 

SUBSTITUTIVO N° 1 
Dispõe sobre a Justiça de Paz. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capitulo I 
Da Justiça de Paz 

Art. 1 o- A Justiça de Paz é exercida por um Juiz de Paz em cada distrito ou 
subdistrito judiciário com mais de mil habitantes. 

Parágrafo único - Nos distritos ou subdistritos em que a população for 
inferior à exigida, o Juiz de Paz será o da sede do município. 

Capítulo 11 
Da Eleição e da Investidura 

Art. ~ - As eleições para Juiz de Paz serão realizadas simultaneamente 
com as eleições municipais, na forma estabelecida por esta lei e mediante a 
aplicação subsidiária do Código Eleitoral e da legislação federal específica. 

Parágrafo único - O processo eleitoral de que trata esta lei é presidido 
pelo Juiz Eleitoral competente. 

Art. 3° - O Juiz de Paz é eleito segundo o princípio majoritário, para 
mandato de quatro anos, pelo voto direto, universal e secreto do eleitorado do 
distrito ou do subdistrito judiciário respectivo, permitida a reeleição. 

Parágrafo único - O mandato do Juiz de Paz terá início e fim coincidentes 
com o do Vereador. 

Art. 4° - Os candidatos a Juiz de Paz e seus suplentes serão 
escolhidos nas mesmas convenções partidárias que deliberarão sobre as 
candidaturas às eleições municipais, observadas as normas estabelecidas na 
legislação eleitoral e no estatuto dos respectivos partidos políticos. 

Art. 5° - Cada partido político poderá registrar, perante a Justiça 
Eleitoral, para Juiz de Paz, o número de candidatos correspondente ao 
número de vagas de Juiz de Paz existentes em cada município. 

§ 1° - O registro de candidato a Juiz de Paz far-se-á com três 
suplentes, em chapa única, com indicação crescente da ordem de suplência. 

§ 2° - Não é permitido registro de candidato, embora para cargos 
diferentes, por mais de uma circunscrição ou para mais de um cargo na 
mesma circunscrição. 

Art. 6° - Para concorrer ás eleições, o candidato deve atender às 
condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade, 
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especialmente aos seguintes requisitos: 
I -ser brasileiro nato ou naturalizado; 
li- estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos; 
111- estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IV- se do sexo masculino, estar quite com as obrigações militares; 
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V - possuir domicílio eleitoral há pelo menos um ano, na data da 
eleição, no distrito ou subdistrito pelo qual se candidatar; 

VI - estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo de que 
trata o inciso anterior; 

Vil- ter idade mínima de vinte e um anos; 
VIII - ser pessoa moralmente idõnea, mediante atestação de 

autoridade judiciária ou policial; 
IX - ser alfabetizado. 

Art. 7" - Será considerado eleito Juiz de Paz o candidato que obtiver a 
maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos. 

§ 1°- A eleição do Juiz de Paz importará a dos candidatos a suplente com 
ele registrados, na ordem de suplência a que se refere o§ 1° do art. 5°. 

§ 2°- Em caso de empate na votação, considerar-se-á eleito o candidato a 
Juiz de Paz mais idoso. 

Art. 8° - A diplomação dos eleitos far-se-á de conformidade com as 
normas estabelecidas na legislação eleitoral. 

Art. go - O Juiz de Paz eleito e diplomado tomará posse na mesma 
data da posse do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, perante o Juiz de 
Direito Diretor do foro da comarca a que pertencer o distrito ou subdistrito. 

Art. 1 O - Caberá à Justiça Eleitoral expedir as instruções necessárias 
à execução desta lei, bem como definir os locais de votação correspondentes 
a cada distrito ou subdistrito judiciário. 

§ 1° - Para fins de definição do número de vagas a serem 
preenchidas em cada município, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas 
Gerais fornecerá ao Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no momento 
oportuno, a relação de distritos e subdistritos de que trata o art. 1°. 

§ 2" - Nos municípios abrangidos por mais de uma Zona Eleitoral, se 
o número de vagas para o cargo de Juiz de Paz for inferior ao número de 
Zonas, caberá à Justiça Eleitoral delimitar o eleitorado apto a votar, 
observado o disposto no art. 1°. 

Capítulo 111 
Dos Impedimentos e da Vacância do Cargo 

Art. 11 -A vacância do cargo de Juiz de Paz ocorrerá: 
I - pela morte; 
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li- pela renúncia; 
111 - pela perda do mandato. 
§ 1° - No caso de morte, a vacância do cargo é decretada pelo Juiz 

de Direito Diretor do foro tão logo lhe seja apresentada a certidão de óbito de 
Juiz de Paz. 

§ 2° - A renúncia é formalizada mediante declaração unilateral de 
vontade do renunciante, apresentada por escrito ao Juiz de Direito Diretor do 
foro. 

§ 3°- A perda do mandato de Juiz de Paz ocorrerá: 
I - pelo abandono das funções, configurado pela ausência continuada 

e injustificada por mais de trinta dias consecutivos ou mais de noventa 
intercaladamente, em um ano; 

11 - pelo descumprimento das prescrições legais ou normativas; 
111 -por procedimento incompatível com a função exercida; 
IV - por sentença judicial transitada em julgado. 
Art. 12 - A perda do mandato decorrente das hipóteses enumeradas 

nos incisos I, 11 e 111 do § 2" do artigo anterior deve ser precedida da 
instauração de processo administrativo, a ser presidido pelo Juiz de Direito 
Diretor do foro, assegurada a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes, na forma estabelecida no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
do Estado e legislação suplementar aplicável. 

Parágrafo único - Decidida a perda do mandato, o Juiz de Direito 
Diretor do foro afastará o Juiz de Paz do exercício de suas funções e fará 
imediata comunicação â Justiça Eleitoral, que decretará a vacância do cargo. 

Art. 13 - Decretada a vacância do cargo de Juiz de Paz, o suplente 
será convocado para assumir o cargo, aplicando-se-lhe o disposto no art. 9°. 

Art. 14 - Inexistindo suplente a ser convocado, se faltarem mais de 
dois anos para o término do mandato, o Juiz de Direito Diretor do foro 
comunicará o fato ao Tribunal Regional Eleitoral, que fixará a data e expedirá 
as instruções para a realização de eleição suplementar, que ocorrerá no 
prazo máximo de sessenta dias contados da decretação da vacância. 

Parágrafo único - A posse do eleito no pleito suplementar se dará na 
forma estabelecida no art. 9°. 

Art. 15 - Nos casos de falta, impedimento ou ausência eventual do 
Juiz de Paz, a sua substituição é feita pelos respectivos suplentes, observado 
o disposto no§ 1° do art. 7°. 

Parágrafo único - Não havendo suplente para a substituição, o Juiz 
Diretor do foro designará Juiz de Paz "ad hoc" entre aqueles em exercício na 
comarca ou, no caso da inexistência destes, entre aqueles em exercício na 
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primeira comarca substituta por designação a título precãrio, entre cidadãos 
domiciliados no local e que preencham os requisitos do art. 7° desta lei. 

legais; 

Capítulo IV 
Das Competências 

Art. 16- Compete ao Juiz de Paz: 
I - presidir a celebração do casamento civil, observadas as normas 

11 - examinar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o 
processo de habilitação para o casamento, para verificar a sua regularidade; 

111 - opor impedimento à celebração do casamento (Código Civil, art. 
189, 11); 

IV - exercer atribuições conciliatórias, sem carãter jurisdicional, 
lavrando ou mandando lavrar o respectivo termo de conciliação concluída; 

V - comunicar ao Juiz de Direito a existência de menor em situação 
irregular; 

VI - expedir atestado de residência, vida, viuvez ou miserabilidade de 
moradores de seu distrito, mediante requerimento do interessado ou 
requisição de autoridade pública; 

VIl - arrecadar bens de ausentes ou vagos, até que intervenha a 
autoridade competente; 

VIII - processar auto de corpo de delito, de ofício ou a requerimento 
da parte, e lavrar auto de prisão, em caso de ausência, omissão ou recusa da 
autoridade policial; 

IX - prestar assistência ao empregado nas rescisões de contrato de 
trabalho, quando inexistirem na localidade os órgãos previstos no art. 477 da 
CLT; 

X - zelar, na área territorial de sua jurisdição, pela observância das 
normas concernentes à defesa do meio ambiente e vigilância ecológica sobre 
matas, rios e fontes, tomando as providências necessãrias; 

XI - intermediar acordo para solução de pequenas demandas e 
ocorrências corriqueiras de trânsito; 

XII - funcionar como perito em processos e exercer outras atividades 
judiciárias não defesas em lei, de comum acordo com o Juiz de Direito da 
comarca. 

Art. 17 - No exercício das atribuições conciliatórias, o Juiz de Paz 
poderã, se achar necessário, nomear escrivão "ad hoc" para a lavratura do 
termo de conciliação e o fará obrigatoriamente no caso de arrecadação 
provisória de bens de ausentes ou vagos. 

Art. 18 - Caberá ao Juiz Diretor do foro da comarca a cuja jurisdição 
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pertencer o respectivo distrito judiciário decidir, com prévia audiência do 
Ministério Público, sobre: 

I - impugnação deduzida no processo de habilitação para o 
casamento; 

11 -argüição de impedimento de realização de casamento; 
111 -suprimento ou denegação de consentimento para o casamento; 
IV- justificação de fato necessário à habilitação para o casamento; 
V - pedido de dispensa de proclamas. 
Parágrafo único - O processo de habilitação de casamento será 

instruido com a manifestação dos interessados. 
Capitulo V 

Da Remuneração 
Art. 19- O Juiz de Paz será remunerado por meio de subsidio mensal 

fixado em parcela única, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição Federal, 
na forma da tabela constante no Anexo desta lei. 

Parágrafo único - Os suplentes não serão remunerados, salvo quando 
no efetivo exercício das funções de Juiz de Paz. 

Capitulo VI 
Da Aposentadoria 

Art. 20- É assegurada a aposentadoria ao Juiz de Paz, nos termos da 
Emenda à Constituição n° 20, de 15 de dezembro de 1998. 

Parágrafo único - Os cálculos dos proventos da aposentadoria terão 
por base o valor do subsidio atribuído por lei ao cargo e serão revistos, na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificarem os 
subsídios dos Juizes de Paz em atividade. 

Art. 21 - A aposentadoria do Juiz de Paz será processada de 
conformidade com regulamento aprovado pela Corte Superior do Tribunal de 
Justiça. 

Capítulo VIl 
Disposições Finais e Transitórias 

Art. 22 - A primeira eleição ·para Juiz de Paz, na forma do disposto 
nesta lei, será realizada em 1° de outubro de 2000. 

Art. 23 - Até a posse dos novos titulares eleitos, são mantidos os 
atuais Juízes de Paz e seus suplentes em exercício, com as competências 
nela previstas. 

Art. 24 - O servidor público eleito Juiz de Paz ficará, durante o seu 
mandato, afastado do cargo, emprego ou função, contando o tempo de 
serviço para todos os efeitos, exceto para promoção por merecimento, 
mantido o regime previdenciário correspondente. 
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Art. 25 - Aplicam-se ao Juiz de Paz, subsidiariamente e no que 

couber, as normas previstas na legislação relativa à Organização Judiciária 
do Estado. 

Art. 26 - O Juiz de Paz, ao presidir atos de seu ofício, usará, 
obrigatoriamente, além de paletó e gravata, uma faixa verde e amarela com 
10cm (dez centímetros) de largura, contendo as Armas da República, posta a 
tiracolo do lado direito para o esquerdo. 

Art. 27 - O exercício efetivo da função de Juiz de Paz constitui serviço 
público relevante e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até 
definitivo julgamento. 

Art. 28 - O orçamento do Poder Judiciário do Estado, a partir do 
exercício do ano 2000, consignará dotação própria para atender às despesas 
com remuneração dos Juizes de Paz e instalação e funcionamento da Justiça 
de Paz distrital. 

Art. 29- Fica assegurado aos Juizes de Paz atualmente em exercício, 
ao passarem o cargo aos novos Juizes, eleitos na fonma dos arts. 2° e 
seguintes desta lei, o direito à aposentadoria a que se refere o Capitulo VI 
desta lei, desde que comprovem preencher os requisitos ali exigidos para a 
obtenção desse beneficio. 

Art. 30 - É reconhecida como órgão de representação oficial da classe 
a Associação dos Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais. 

Art. 31 -A Corte Superior do Tribunal de Justiça regulamentará esta 
lei dentro de noventa dias contados de sua publicação. 

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Anexo Único 
(Tabela dos Subsídios dos Juizes 
de Paz, a Que se Refere o Art. 19 

da Lei n°, de de de 1999) 
Especificação Valor (R$1 ,00) 

I- Em município-
sede de 
comarca 
a) de entrância 
especial 
b) de entrância 
final 
c) de entrância 
intermediária 

800,00 

640,00 

512,00 



d) de entrância 
inicial 
11 - Em município 
que não seja 
sede de 
comarca 
111 - Em distrito 
judiciário 
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410,00 

328,00 

263,00 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. Jorge Eduardo de Oliveira, 
Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Doutor Viana - Arlen Santiago 
- Carlos Pimenta - Chico Rafael (voto contrário) - Sargento Rodrigues (voto 
contrário). 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 14/9/99, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Marcelo Gonçalves (2), dando ciência à Casa do falecimento 

dos Srs. Paulino de Souza Rodrigues, ocorrido em 11/9/99, em Confins e 
Sérgio Carvalho de Andrade Pinto, ocorrido em 10/9/99, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento da Sra. 
Célia Aranha Aguiar, ocorrido em 8/9/99, em Várzea da Palma. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Mauri Torres (3), dando ciência à Casa do falecimento dos 
Srs. José Li no de Carvalho, ocorrido em 10/9/99, em São Gonçalo do Rio 
Abaixo; Otávio Bitarães Neto, ocorrido em 26/8/99, em Santo Antônio do 
Grama; Maurício Pereira, ocorrido em 31/8/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado José Henrique, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Joel de Freitas Heringer, ocorrido em 26/8/99. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. David Dias, ocorrido em 10/9/99. (-Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 59• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 15/9/99 
Presidência do Deputado José Braga 

467 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
Questões de ordem; chamada para recomposição do número regimental; 
inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Gil Pereira - Agostinho 

Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto 
Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade 
- Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto 
- Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio- lrani Barbosa- João Batista de Oliveira- João Leite -João Paulo-
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Menezes - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia- Maria Tereza Lara- Mauri Torres- Olinto Godinho- Pastor George-
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2"- Secfelário "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovad<: sem restrições. 
Questões de Ordem 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, gostaria de pedir o 
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encerramento, de plano, da reunião, uma vez que não existe "quorum" para 
deliberar sobre assunto algum nem para que a reunião continue. 

O Deputado João Leite- Solicitaria a recomposição do "quorum". 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, já havia pedido a V. Exa. o 

encerramento da reunião. Não há nem como fazer a recomposição de 
"quorum", uma vez que não existe "quorum" nem para deliberar sobre isso. O 
encerramento, de plano, da reunião é regimental, portanto, gostaria que V. 
Exa. acatasse a minha solicitação. 

O Sr. Presidente -A Presidência entende, Deputado, que a recomposição é 
possivel quando não há "quorum", e tem sido essa a decisão sempre tomada 
por esta Presidência em diversas ocasiões. 

O Deputado lrani Barbosa - Garanto a V. Exa. que não há nem haverá 
"quorum". 

O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar que seja feita a chamada 
para recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário,para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada dez Deputados; portanto, não 

há "quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reumao, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de 
amanhã, dia 16, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, bem 
como para a reunião ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: ( -A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA PARTE INTERROMPIDA DA 68• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
14/9/99 

Presidência do Deputado Anderson Adauto 
Sumário: Designação de comissão - Composição da Mesa - Destinação da 

reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Miguel Martini -
Palavras do Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo - Palavras do Sr. 
Presidente. 

Designação de Comissão 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência designa os 

Deputados Jorge Eduardo de Oliveira e Ambrósio Pinto para, em comissão, 
conduzirem ao Plenário as autoridades e os demais convidados que se 
encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente -A Presidência convida a tomar assento à Mesa o Emmo. 
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Sr. Dom Serafim Fernandes de Araújo, Cardeal Arcebispo da Arquidiocese de 
Belo Horizonte; o Exmo. Sr. Hélio Pessoa, representando o Secretário de 
Estado de Assuntos Municipais; o Sr. Ubiratan Soares de Sá e o Deputado 
Miguel Martini, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à comemoração da Semana da 

Família no Estado de Minas Gerais, a requerimento do Deputado Miguel 
Martini. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 

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

Palavras do Deputado Miguel Martini 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente desta Assembléia 

Legislativa; Emmo. Sr. Dom Serafim Fernandes de Araújo, Cardeal Arcebispo 
da Arquidiocese de Belo Horizonte; Exmos. Srs. Hélio Pessoa, representante 
do Secretário de Estado de Assuntos Municipais; Deputado Durval Ângelo, 
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa; Srs. Deputados e Sras. 
Deputadas; sacerdotes; senhoras e senhores; de 8 a 15 de agosto foi 
comemorada pela Arquidiocese de Belo Horizonte a Semana da Família. O 
objetivo desse evento foi debater, a partir de um documento de base 
previamente preparado, a problemática em que a família está imersa. Como 
todos sabemos, não são poucas nem leves as dificuldades que ela enfrenta 
atualmente, quando os valores que sempre a alicerçaram estão sendo 
relativizados e bombardeados por todos os lados. A família enfrenta hoje uma 
tremenda crise. Na atualidade, ela dificilmente consegue realizar o seu papel 
mais importante, que é formar e modelar a alma, o espírito e o caráter da 
pessoa humana, como acontecia no passado. 

A desvirtuação e descaracterização da família decorrem, em grande parte, 
do despreparo com que os casais vão para o matrimônio e também pela 
incessante influência da mídia através de seus programas especialmente 
destinados aos adolescentes. Os programas de TV cultuam o hedonismo, o 
erotismo, a sensualidade, a pornografia, a separação, a traição, a infidelidade, 
etc . 
. Assim, a mídia conduz a nossa sociedade para um tipo de relacionamento 
humano em que o homem e a mulher tratam-se como objetos. 

Em conseqüência dessa desvirtuação, hoje é tida como normal a realização 
de casamentos que, transcorrido um ano ou apenas poucos meses, 
dissolvem-se. Os escritórios de advogados e os tribunais estão lotados de 
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processos de separação. Isso acontece hoje com a maior tranqüilidade, sem 
problema de consciência para qualquer segmento da sociedade. 

A instabilidade da família é cotidiana. A autoridade dos pais não conta muito 
no âmbito familiar atual. O sentido da obediência e da cooperação é algo que 
os filhos só assimilam em pouquíssimos casos. Na grande maioria, são os 
filhos que se impõem, mandam e desmandam e quase que ditam as normas, 
fazem chantagens e falam alto para atingir seus objetivos. Os pais se 
acanham e estão mais prestes a acatar a vontade dos filhos, convertendo-se, 
muitas vezes, em simples fornecedores do que estes querem consumir, em 
decorrência de uma cultura materialista e consumista que a mídia também 
nos impõe. 

Enfim, vivemos numa realidade em que a moral é caricaturada. Careta é o 
adjetivo que os filhos usam para desqualificar os pais quando estes se 
contrapõem ao exibicionismo, ao narcisismo e à sexualidade precoce e 
desenfreada. 

É muito alto o índice de famílias desestruturadas, ou seja, famílias sem pai 
ou sem mãe ou sem um nem outro, com as dramáticas conseqüências que 
isso implica. 

A família contemporânea está quase impedida de cumprir suas funções 
fundamentais: a função procriativa, para preservação e expansão da espécie; 
a função educativa, que engloba os rudimentos da linguagem e os hábitos 
indispensáveis à convivência humana; a função econômica, ligada à procura 
dos meios de subsistência e de conforto básicos para o desempenho das 
demais funções; e a função emocional, baseada na complementariedade dos 
sexos, garantindo aos membros seu equilíbrio emocional. 

Em conseqüência do acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, a 
família tende a diminuir, e os desquites e divórcios, a intensificar-se, 
especialmente nos setores com maior poder aquisitivo. 

Essa instabilidade decorre, também, de uma concepção hedonista da 
família e da mentalidade de que o matrimônio é mais uma oportunidade de 
prazer do que uma responsabilidade. 

Para nós, de acordo com a doutrina social cristã, especialmente a partir das 
encíclicas "Familiaris Consortio", "Humanae Vitae", "Evangelium Vitae" e 
"Casti Connubi", a família é a mediação básica entre a dignidade inalienável 
da pessoa humana e a primazia do bem comum, ou seja, a família é a 
primeira comunidade de vida e amor. 

Necessidade e importância da família: das finalidades da família derivam 
suas necessidades, e de suas necessidades, suas funções. 

O homem só pode viver e sobreviver se nasce e cresce normalmente num 
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verdadeiro ambiente familiar. A espécie humana se extinguiria se a família 
não garantisse sua subsistência, através da procriação e da educação dos 
filhos. 

Daí ser a família insubstituível na vida de toda sociedade e de todo Estado. 
Como são as famílias que a compõem, assim é uma nação. 

A razão imediata que motiva a união de um casal é a legítima e natural 
aspiração à felicidade que reside em cada coração humano. É porque se 
amam que os esposos buscam na sua união a realização própria e a 
realização do outro. Essa felicidade e essa realização complementam-se com 
a chegada dos filhos. Com a paternidade, o papel da família se amplia, pois é 
nela que também os filhos devem encontrar sua realização e sua felicidade. 

A família é uma necessidade de ordem tanto biológica como psicológica. De 
um lado, satisfaz as necessidades materiais, de outro, as necessidades 
espirituais. 

A função educativa é uma tarefa indeclinável e inalienável, que, por dever 
ou por direito, corresponde prioritariamente aos pais. São eles os primeiros e 
principais educadores de seus filhos, tanto no sentido pessoal como no social. 
Eles não podem, moralmente, renunciar a essa responsabilidade. 

Porém, todos os membros são responsáveis pela educação, isto é, os pais 
entre si, os pais com respeito aos filhos, os filhos com respeito aos pais e os 
filhos entre si. 

Como escola de humanismo, a família torna o ser humano consciente de 
seu papel e de sua transcendência, livre para determinar o seu destino e ser 
responsável por seus atos. Como escola de virtudes e de sensibilidade social, 
a família torna o ser humano sensível frente aos problemas da sociedade na 
qual vive e disposto a contribuir para resolvê-los. Ou seja, forma verdadeiros 
cidadãos, sempre dispostos a assumir compromissos e a praticar gestos 
concretos de solidariedade. 

A família também é uma escola de amor, porque o ser humano só pode 
subsistir, crescer, amadurecer e se realizar no amor. À medida que o homem 
aprende a se amar e a se aceitar, aprende a amar e a aceitar os outros. 

A família é uma escola para o exercício da liberdade, porque sem ela não 
pode haver amor nem comunhão familiar. É a liberdade que permite ao 
homem cumprir a sua vocação. 

Essa função educativa da família fundamenta-se na confiança e na 
responsabilidade que se dá ao filho. E essa educação não é neutra, porque 
os pais têm valores e princípios que não podem deixar de transmitir a seus 
filhos, seja pela via explicativa, seja pela forma de viver. 

Educar em liberdade e para a liberdade implica proporcionar uma formação 
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integral, comunicando e inculcando valores e princípios. Trata-se de formar 
homens e mulheres para o exercício de uma liberdade autêntica, ou seja, 
uma liberdade sempre voltada para o bem. 

A família ê a escola de evangelização e de crescimento na fé, anunciando o 
evangelho da vida, que nos ensina que a vida é um dom de Deus. Assim, é a 
família que dá continuidade à sociedade e à vida em sociedade. É o elo entre 
as gerações e é também o canal transmissor da cultura. 

Finalmente, eis alguns valores sociais cristãos que se aplicam à família: o 
bem comum da sociedade e da família em particular deverá ser tomado em 
conta pela comunidade familiar; a democracia na tomada de decisões que 
atingem a vida familiar; a solidariedade entre os membros da família, e da 
família e seus membros com a sociedade; a subsidiariedade, ou seja, a 
cooperação, ajuda, apoio, mas fazendo com que gradualmente os membros 
da família adquiram autonomia na condução de suas vidas; o pluralismo 
ideológico, para compreender e tolerar as diversas opiniões e formas de 
pensar dos membros da família. Ou seja, aprender a conviver e a construir 
juntos apesar da diversidade. 

Senhoras e senhores, a nossa função de servir ao bem comum deve passar 
necessariamente por um cuidado e uma atenção especial às condições e 
situações concretas em que se encontram as famílias que compõem a nossa 
sociedade. 

Temos, então, o dever de revisar e de atualizar toda a legislação existente, 
a fim de garantir às nossas famílias as condições indispensáveis para a sua 
sobrevivência, para a sua afirmação e para a sua preservação como célula 
"mater" da nossa sociedade. 

O objetivo central de qualquer política social tem que ser a defesa, a 
preservação e o desenvolvimento permanente da família, pois estamos 
convictos de que só em família se realiza o ser humano. Muito obrigado. (-
Palmas.) 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que a Deputada Maria 
Tereza Lara não está presente a esta solenidade, uma vez que está 
coordenando os trabalhos de interiorização do seminário contra o 
desemprego, em Divinópolis. 

Palavras do Cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, DD. Presidente desta Assembléia 

Legislativa; Dr. Hélio Pessoa, representando o Dr. Ubiratan Soares de Sá, 
Secretário de Estado de Assuntos Municipais; Deputado Durval Ângelo, 2°-
Vice-Presidente desta Assembléia; Deputado Miguel Martini, autor do 
requerimento que deu origem a esta solenidade; Sras e Srs. Deputados, 
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meus amigos, é com grande alegria que retorno a esta Casa, casa do povo 
mineiro, diria, hoje, pelo nosso assunto, também casa da família. 

Agradeço ao Deputado Miguel Marlini a iniciativa de me convidar para falar 
um pouco sobre a família, por ocasião da Semana da Família. Não venho 
propriamente fazer-lhes uma conferência, muito menos um discurso ou um 
pronunciamento. Queria, com toda a simplicidade e com toda a humildade, 
debater um pouco os problemas, mas, principalmente, as realidades e as 
esperanças da família. 

Interessante, quando termina um século e começa outro, vermos a 
caminhada do tempo, das idéias. Neste fim de século, poderíamos dizer, com 
certa descrença e com tristeza, que o problema da família é como algo que 
estivesse chegando ao fim. Como quase sempre no fundo de um abismo 
existe a coragem e a vontade de salvar-se, sinto que, no momento, estamos 
começando uma subida de esperança em torno da família. 

Não digo isso pensando em sociólogos nem mesmo nas religiões. Falo por 
um sentimento geral que reina no mundo atual. Certamente os senhores 
tiveram conhecimento de que, há pouco tempo, ainda este ano, fizemos uma 
grande pesquisa no mundo todo, perguntando qual seria o valor principal do 
homem, da mulher, para o próximo século. E essa pesquisa, feita em todos 
os países, independentemente de ideologia ou religião, apontou, como sendo 
o primeiro valor encontrado, ainda a família. Na verdade, sentimos que o 
último ombro encontrado pelo homem ou pela mulher para chorar é sua 
família. Podem ver todos os dissabores por que passa a humanidade. Há 
pouco, vimos o que aconteceu em Kosovo; vemos, agora, no Timor Leste; 
sentimos, em cada fotografia, ao fundo, o ombro, a mão amiga de uma mãe, 
de um pai, de um irmão. Entrem dentro de si próprios e vejam que, muitas 
vezes, procuramos solução e apoio fora das nossas famílias, e a realidade faz 
com que o único lugar em que encontramos um ombro para chorar é ainda na 
família: um irmão, uma irmã; para aqueles que são mais felizes, um pai, uma 
mãe; para aqueles que são mais velhos, um filho ou uma filha. Essa 
constatação leva-nos a pensar que família ainda é a tábua de salvação do 
mundo, embora vejamos tanta coisa errada contra a família ou dentro da 
própria família. Poderíamos pensar que família é um subproduto deste 
mundo, se observássemos a violência em seu seio, o egoísmo dentro da 
família. Mas isso não é verdade. Em meditação que fazia, lembrava-me de 
que a família não é fruto do pecado do homem. Consta da Bíblia que a família 
foi criada, com o homem, para um estado de felicidade. Quando o pecado 
entrou no mundo, Deus já tinha criado a família. Logo, ela tem valores 
daquela criação, daquele sonho de Deus diante de um mundo feliz. Família, 
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no plano de Deus, faz parte da felicidade que havia destinado a seus filhos. O 
Papa, quando esteve no Rio de Janeiro, disse uma frase muito bonita: "A 
família é a mais bela arquitetura de Deus". E proferia essas palavras diante 
daquele belo cenário da Bahia de Guanabara, com o Cristo Redentor ladeado 
por lindas montanhas, dizendo tratar-se de uma arquitetura humana de Deus. 

Mas a grande arquitetura de Deus, Pai de todos nós, é a família. 
Então, meus amigos, acho que estamos no momento de pensar mais 

seriamente - principalmente aqui, onde se fazem as leis - em como fazer 
ressurgir esses valores. No momento, se me pedissem opinião para o que 
deveríamos fazer de mais importante pela família, no começo do século, eu 
faria uma coisa, sim, que acho que é um pouquinho de Deus, mas uma coisa 
muito simples. Ontem mesmo, em uma reunião da qual participei, em que tive 
a alegria de contar com um dos membros da Assembléia, Deputado João 
Leite, dizíamos o seguinte: todos os políticos, todas as pessoas das 
organizações internacionais deveriam começar esse século com uma data-
base para se referendar. Qual seria essa data? O ano 2020. Ou seja, o ano 
2020 será o ano em que as crianças de hoje estarão adultas e os jovens já 
terão tomado consciência de um mundo que pode ser diferente. Sabem, 
então, o que faria? Penso que esse deve ser um dos projetos da nossa igreja, 
assim como das outras também. Acho que, falando de família, estamos 
falando, ainda, muito de pai, muito de mãe, e deveríamos falar muito de filhos. 
Qualquer sociedade hoje, como qualquer igreja, teria de fazer um 
investimento maciço na criança, de tal maneira que pudéssemos quase tomar 
criança por criança. Hoje, isso não é impossível. Quando vemos as taxas de 
natalidade, que passaram de 3,2% para 1 ,8% atualmente, vemos que, até 
matematicamente, é mais fácil investir na criança. Mas seria investir na 
criança totalmente, desde o princípio, na sua saúde, no seu bem-estar, na 
sua família. Então, a meu ver, a idéia exata não seria investir na família em 
benefício da criança, seria investir na criança em benefício da família. Em 
geral, tudo o que fazemos para a criança, como dizem os filósofos, fazemos 
em oblíquo. Por exemplo, falo de educação e dou, como conseqüência, a 
criança; falo de família e dou, como conseqüência, a criança. Acho que 
deveria ser invertido: falo em criança e daí parto para o conceito de 
educação. Devo falar de criança para partir para o conceito de família. 

Se maciçamente investirmos na criança, teremos uma sociedade 
inteiramente nova no ano 2020. A criança tem todos os valores de que 
precisa a sociedade. Deus pôs, em cada criança, interiormente, um montão 
de dons e de carismas, que deixamos perder durante o tempo. Nossas 
crianças são roubadas, durante os seus anos de formação, porque, ao invés 
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de fazermos aqueles valores tornarem-se realidade, acabamos com eles. 
Darei um exemplo muito simples. Perdoem-me o meu modo simples. Recebo 
muitas cartas. É até engraçado o que vou dizer. Muitas mães e muitos pais 
me escrevem, dizendo assim: "O senhor poderia fazer uma oração e mandar 
uma benção para minha filha ou para meu filho adolescente, porque estão me 
dando muito trabalho? Só Deus pode resolver o problemas deles". Hoje, 
respondo-lhes de uma maneira que as mães que estão me ouvindo sabem 
muito bem. Essa menina, de 12 anos, que hoje está dando muito trabalho, há 
4 anos, tinha 8 anos, e você não se importou com ela. Ela era uma verdadeira 
cera. Uma criança de sete a nove anos é uma verdadeira cera, que pode ser 
moldada do jeito que quisermos. Nós, Igreja, também, não estamos investindo 
nessas crianças. A idéia fixa que tenho no momento é de um investimento 
total, não apenas sob alguns aspectos, mas total na criança. A criança 
deveria ser a prioridade número um do País, politicamente, moralmente e 
religiosamente. Esses que estão nascendo hoje, no ano 2020, serão rapazes 
e moças de 20 anos. Os que estão novos terão 26 ou 30 anos. Até pela 
matemática, sentimos que a criança teria de fazer parte de um programa sério 
de família. Temos de deixar de lado, de certa maneira, os defeitos dos pais e 
das mães, e partir, seriamente, para um investimento total na criança. 
Quando digo total, é total mesmo, ou seja, não devemos dar sobras para as 
crianças. Fazer isso significa problemas nas escolas, problemas de saúde e 
de costumes. Darei como exemplo o que ouvi ontem: "Certamente, hoje, 
estamos aprendendo, com as crianças, tudo o que diz respeito ao meio 
ambiente. Deixei de matar passarinhos porque uma criança me disse que isso 
era um horror. E eu já era grande". Outro dia, um menino de oito anos chegou 
perto de mim e disse: "Dom Serafim, esse mundo é muito injusto." Levei um 
susto, porque um menino de oito anos estava dizendo-me que o mundo era 
muito injusto. Então, perguntei-lhe: "Por quê? Ele me disse. "Dom Serafim, 
isso está acontecendo comigo mesmo. Tenho oito anos e estou na 3• série da 
escola. Faço oito coisas durante o dia. Duas são erradas e seis são certas." 

E enumerou as coisas boas que fazia: dever de casa, estudos, enfim, o 
menino fazia muitas coisas boas. E disse-me: "Dom Serafim, o senhor sabe 
que sempre apanho pelas duas coisas más que faço e que nunca me 
disseram uma palavra de incentivo pelas seis coisas boas que faço durante o 
dia? Logo, sou reprimido naquilo que faço de errado. Está certo. Mas por que 
não há a mesma medida para as coisas certas que faço? Por quê?". Quando 
dizemos isso aos pais, abaixam a cabeça e dizem: "A carapuça é para mim 
também, é para a minha casa também. A mesma coisa acontece comigo e 
com meus filhos e netos". 
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Acredito, Srs. Deputados e amigos, que a família vai ser salva. E tem de ser 

salva. Ou a família se salva, ou não teremos o terceiro milênio. Mal, mal, 
vamos ensaiar a metade de um século. Se não salvarmos a família, não terá 
jeito. Família é aquilo que, na verdade, põe você mais dentro de você mesmo. 
É aquela coisa mais perfeita. É uma coisa de Deus dentro de nós. Vejam um 
velhinho hoje. Assistim os ao problema daqueles dois velhos que recorreram 
à Justiça para serem mantidos pelos filhos. É toda a tristeza de quem deu a 
vida por tudo. No fim da vida, não pode receber. É triste. 

Vamos deixar a idéia de que o homem é inviável. Ele não é inviável. O 
homem é absolutamente viável. Essa é a mensagem que quis trazer com 
toda a simplicidade. E é uma batalha em que todos têm de dar a sua 
contribuição, seja quem for. 

Vou terminar a minha fala, a minha mensagem, o meu papo, diria assim, 
lendo uma das coisas mais bonitas que temos no Brasil, atualmente, da parte 
da Igreja Católica, que é a Pastoral da Criança. Ela está atendendo a crianças 
e mães pobres de todo o Brasil. São mais de quatro milhões de famílias 
nesses bolsões de pobreza. Do que essas famílias simples, como também as 
nossas da Cidade Jardim, Belvedere, etc., estão precisando? Estão 
precisando de paz na família. Então, a Pastoral da Criança fez os dez 
mandamentos para a paz na família: 

"1° - Tenha fé e viva a palavra de Deus, amando o próximo como a si 
mesmo. 

2° - Ame-se, confie em si mesmo e em sua família e ajude a criar um 
ambiente de amor e paz ao seu redor. 

3° - Reserve momentos para brincar e se divertir com sua família, pois 
criança aprende brincando, e a diversão aproxima as pessoas. 

4° - Eduque seu filho através da conversa, do carinho e do apoio e tome 
cuidado: quem bate para ensinar está ensinando a bater". Repito: quem bate 
para ensinar está ensinando a bater. 

"5° - Participe, com sua família, da vida da comunidade, evitando as más 
companhias e diversões que incentivam a violência. 

6° - Procure resolver os problemas com calma e aprenda com as situações 
difíceis, buscando em tudo o lado positivo. 

7° - Partilhe seus sentimentos com sinceridade, dizendo o que você pensa e 
ouvindo o que os outros têm a dizer. 

8° - Respeite as pessoas que pensam diferente de você, pois as diferenças 
não são defeitos, as diferenças são uma verdadeira riqueza para cada um e 
para cada grupo. 

go- Dê bons exemplos, pois a melhor palavra é o nosso jeito de ser". 
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E, por fim, o "10° - Peça desculpas quando ofender alguém e perdoe de 

coração quando se sentir ofendido, pois o perdão é o maior gesto de amor 
que podemos demonstrar". 

Meus queridos amigos, fica, então, minha mensagem e, como nunca, uma 
grande esperança de podermos construir aquele mundo com que sonhamos. 
Se não o construímos, devemos começar a construí-lo, para que outros 
possam vivê-lo. Muito obrigado.(- Palmas.) 

Palavras do Sr. Presidente 
Em tempos de crise, é que o homem se volta com maior crença e 

esperança para os legítimos valores que compõem sua formação. Entre eles, 
a família assume papel de relevo, ainda mais quando as relações familiares 
são norteadas pelo espírito cristão, como é o caso da sociedade brasileira. 

Realmente, a família é a célula "mater" dessa sociedade, da mesma forma 
que, no plano político, o município é a célula "mater" da Nação. No seio 
familiar, nascem as expectativas e os anseios que posteriormente afloram na 
vida comunitária. Portanto, nossa reunião de hoje, com a qual a Assembléia 
Legislativa se associa às comemorações da Semana da Família, promovidas 
pela Arquidiocese de Belo Horizonte, reveste-se de duplo significado. De uma 
parte, estamos acatando os princípios da ética cristã, que se integra à própria 
nacionalidade; de outra, reconhecemos a necessidade de fortalecer a 
instituição da família como uma das armas para vencer o impasse em que se 
debate, também, a própria Nação brasileira. 

Nossa realidade socioeconõmica nunca apresentou tanta injustiça como 
atualmente. A distorção no ãmbito político, com o autoritário centralismo de 
poder na esfera federal, dá suporte a uma política econômica totalmente 
alheia ao bem-estar do povo brasileiro. As resultantes são o desemprego, a 
delinqüência e a generalizada falta de perspectiva, às quais não podemos 
permitir que também se junte a dissolução da família. 

A revisão do pacto federativo - nunca é demais repetir - e a substituição do 
modelo econômico imposto por forças externas são condições para que a 
justiça social passe a imperar em nosso País. A reação contra o sistema - é 
gratificante observar - está nas ruas. A população vem demonstrando sua 
inconformidade, por meio das marchas e protestos que estamos 
testemunhando. 

Nesse ambiente de desafio e de preocupação, constatamos que a 
religiosidade, a noção de família e o pacifismo não estão ausentes, mas 
funcionando como ãncora para as comunidades traumatizadas. Assim é que 
estamos protestando em função da família, da tranqüilidade pública e do 
respeito aos valores cristãos. 
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Minas Gerais sempre se conduz na dianteira, quando ameaças pairam 

sobre a nacionalidade. A reação política aqui parte dos poderes constituídos, 
e a participação popular torna-se cada vez mais efetiva. A Igreja também se 
faz ouvir- na trilha da ação social preconizada 100 anos atrás pelo insigne 
Papa Leão XIII- como agora, com a realização da Semana da Família. 

A O. Serafim Fernandes de Araújo, apresentamos a mensagem respeitosa 
e de profunda admiração do Legislativo mineiro. Sua Eminência tem 
demonstrado - ao longo desses anos em que se encontra à frente da 
Arquidiocese belo-horizontina - invulgar senso de justiça e não menor 
empenho participativo. Receba nossas palavras, O. Serafim, como a 
interpretação do pensamento do povo mineiro, que as faz estender a todo o 
clero de nosso Estado. 

À família mineira, baluarte das reservas morais de nossa terra, 
manifestamos o apreço que faz por merecer e a conclamação que julgamos 
oportuna: invocando as bênçãos de Deus, busquemos nas comemorações 
desta Semana a inspiração e a motivação para a luta cívica em que estamos 
empenhados. Muito obrigado. 

A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades, ao clero, aos 
demais convidados e ao público em geral pela honrosa presença. 

ATA DA 3" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/3/99 
Presidência do Deputado José Braga 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: Ata -Questão de ordem -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Roberto - Arlen 
Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael -
Christiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Edson Rezende - Eduardo Brandão 
- Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Fábio Avelar - George Hilton - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani 
Barbosa - Ivo José - João Leite - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Alves Viana - José Milton - Luiz Fernando - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Washington 
Rodrigues. 
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Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) Às 20h09min, a lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder á leitura 
da ata da reunião anterior. 

1" Parte 
Ata 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüinio- Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, de 

plano, não há "quorum" para a realização da reunião, assim, solicito a V. Exa. 
que a encerre. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia, 18, às 9 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de 
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA EM 18/3/99 
Presidência do Deputado José Braga 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão - Ailton 

Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - César de 
Mesquita- Dinis Pinheiro- Edson Rezende- Eduardo Daladier- Elbe Brandão 
- Ermano Batista - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Maria Olívia - Mauro Lobo - Olinto 
Godinho- Paulo Piau -Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 9h15min, 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 logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já 
publicada. 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 • Parte: Ata - 2• Parte (Ordem do 
Dia): Questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de 

Carvalho- Aílton Vilela- Alberto Bejani -Alberto Pinto Coelho- Álvaro Antônio 
- Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - César de Mesquita - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Daladier - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria Olívia -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 20h11 min, a lista de 

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

1" Parte 
Ata 

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2" Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, formulo questão de 

ordem com fulcro no art. 64, § 2", da Constituição Federal; no art. 69, § 1°, da 
Constituição Estadual e no art. 208, § 1°, do Regimento Interno. 

Sr. Presidente, o Regimento Interno, repetindo as Constituições Federal e 
Estadual, no seu art. 208, § 1°, estatui: 
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"Art. 208 - O Governador do Estado poderá solicitar urgência para 

apreciação de projeto de sua iniciativa. 
§ 1°- Se a Assembléia Legislativa não se manifestar em até 45 (quarenta e 

cinco) dias sobre o projeto, será ele incluído em ordem do dia, para discussão 
e votação em turno único, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais 
assuntos". 

O dispositivo regimental impede que a Assembléia delibere sobre qualquer 
assunto quando ocorrer a situação prevista no mencionado artigo. Entende-
se, por conseguinte, que nada pode ser votado enquanto não se votar a 
matéria que se encontra na faixa constitucional. 

O imperativo se estende, sem dúvida, a requerimentos, pareceres, 
relatórios, enfim, a qualquer matéria que seja objeto de votação. 

Assim procede a Câmara Federal. A Assembléia de Minas, no entanto, não 
cumpre a disposição constitucional, vez que, na situação, apenas não admite 
a votação de projetos. 

Encontra-se, na pauta, o Projeto de Lei n° 399/99, de S. Exa. o Governador 
do Estado, o qual tramita em regime de urgência, encontrando-se na faixa 
constitucional. Assim, deverá esta Presidência, acatando esta questão de 
ordem, impedir que qualquer assunto seja objeto de deliberação desta Casa 
até que se desobstrua a pauta com a votação do Projeto de Lei n° 399/99, 
sob pena de outras deliberações, porventura tomadas, se verem eivadas do 
vício de inconstitucionalidade. 

Esta é a questão de ordem que apresento a V. Exa., Sr. Presidente, 
lembrando que a Câmara Federal não pôde votar a prorrogação da CPI do 
Narcotráfico porque existia matéria sobrestando a pauta. Isso diz respeito ao 
nosso Regimento Interno, á Constituição Federal e á Constituição do Estado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, ficando 
desconvocada a extraordinária de amanhã, dia 16, às 9 horas, e convoca os 
Deputados para a ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia 
já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO 

N° 1/99 
Às nove horas do dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva, Paulo Piau e Antônio Júlio. Havendo número regimental, o Presidente, 
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar o parecer do relator sobre a matéria. O Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva, na qualidade de relator, procede à leitura de seu parecer, que conclui 
pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição n° 1 na forma original. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Eduardo Daladier, Presidente- Antônio Júlio- Dalmo Ribeiro Silva - Ermano 

Batista -Paulo Piau. 
ATA DA 3• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 12/99 
Às quatorze horas do dia seis de maio de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Kangussu, 
Antônio Andrade e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Márcio 
Kangussu, declara aberta a reunião 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 aos Deputados e 
convida a atuar como escrutinador o Deputado Antônio Andrade, que procede 
à contagem das cédulas de votação. São eleitos os Deputados Márcio 
Kangussu e Sargento Rodrigues para Presidente e Vice-Presidente, 
respectivamente, com três votos cada um. O Presidente "ad hoc" empossa o 
Vice-Presidente e passa-lhe a direção dos trabalhos. O Deputado Sargento 
Rodrigues empossa o Presidente, Deputado Márcio Kangussu, passando-lhe 
a Presidência. O Presidente agradece a sua eleição e designa o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e informa aos membros 
da Comissão que a próxima reunião será convocada por meio de edital, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
Márcio Kangussu, Presidente- Sargento Rodrigues- Antônio Andrade. 
ATA DA 1• REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE DIREITOS HUMANOS 
Às nove horas e trinta minutos do dia dois de junho de mil novecentos e 
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noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Sebastião Costa, Antônio Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva, membros da 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia; João leite, Marcelo 
Gonçalves e Maria Tereza lara, membros da Comissão de Direitos Humanos. 
Registra-se a presença dos Deputados Edson Rezende, João Paulo e Maria 
José Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Sebastião Costa, declara aberta a reunião e informa que, por se tratar da 1•, 
não há ata a ser lida e que a reunião tem por finalidade a discussão e a 
apresentação de sugestões que visem dirimir o crescimento da violência nas 
escolas públicas. Registra-se a presença dos seguintes convidados: Profa. 
Maria José Feres, Secretária Adjunta de Educação, e Profa. Marly Moisés, 
Subsecretária de Desenvolvimento Educacional, ambas representando o 
Secretário de Estado da Educação; Major PM Renato Vieira de Souza, 
representando o Comandante do 8° Comando Regional de Policiamento; Sr. 
Élcio Rezende, representando a Secretária de Educação de Belo Horizonte; 
Sra. ledyr Bambirra, Presidente da Federação das Associações de Pais e 
Alunos de Minas Gerais; e Sr. Nelson Abuid Moreira, Presidente da União 
Metropolitana de Estudantes Secundaristas. Passam esses a compor a mesa 
dos trabalhos. A seguir, o Presidente passa a palavra ao Deputado Edson 
Rezende, autor do requerimento que motivou a reunião, e aos convidados, 
para suas considerações iniciais. Segue-se amplo debate; fazem uso da 
palavra também o Sr. Ananias de Souza e as Sras. Magdalena Mendes e 
Áurea Maciel, presentes na platéia. Os convidados, com a palavra, tecem 
considerações finais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - João leite - Marcelo Gonçalves - Maria 

Tereza lara. 
ATA DA 14• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 

CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
Às dez horas do dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, 
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva, José Milton e João Pinto 
Ribeiro, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença da 
Deputada Maria Olívia. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado José Milton, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
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A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na 
pauta. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê oficio da Sra. Tânia Lúcia Hirochi, 
1"-Secretária da Associação Profissional dos Docentes da UFMG, por meio 
do qual encaminha documentos manifestando-se contrariamente à proposta 
do MEC sobre a autonomia universitária; ofício do Sr. Antônio Silveira, 
vereador à Câmara Municipal de Montes Claros, por meio do qual encaminha 
cópia do programa de extensão do ensino de 2° grau à zona rural do Estado, 
elaborado para ser proposta no Orçamento Participativo. O Presidente 
designa os Deputados João Pinto Ribeiro para relatar os Projetos de Lei n°s 
274 e 422/g9; Dalmo Ribeiro Silva, para relatar os Projetos de Lei n°s 476 e 
481/9g; Antônio Carlos Andrada, para relatar o Projeto de Lei n° 472/99; e 
José Milton, para relatar o Projeto de Lei n° 474/99. Esgotada a 1• Parte da 
reunião, o Presidente passa à 1 • Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposição sujeita à apreciação do Plenário. O 
Deputado Antônio Carlos Andrada apresenta requerimento, que é aprovado, 
mediante o qual solicita seja o Projeto de Lei n° 401/99 o primeiro a ser 
apreciado. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator da aludida proposição, 
emite parecer pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1 da Comissão de 
Constituição e Justiça e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, também da 
Comissão de Constituição e Justiça, e Emendas nos 3 e 4, que apresenta. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A Deputada Maria 
Olívia, durante questão de ordem, agradece o apoio dos membros da 
Comissão, em especial o do relator, ao seu projeto. O Deputado João Pinto 
Ribeiro, relator do Projeto de Lei n° 360/99, emite parecer pela aprovação da 
matéria com a Emenda n° 1, que apresenta ao Substitutivo n° 1, da Comissão 
de Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. O Deputado Antônio Carlos Andrada, relator do Projeto de Lei n° 
448/99, emite parecer pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça. Durante a discussão, o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva apresenta proposta de emenda ao projeto, a qual é acatada pelo 
relator e incorporada a seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação 
do projeto com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. O Presidente passa à 2• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Projetos de 
Lei n°s 429 (relator: Deputado José Milton) e 430/99 (relator: Deputado João 
Pinto Ribeiro). A seguir, o Presidente passa à 3" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A 
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Deputada Maria Tereza Lara apresenta requerimento em que solicita seja 
realizada audiência pública para se debater o Projeto de Lei n° 340/99, do 
Deputado Carlos Pimenta, que cria a ronda escolar. O Presidente enaltece a 
iniciativa da parlamentar, mas informa que deixa de submeter a matéria à 
apreciação dos membros, por não ter sido o projeto de lei distribuido à 
Comissão e por ter-se encerrado, ontem, na Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, sua apreciação no 1 o turno. O Presidente 
submete· a discussão e a votação os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n°s 220 e 345/99, que são aprovados. Cumprida a finalidade 
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro Silva 

- João Pinto Ribeiro. 
ATA DA 17• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às dez horas do dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Mauro Lobo (este substituindo o Deputado Agostinho 
Patrús, por indicação do Lider do PSDB), Arlen Santiago, Chico Rafael, 
Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues , dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta e comunica o recebimento das seguintes 
proposições, bem como os relatores a quem foram distribuidas: no 2° turno: 
Projetos de Lei n°s. 264 e 361/99, respectivamente, aos Deputados Chico 
Rafael e Doutor Viana; e no 1° turno: Projeto de Lei n°s 365 e 418/99, 
respectivamente, aos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Doutor Viana. 
Passa-se à 1• Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de pareceres 
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Deputado Sebastião Navarro Vieira apresenta requerimento em que solicita a 
inversão da pauta da reunião, o qual é aprovado. Com a palavra, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 358/99 no 1° turno, 
emite parecer pela aprovação da matéria. Colocado em discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Registra-se a presença do Deputado Agostinho Patrús. 
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O Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator das Emendas n°s 4 a 13, 
apresentadas no 1° turno ao Projeto de Lei n° 181/99 emite parecer mediante 
o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do Substituivo n° 1, que 
apresenta, pela prejudicialidade das Emendas n°s 2 a 13 e pela rejeição da 
Emenda n° 1. Na fase de discussão, o Deputado Sargento Rodrigues solicita 
vista do parecer, o que é deferido pela Presidência. A seguir, o Deputado 
Arlen Santiago, relator do Projeto de Lei n° 209/99 no 1 o turno, emite parecer 
pela aprovação da matéria na forma proposta. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Agostinho Patrús, relator do 
Projeto de Lei n° 411/99 no 1 o turno, emite parecer pela aprovação da matéria 
com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Prosseguindo, o 
Presidente informa que continua em discussão o parecer do Deputado Arlen 
Santiago sobre o Projeto de Lei Complementar n° 11/99, que conclui pela 
aprovação da matéria com a Emenda n° 1, que apresenta. O Deputado Arlen 
Santiago, na oportunidade, solicita a palavra e informa aos membros da 
Comissão que retirou de seu parecer a Emenda n° 1, por ele apresentada. 
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer, que conclui pela 
aprovação da matéria na forma proposta. Continua em discussão, no 1° turno, 
o Projeto de Lei n° 154/99. A Presidência verifica a inexistência de "quorum" 
para prosseguir a reunião e convoca os Deputados para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Arlen Santiago- Doutor Viana. 

ATA DA 17" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 
Às nove horas e trinta minutos do dia dois de setembro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson 
Rezende, César de Mesquita, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e 
Cristiano Canêdo, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado César de Mesquita, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente 
solicita ao Deputado César de Mesquita que proceda à leitura da 
correspondência. Ele registra o recebimento de ofício da Comissão de 
Seguridade Social e Família, encaminhando cópia do Manifesto pela Saúde, e 
de ofício da Universidade Federal de Minas Gerais. Após, passa-se à 
discussão e à votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A 
Presidência informa que continua em discussão o Projeto de Lei n° 168/99. 
Fazem uso da palavra, para discuti-lo, os Deputados Carlos Pimenta, Adelmo 
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Carneiro Leão e César de Mesquista. Ato continuo, o Presidente apresenta 
requerimento, solicitando seja retirado da pauta o Projeto de Lei n° 168/99. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A seguir, a Presidência 
passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, relator do Projeto de Lei n° 
363/99; ele procede à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação do projeto no 1° turno. Na fase de discussão, o Deputado Edson 
Rezende apresenta duas propostas de emenda. Estando o relator de acordo 
com as · alterações, é aprovado o parecer com as duas emendas 
apresentadas. A seguir, o Presidente passa à discussão e à votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente submete 
a votação os Requerimentos n°s 543 e 558/99 e 578, 591 e 592/99 com 
emendas, que receberam o n° 1, os quais são aprovados. Quanto ao 
Requerimento n° 578/99, o Presidente determina seja retirado da pauta, por 
meio de requerimento aprovado, o que é aceito sem restrições. Após, o 
Presidente submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei n°s 61, 158 e 381/99, os quais são aprovados. A seguir, 
passa-se à discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado 
Carlos Pimenta apresenta requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, em 
que solicita seja realizada uma visita da Comissão ao Município de Janaúba, 
com o objetivo de avaliar as obras do Hospital Regional de Janaúba. O 
Deputado Carlos Pimenta apresenta três requerimentos: no primeiro, solicita 
seja convidado o gerente do projeto REFORSUS em Minas Gerais para expor 
sobre a situação atual do programa no Estado; no segundo, solicita seja 
convidado o Secretário de Estado da Saúde para discutir sobre as leis 
relacionadas com a saúde pública no Estado, as quais não foram 
regulamentadas; no terceiro, solicita se envie oficio ao Secretário de Estado 
da Saúde, pedindo a relação de todas as obras inacabadas (em execução ou 
paralizadas) no Estado. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os 
requerimentos aprovados. O Presidente passa a direção dos trabalhos ao 
Deputado César de Mesquista para apresentar requerimento de sua autoria. 
O Deputado Edson Rezende apresenta requerimento, em que solicita se 
encaminhe ao Executivo Estadual sugestão de instituição da municipalização 
solidária da saúde, por meio de repasses regulares e automáticos de recursos 
do Fundo Estadual de Saúde, a exemplo do que ocorre no Estado do Rio 
Grande do Sul. Submetida a votação, é a matéria aprovada. A Presidência 
apresenta requerimento, solicitando sejam ouvidos o Dr. Júlio César Martins 
Siqueira, Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da 
Saúde, e a Sra. Franceny de Almeida, do SINDSAÚDE, os quais 1rao 
discorrer sobre a carreira na área de saúde. Colocado em votação, é o 
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requerimento aprovado. Ao retomar os trabalhos, a Presidência passa a 
palavra ao Dr. Júlio, que faz sua exposição sobre o assunto. Participam dos 
debates todos os parlamentares. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - César de Mesquita - Carlos Pimenta -

Cristiano Canêdo - Arlen Santiago. 
ATA DA s• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia treze de setembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Doutor Viana e Arlen Santiago, membros da supracitada 
Comissão e os Deputados Durval Ângelo, Maria José Haueisen, Maria Tereza 
Lara, Rogério Correia, Ambrósio Pinto e Edson Rezende. O Deputado Durval 
Ângelo, Vice-Presidente da Casa, representando o Deputado Anderson 
Adauto, Presidente, assume a direção dos trabalhos, declara aberta a reunião 
e solicita ao Deputado Doutor Viana que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão. O Presidente convida a compor a Mesa o Deputado Doutor Viana, 
Vice-Presidente da Comissão de Administração Pública, e os seguintes 
expositores: Prof. Murilio de Avellar Hingel, Secretário de Estado da 
Educação; Ora. Margareth Spangler Andrade, Secretária de Estado de 
Ciência e Tecnologia; Prof. Canisio Ignácio Lunkes, Presidente da Fundação 
de Ensino Superior de Lavras, e Prof. Gerson de Britto Mello Boson, Reitor da 
Universidade do Estado de Minas Gerais, os quais discorrerão, 
respectivamente, sobre os seguintes temas: "0 Papel Educacional da 
Universidade como Instrumento de Desenvolvimento Regional", "Nova 
Unidades para Regiões Estratégicas conforme os Objetivos Constitucionais 
na Criação da UEMG", "A Presença das Fundações Agregadas" e "A 
Mensagem - Projeto de Lei n• 453/99". Registra-se a presença do Sr. Roberto 
Alves, Prefeito Municipal de Carangola. A Presidência informa que a reunião 
se destina a debate público sobre o tema "Sistema Educacional da UEMG", 
justifica a ausência do Presidente da Casa, tece suas considerações iniciais e 
passa a palavra ao Deputado Doutor Viana, que assume a ccordenação dos 
trabalhos. Em seguida, usam da palavra, cada um por sua vez, os 
convidados. Registra-se a presença do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
Presidente da Comissão de Administração Pública, a quem o Deputado 



z 
õ 

489 
Doutor Viana passa a coordenação dos trabalhos. Após a explanação dos 
palestrantes, segue-se amplo debate, com a participação dos Deputados, dos 
convidados e do público, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1ggg. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Arlen Santiago - Sargento 

Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Chico Rafael - Doutor Viana. 
ATA DA 23° REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Ás quatorze horas e quinze minutos do dia quatorze de setembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Paulo, Antônio Andrade e Bené Guedes, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Antônio Andrade, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A seguir, a Presidência dá ciência da correspondência 
recebida e publicada no "Diário do Legislativo" de 11/9/99, que trata de 
assunto de interesse da Comissão. A Presidência solicita à assessoria da 
Comissão que tome as devidas providências. O Presidente informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir, em 
audiência pública, o agravamento da violência no centro de Belo Horizonte, 
decorrente da ação de menores infratores, fato que tem causado prejuízo à 
população de baixa renda, por dificultar seu acesso ao comércio da área, que 
normalmente opera com preços mais acessíveis. Passa-se à discussão e à 
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário da Assembléia. 
A Presidência submete a votação, em turno único, o Requerimento n• 586/99, 
de autoria da Comissão de Defesa do Consumidor, o qual é aprovado. 
Esgotada a matéria destinada à 1 • parte da reunião, o Presidente passa à 3• 
Fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de 
proposição da Comissão. Com a palavra, o Deputado Bené Guedes 
apresenta requerimento em que solicita seja encaminhada cópia do ofício 
dirigido à Comissão pelo Sr. Nílton Von Rondow Júnior e Viviane Leite Von 
Rondow à TELEMAR, para que essa empresa se manifeste acerca da 
expansão da rede, de modo a atender ao pedido de linha telefônica por parte 
do consumidor. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ato 
contínuo, a Presidência comunica que serão ouvidos na presente reunião os 
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Srs. Michelle de Toledo Guirlanda, jornalista; Jefferson Ney Amaral, Vice-
Presidente para Assuntos Públicos e Sociais, representando o Sr. Manoel 
Pereira Bernardes, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Minas 
Gerais - CDL -; o Cap. Aílton Cirilo da Silva, Comandante da 6• Companhia, 
representando o Ten-Cel. Rui Domingos Carence, do 1° Batalhão de Polícia 
da PMMG; e o Sr. Marcus Aníbal do Rego ldelfonso, Educador Social do 
Programa Miguilim da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, representando 
a Sra. Vera Neves Victer, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. 
Registra-se, ainda, a presença do soldado Eduardo Amorim, do Grupo 
Especializado no Atendimento á Criança e ao Adolescente de Rua -
GEACAR. 

Prosseguindo, o Presidente tece considerações iniciais relativas ao objetivo 
da reunião e, logo após, concede a palavra aos convidados, que fa<Cem as 
suas exposições e respondem ás perguntas formuladas pelos Deputados 
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
João Paulo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Chico Rafael - Antônio 

Carlos Andrada -Jorge Eduardo de Oliveira. 
ATA DA 16• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, 
Alberto Bejani e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A 
Presidente informa que a reunião se destina a debater o tema "Turismo: 
Responsabilidade de Todos" e apreciar a matéria constante na pauta. A 
Presidente avoca a si a relataria do Projeto de Lei n° 571/99. A seguir, a 
Presidente registra a presença do Sr. Ângelo Oswaldo, Secretário da Cultura; 
do Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça; do Sr. 
Fernando Lanna, Presidente da TURMINAS; do Sr. Marco Antônio Borges, 
Promotor da Comarca de Congonhas; do Tenente-Coronel Geraldo Arnaldo 
Doro Pereira, Chefe da Assessoria de Comunicação Social e Marketing da 
Polícia Militar, representando o Comandante-Geral; a Sra. Luciana Pereira, 
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assessora da área de apoio técnico da Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, representando o Secretário Tilden Santiago; e 
a Sra. Valéria Muzzi Dias, do IEF; tece seus comentários, por ser autora do 
requerimento que motivou a reunião e concede a palavra aos convidados 
para que façam suas considerações iniciais. Segue-se amplo debate, 
conforme constam Nas notas taquigráficas. Após as considerações finais dos 
presentes, verificando a necessidade da saída do Deputado Alberto Bejani do 
recinto, com conseqüente falta de "quorum", a Presidente agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Elbe Brandão, Presidente- Paulo Piau- Dalmo Ribeiro Silva- Antônio Júlio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
• - O Quadro referente ao Anexo de Especificações das Penalidades 

Pecuniárias foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 17.9.99. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 353/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em exame dispõe 
sobre a isenção das taxas de inscrição nos processos seletivos das 
universidades estaduais para o aluno egresso da rede pública. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 26/5/99, a matéria foi distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. Na 
reunião de Plenário do dia 17/8/99 foi aprovado requerimento solicitando a 
análise do projeto também por esta Comissão, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em tela visa a isentar alunos de baixa renda da taxa de 

inscrição nos processos seletivos das instituições de ensino superior do 
Estado. A despeito do seu caráter social, não há como calcular o impacto que 
tal medida traria para as universidades estaduais. O montante arrecadado 
com as inscrições é utilizado, normalmente, na própria elaboração e 
impressão das provas e em despesas administrativas necessárias à 
realização do processo seletivo. Um grande número de alunos egressos da 
rede pública poderia, talvez, causar dificuldades às instituições de ensino 
quando da realização dos exames. 

Ademais, a situação difícil por que passa a administração pública não nos 
permite ignorar os problemas que tais medidas poderiam acarretar ás 



492 
universidades estaduais, afetando diretamente a qualidade de seu ensino e a 
consecução de seus objetivos científicos e didáticos e causando prejuízo a 
todos aqueles que pagaram e fizeram jus a um ensino de qualidade. 

Por fim, a medida que se pretende implementar acarretaria a redução da 
verba advinda das taxas de matrícula, obrigando tais instituições a diminuir o 
número de vagas por turma, em razão da redução de sua receita. Assim 
sendo, a proposta beneficiaria apenas uma parcela reduzida da sociedade, 
em detrimento de toda a coletividade. 

Para corrigir tais problemas, a Comissão de Constituição e Justiça 
apresentou o Substitutivo n° 1, que objetiva sejam contemplados com o 
benefício apenas aqueles que dele efetivamente necessitem. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 353/99 

na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Chico Rafael, relator - Sargento 

Rodrigues - Arlen Santiago - Doutor Viana - Carlos Pimenta - Sebastião 
Navarro Vieira. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 365/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Pastor George, a proposição em epígrafe dispõe 

sobre a associação do Poder Executivo com entidades civis sem fins 
lucrativos para conceder créditos a empreendedores e dá outras 
providências. 

Publicado em 5/6/99, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. 

Agora, o projeto vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, "e", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a 

associar-se com outras entidades, visando à criação de associação civil sem 
fins lucrativos, a ser denominada Associação de Crédito Popular do Estado 
de Minas Gerais - ACPEMG-MG -, com a finalidade de promover o acesso ao 
microcrédito pelos empreendedores. 

O projeto define o termo "empreendedor" como "aquele que desenvolva 
atividades que conjuguem o trabalho e a gestão do empreendimento, em 
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especial os microprodutores urbanos ou rurais, pequenos empreendedores, 
prestadores de serviços e cooperativas em geral de produtores ou 
associados", além de fixar em R$2. 000.000,00 o valor do repasse a ser 
realizado pelo Estado para o início das atividades da referida Associação. 

Inicialmente, cabe-nos salientar a nossa concordãncia com o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça, que entendeu que as normas contidas 
no projeto encontram óbices constitucionais intransponíveis, seja por admitir a 
interferência do poder público na organização de associação privada, o que é 
vedado pela Carta Magna, seja por inobservar o princípio da independência e 
harmonia entre os Poderes, ao interferir nas atribuições do Poder Executivo. 

A mencionada Comissão, preservando a idéia básica do projeto, apresentou 
o Substitutivo n• 1, em que se propõem alterações na Lei n• 12.647, de 1997, 
que instituiu o Programa Estadual de Crédito Popular, visando a ampliar os 
objetivos do programa citado, contemplando, em suas metas, a promoção de 
estudos técnicos que possam atestar a viabilidade dos empreendimentos 
financiados com os seus recursos. 

Tendo em vista que a proposição milita em favor do interesse público e 
considerando o seu indiscutível cunho social, julgamos ser ela justa e 
meritória. O projeto se revela, ainda, harmônico com o momento econômico e 
social atualmente vivenciado pela sociedade mineira. 

Diante dos argumentos apresentados, que demonstram a oportunidade e a 
conveniência da proposição em análise, formulamos a seguinte conclusão. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 365/99 

na forma do Substitutivo n• 1, apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Doutor Viana - Arlen Santiago - Sargento Rodrigues - Carlos Pimenta. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 449/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe, enviada a 
esta Casa por meio da Mensagem n• 39/99, revoga o art. go da Lei n• 11.050, 
de 19/1/93, modificado pelo art. 28 da Lei n• 11.406, de 26/1/94, que dispõe 
sobre verba honorária atribuída aos membros de conselhos de curadores, de 
conselhos de administração e de órgãos colegiados equivalentes. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1 0/7/99 e tendo recebido da 
Comissão de Constituição e Justiça parecer pela juridicidade, 
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constitucionalidade e legalidade da matéria, vem o projeto agora a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição visa a extinguir a verba honorária recebida por membros de 

conselhos de administração, de conselhos curadores e de órgãos colegiados 
equivalentes, a cargo dos quais se coloca a administração de autarquias e de 
fundações do poder público. 

Na verdade, o exercício das funções atribuídas aos conselheiros desses 
órgãos colegiados constitui múnus público, porque se trata, como se observa 
com base no parecer da Comissão de Constituição e Justiça, de encargo 
decorrente de lei que obriga os indivíduos a desempenharem certas 
atividades em benefício da coletividade ou da ordem social, 
independentemente de remuneração. 

Por outro lado, cumpre registrar que o desempenho da função de 
conselheiro é serviço relevante, a ser consignado no currículo pessoal. 

Com efeito, a medida que se propõe pretende restabelecer o verdadeiro 
sentido da constituição dos conselhos curadores, dos conselhos de 
administração e dos órgãos colegiados equivalentes, uma vez que a esses 
órgãos compete controlar as atividades das fundações públicas estaduais, 
devendo ser constituídos por pessoas de ilibada conduta moral. A natureza 
remuneratória, por sua vez, estimula a disputa e a reivindicação, contrariando 
o caráter que se pretende imprimir à função. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 449/99. 
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Chico Rafael - Doutor Viana - Arlen Santiago. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 517/99 

Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em exame dispõe sobre 
a concessão de isenção de pagamento do Imposto sobre Propriedade de 
Veículo Automotor- IPVA- ao proprietário de veículo novo, movido a álcool. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/8/99, o projeto foi distribuído à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Cumpre-nos, agora, analisar a proposição quanto ao mérito, nos termos dos 
arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A propos1çao em tela visa a isentar o proprietário de veículo automotor 

novo, movido a álcool, adquirido até 31/1212000, do pagamento do lPVA nos 
exercícios de 1999, 2000 e 2001. 

A nova ordem econômica mundial, que tem por cerne a concorrência, exige 
de todos uma atuação cada vez mais agressiva, forçando a tomada de 
medidas severas, que visem à conquista de um mercado extremamente 
competitivo. 

Evidentemente, os governos, por meio de seus agentes e órgãos públicos, 
também foram obrigados a implementar ações políticas e administrativas 
mais agressivas, buscando criar condições para que a administração pública 
possa continuar caminhando em direção ao seu objetivo principal, que é 
promover o bem comum e o desenvolvimento social. 

Assim sendo, esta egrégia Casa, por meio deste oportuno projeto de lei, do 
Deputado Paulo Piau, indo ao encontro dos anseios da sociedade, busca criar 
condições para o reaquecimento da economia com políticas ousadas, como 
esta que isenta do pagamento do IPVA os compradores de carro a álcool no 
Estado. Tal medida contribuirá para a revitalização do antigo Pro-Álcool, além 
de beneficiar, ao mesmo tempo, toda a cadeia produtiva do setor: o 
trabalhador de cana-de-açúcar, o produtor, o industrial, o distribuidor e o 
consumidor final. 

Ademais, um estudo recente da Agência Internacional de Energia sobre o 
consumo de petróleo nos próximos dez anos prevê aumento do preço do 
barril de petróleo, em decorrência dos custos crescentes de prospecção. 
Além disso, a demanda tende a crescer muito. E, como todos sabem, o Brasil 
é o único país a utilizar combustível renovável e a dispor de infra-estrutura 
completa para produzi-lo. Toda essa tecnologia não pode nem deve ser 
abandonada. 

Também devemos considerar que a produção de álcool no Brasil é 
responsável por um milhão de empregos diretos, empregando 152 vezes 
mais trabalhadores do que a indústria do petróleo. Desta forma, a produção 
de álcool contribui, de maneira extraordinária e singular, para amenizar o 
desemprego, um dos maiores problemas enfrentados pelo País . 

Não obstante, sabemos que o custo de criação de um emprego no setor 
sucroalcooleiro é muito menor do que o de um emprego nos setores químico 
e petroquímico. O mais importante é que, segundo estudos da Sociedade de 
Produtores de Açúcar e Álcool, o setor tem condições de criar 100 mil novos 
empregos, sem nenhum investimento adicional, apenas aproveitando a 
capacidade ociosa instalada. Além do mais, a indústria da cana-de-açúcar 
propicia uma oportunidade excepcional e talvez única de retenção e, mesmo, 
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de retorno do homem ao campo, permitindo que se reduza consideravelmente 
o êxodo rural. 

Se analisarmos os reflexos da medida na indústria automobilística, 
verificaremos que o projeto está dando condições para que a produção de 
veículos seja aumentada, consideravelmente, nos próximos anos, com a 
conseqüente criação de centenas de novas vagas de trabalho, direta e 
indiretamente, pois também as fornecedoras de autopeças serão beneficiadas 
com o aumento da produção e, por fim, toda a rede de comércio. 

Podemos também afirmar que esta medida impediria a fuga de capital de 
Minas para outros Estados, que já há algum tempo vêm tomando medidas 
protecionistas semelhantes a esta, criando benefícios para suas empresas e 
dando subsídios para vários setores de sua economia, provocando a redução 
dos preços dos seus produtos e, conseqüentemente, atraindo compradores 
de outros Estados, que estão à procura de preços e condições mais 
vantajosas para a aquisição de, principalmente, veículos automotores. Este 
déficit comercial acabou por prejudicar a economia estadual, causando 
aumento de desemprego. 

É importante salientar que a implementação de medidas desta natureza já 
vem sendo objeto de estudos tanto no ãmbito do Governo Estadual quanto no 
do Federal, pois todos sabem que se faz necessário tomar medidas concretas 
para reativar a economia. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n• 517/99 no 1° 

turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Elbe Brandão, Presidente e relatora- Antõnio Júlio- Paulo Piau. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 264/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o Projeto de Lei n° 264/99 

revoga o art. ~da Lei n• 13.167, de 20/1/99, que estabelece normas para 
concurso público promovido pelo Estado. 

Aprovado em 1 • turno, o projeto retorna a esta Comissão a fim de receber 
parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela objetiva revogar o art. 2° da Lei n• 13.167, de 

20/1/99, que estabelece normas para concurso público promovido pelo 
Estado. O dispositivo objeto da pretendida revogação tem o seguinte teor: 

"Art. 2• - Se houver disposição expressa em lei determinando a participação 
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de representante de órgão ou entidade pública ou privada na composição da 
banca ou comissão examinadora do concurso, fica vedada a delegação de 
competência a terceiros, mediante contrato, convênio ou instrumento 
congênere, para a elaboração e a correção das provas de conhecimento". 

Nos termos do parecer emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, a 
proposição versa sobre matéria referente ao direito administrativo, porquanto 
o objetivo colimado é a revogação de norma disciplinadora de concurso 
público no Estado. Assim, em razão do princípio da autonomia legislativa dos 
entes federados para tratar de questão afeta ao direito administrativo, é 
induvidosa, no caso em exame, a competência legislativa do Estado. 

Quanto ao mérito da proposição, ratificamos a posição assumida por esta 
Comissão quando do exame da matéria no 1 o turno, ocasião em que 
ponderamos que o dispositivo que se pretende revogar veicula norma que 
pode trazer sérios inconvenientes à administração pública estadual quando 
da realização de concursos públicos. De fato, em face do disposto no 
mencionado artigo, se algum órgão ou entidade pública decidir realizar um 
concurso público, o simples fato de haver um representante desse órgão ou 
entidade na banca do concurso passaria a configurar um impedimento a que 
se realizasse a terceirização de serviços de elaboração e de correção de 
provas de conhecimento. Essa vedação, a par de ser injustificável, pode 
representar sério entrave à expedita atuação administrativa. Do mesmo 
modo, tal norma há de ser afastada ainda que se trate de concurso realizado 
por órgão ou entidade privada, porquanto inexiste razão que justifique a 
vedação que ela contém. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei 

n° 264/99. 
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Chico Rafael, relator- Doutor Viana 

- Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Carlos Pimenta - Arlen 
Santiago. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 274/99 
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Agostinho Silveira, dispõe sobre 

o Programa de Atendimento Voluntário aos alunos com deficiência no 
aprendizado escolar. 

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, cumpridas as 
exigências regimentais, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer 



498 
de 2° turno, em obediência ao que prescreve o art. 189 do Regimento Interno. 

Elaboramos a redação do vencido, que segue em anexo e é parte 
integrante deste parecer, em cumprimento do que estabelece o § 1 o do art. 
189 do mesmo Regimento. 

Fundamentação 
Na escola, é evidente que todos os esforços objetivam desenvolver a 

aprendizagem escolar, entendida no sentido amplo de aprimoramento 
humano do educando, com vistas a seu crescimento para o exercício pleno 
de sua condição de cidadão responsável e participativo. 

Ao criar o Programa de Incentivo ao Atendimento Voluntário, a proposição 
pretende colaborar decisivamente com o objetivo da escola, atendendo, em 
particular, aos alunos que manifestam dificuldades no cumprimento de sua 
tarefa de aprender, motivo essencial de sua inserção no processo escolar. 

Esse programa procura suprir, com atividades extra-classe, o que 
freqüentemente não é possível realizar apenas dentro da sala de aula. Com o 
apoio de voluntários, que poderão ser professores, ativos e inativos, 
especialistas em educação ou pessoas capazes, busca ele complementar o 
processo de aprendizagem fora do contexto formal da sala de aula. 

A idéia da proposição é complementar, por um voluntariado esclarecido, as 
atividades que visem levar os alunos a se desenvolverem fora dos limites 
estritamente formais do processo escolar regular. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 27 4/99 no 

2° turno, na forma do vencido em 1 o turno. 
Sala das Comissões, 5 de setembro de 1999 . 
Sebastião Costa, Presidente - João Pinto Ribeiro, relator - Antônio Carlos 

Andrada. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 274/99 
Cria o Programa de Incentivo ao Atendimento Voluntário para alunos com 

deficiência no aprendizado escolar. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica criado, no âmbito dos estabelecimentos de ensino público 

estadual de nível fundamental e médio, o Programa de Incentivo ao 
Atendimento Voluntário para alunos que apresentarem deficiência no 
aprendizado escolar. 

Art. 2" - O Programa tem por objetivo estimular a comunidade a prestar 
orientação, acompanhamento e suporte aos estudantes que apresentarem, 
ao final de cada bimestre, deficiência no aprendizado escolar detectada pelos 
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conselhos de classe. 

Parágrafo único- A orientação, o acompanhamento e o suporte referidos no 
"caput" deste artigo poderão ser prestados, a critério do corpo docente, sob 
várias formas, tais como atendimento individualizado, aulas de reforço e ajuda 
nos deveres escolares. 

Art. 3° - Poderão participar do Programa: 
I - professores, ativos e inativos; 
11 - especialistas em educação, ativos e inativos; 
111 - pessoas que comprovarem, à direção da escola, capacitação para o 

desempenho da atividade. 
Art. 4° - Para a implementação do Programa, a direção do estabelecimento 

de ensino poderá articular-se com associações comunitárias, centros sociais 
e de estudos, bibliotecas e outras atividades. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 À PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 1/99 
Comissão Especial 

Relatório 
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como 

primeiro signatário o Deputado Sebastião Navarro Vieira, a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 1/99 dá nova redação ao art. 69 da Constituição do 
Estado. 

Incluída na ordem do dia para discussão e votação, a proposição recebeu o 
Substitutivo n°1, que, atendendo ao disposto no art. 201 do Regimento 
Interno, foi encaminhado a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
O Substitutivo n° 1 visa tão-somente a suprimir do texto da proposição o § 

1° que se propõe acrescentar ao art. 69 da Constituição mineira, o qual 
estabelece a apreciação preliminar desta Casa Legislativa do pedido de 
urgência do Governador do Estado para a tramitação das matérias de autoria 
deste. 

Com efeito, o Regimento Interno já estabelece o limite de dois projetos de 
iniciativa do Governador do Estado para tramitar em regime de urgência . 
Entendemos, pois, que a regra consubstanciada na proposta original não 
deve prevalecer, até mesmo porque o número de matérias às quais não se 
aplica o regime de urgência foi substancialmente ampliado com a nova 
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redação dada ao§ 2° do art. 69 por meio da proposição em pauta. 

Pelas razões expostas, acatamos o Substitutivo n°1 em análise. 
Conclusão 

Opinamos, portanto, pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 
n° 1/99 na forma do Substitutivo n° 1. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Eduardo Daladier, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ermano Batista -

Dalmo Ribeiro Silva- Paulo Piau. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 343/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Direitos Humanos, atendendo a requerimento da Deputada 
Maria Tereza Lara, solicita seja encaminhado pedido de informação ao Diretor 
do Manicômio Judiciário de Barbacena, Hospital Psiquiátrico Jorge Vaz, sobre 
Ronaldo de Paula Nunes, que, segundo denúncias, está preso além do prazo 
legal. 

Publicada em 27/5/99, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Os conflitos de interesse nos casos concretos são solucionados pelos 

órgãos do Poder Judiciário, cuja função constitucional é a "jurisdição", que se 
realiza por meio de "processos judiciais". 

Divididas as funções da soberania nacional por três Poderes distintos: 
Legislativo, Executivo e Judiciário, os órgãos deste Uuizes e tribunais) devem 
decidir aplicando o direito objetivo, não podendo estabelecer critérios próprios 
para compor conflitos de interesse ao distribuir a justiça. A jurisdição, 
portanto, é monopólio do Poder Judiciário do Estado e, segundo nos ensina 
Cristofoli, em sua obra "Studi di Diritto Processuale in Onore di Giuseppe 
Chiovenda" (Pádua, CEDAM, 1927), "é a atividade do Estado orientada para o 
fim de assegurar a substituição do direito coletivo e a composição das lides 
mediante o estabelecimento de ordens concretas dirigidas aos titulares em 
luta". 

A Constituição inscreve como principio fundamental da República 
Federativa em seu art. 2", "in verbis": "São Poderes da União, independentes 
e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário", e aplicam-se-
lhe três princípios fundamentais: a unidade, a indivisibilidade e a 
indelegabilidade, dos quais decorrem dois elementos: a especialização 
funcional e a independência orgânica. 

Analisando-se a solicitação contida no Requerimento n° 343/99, portanto, 
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da ótica dos argumentos acima expostos, somos pela sua inconveniência e 
inoportunidade, uma vez que não compete a esta Casa imiscuir-se nas 
questões de administração da justiça, ainda que para cuidar da defesa do 
interesse de qualquer cidadão. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 343/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 524/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão de Direitos Humanos solicita seja encaminhado oficio ao 
Comandante-Geral da Policia Militar de Minas Gerais, pedindo informações 
acerca do número de suicídios e tentativas de suicídio registrados, nos 
últimos cinco anos, entre militares dessa corporação, inclusive com indicação 
dos antecedentes médicos e profissionais dos referidos militares. 

Após a sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O requerimento em análise encontra amparo no art. 100, IX, do Regimento 

Interno desta Casa, que apresenta a redação transcrita a seguir: 
"Art. 100 - Às Comissões, em razão da matéria de sua competência, da 

matéria compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua 
constituição, cabe: 

IX - encaminhar, por meio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de 
informação a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administração 
indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a outras autoridades 
estaduais;" . 

Reportando-nos, ainda, ao Regimento Interno, o seu art. 102, V, dispõe ser 
de competência da Comissão de Direitos Humanos a promoção e a 
divulgação dos direitos humanos e a política de segurança pública . 

O suicídio entre policiais militares é matéria que foi amplamante divulgada 
pela imprensa paulista e discutida por especialistas do Centro de Assistência 
Social, Religiosa e Jurídica do Hospital da Policia Militar e do Programa de 
Acompanhamento a PMs Envolvidos em Ocorrências de Alto Risco, em São 
Paulo, que estabeleceram vinculo direto entre a atitude suicida do policial 
militar e os fatores estressantes vividos no dia-a-dia da profissão, o que levou 
as autoridades de segurança daquele Estado a desenvolver programas 
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sociais visando a resgatar a auto-estima dos membros de suas corporações. 

Apesar de não ter havido a mesma divulgação neste Estado, acreditamos 
que há grande possibilidade de poder ocorrer o mesmo com os membros da 
nossa Policia Militar, tendo em vista que a natureza das suas tarefas é igual à 
dos policiais de São Paulo e que houve aumento da violência e da 
criminal idade em Minas Gerais. 

Diante de tais circunstâncias, consideramos oportuno o envio do pedido de 
informação solicitado, pois, por seu intermédio, a Comissão em apreço 
poderá informar-se melhor sobre esses fatos e, em caso afirmativo, se estão 
sendo desenvolvidos, aqui, programas sociais visando a corrigir o problema. 

Para melhor detalhamento da matéria, optamos por apresentar, ao final do 
parecer, o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 524/g9 

na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
A Comissão de Direitos Humanos solicita, nos termos regimentais, seja 

encaminhado ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar, contendo pedido 
escrito de informação sobre a possível ocorrência de suicídios e tentativas de 
suicídio registrados, nos últimos cinco anos, entre militares dessa corporação. 
Em caso afirmativo, fazer constar a indicação dos antecedentes médicos e 
profissionais dos referidos militares e informar se lá existem programas 
sociais objetivando a valorização da sua auto-estima. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga - Dilzon 

Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 526/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria da Comissão Especial do Grande Hotel de Araxá, a proposição 
em apreço tem por objetivo solicitar à Presidência da Casa o 
encaminhamento de oficio ao Presidente da Companhia Mineradora do 
Estado de Minas Gerais - COMIG -, para que sejam enviados a essa 
Comissão os pareceres jurídicos que deram embasamento à dispensa de 
licitação nas obras do Grande Hotel de Araxá, conforme declarações 
prestadas nos depoimentos tomados pela Comissão. 

Em razão da natureza do requerimento, cabe à Mesa da Assembléia emitir 
parecer sobre ele, conforme preceitua o art. 79, VIII, "c", do Regimento 
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Interno. 

Fundamentação 
A licitação, tratada em nosso ordenamento jurídico constitucional, é, no 

dizer de Celso Antônio Bandeira de Melo, em sua obra "Curso de Direito 
Administrativo", 5• ed., 1995, Malheiros Editores Lida., "em suma síntese- um 
certame que as entidades governamentais devem promover e no qual aderem 
disputa entre os interessados em com elas travar determinadas relações de 
conteúdo· patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às 
conveniências públicas". 

A legislação infraconstitucional dispõe sobre os casos em que ela é 
dispensável (art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993), contemplando hipóteses em 
que a licitação seria possível; todavia, razões importantes justificam que se 
deixe de efetuá-la em nome de outros interesses públicos que merecem 
acolhida. 

Entretanto, estando todo o procedimento licitatório obrigado ao princípio da 
publicidade, como os demais atos administrativos, é pertinente que a 
Comissão Especial do Grande Hotel de Araxá solicite as peças necessárias 
ao cumprimento de atos relativos à reforma do hoteL 

Além disso, entendemos que os despachos de dispensa de licitação são 
relevantes para um amplo entendimento dos contratos realizados pela 
COMIG, especialmente aqueles voltados à realização de despesas. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 526/99 na 

forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 527/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A proposição em epígrafe, do Deputado Agostinho Patrús e outros, tem por 
objetivo endereçar ao Secretário de Estado de Administração e Recursos 
Humanos pedido escrito de informações acerca do número total de cargos 
comissionados existentes no Poder Executivo, do número de cargos 
comissionados preenchidos e dos vagos, da economia real obtida até 
30/6/99, com o não-preenchimento dos cargos vagos e da economia relativa 
obtida até 30/6/99, com o não-preenchimento dos cargos vagos . 

Nos termos do art. 233, XII, e 79, VIII, "c", do Regimento Interno, o 
requerimento sujeita-se à deliberação do Plenário, após receber parecer da 
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Mesa. 

Fundamentação 
A iniciativa da proposição em epígrafe é motivada pela opinião pública, que, 

despertada pela crise financeira estadual, cobra de seus representantes o 
acompanhamento das medidas de contenção anunciadas pelo Governador do 
Estado. Entre elas, está a propalada notícia de que os cargos comissionados 
não seriam preenchidos até segunda ordem. 

Os cargos comissionados têm como característica fundamental a 
contratação gerada pela confiança, dispensando o concurso público e, por 
não existir completo vinculo laboral, são os seus ocupantes demissíveis "ad 
nutum ". Em geral, são reservados para servir aos altos escalões do Governo. 

Todavia, sua criação, atribuição de funções e remuneração são objeto de 
lei, que terá sua iniciativa determinada pela Constituição Estadual. A partir 
daí, a iniciativa de seu preenchimento é ato discricionário da autoridade 
governamental competente, que se decidirá pela conveniência e oportunidade 
da nomeação. 

Interessa, pois, ao autor da proposição, com base no art. 62, XXXI, da Carta 
mineira, que lhe dá o poder-dever de fiscalizar e controlar os atos do Poder 
Executivo, obter os dados relativos a tais cargos, criados no quadro de 
servidores públicos do Executivo, tais como número total de cargos, número 
de cargos preenchidos, qual a economia real obtida até 30/6/99 e a sua 
porcentagem em relação à economia estimada, para que este Poder possa 
avaliar a efetividade da renúncia do Poder Executivo em prover os referidos 
cargos. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n• 527/99 na 

forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 530/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado César de Mesquita, a proposrçao em epígrafe 
solicita ao Presidente desta Casa seja encaminhado ao Diretor de 
Administração e Finanças da COMIG pedido de informações sobre o 
convênio assinado pelo Poder Executivo em 1988, com a SUDENE e o ex-
Ministério do Interior, cujo objeto foi a realização de obras contra a seca no 
Norte de Minas, por meio do Projeto Padre Cícero. 
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Após sua publicação, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber 

parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

A proposição trata de matéria cuja iniciativa encontra amparo na 
Constituição do Estado, § 3°, art. 54, o qual estabelece que o Poder 
Legislativo poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade 
da administração indireta e a outras autoridades estaduais, prevendo, ainda, 
que a recusa, o não-atendimento no prazo de trinta dias ou a prestação de 
informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a 
responsabilização. 

Antes de passarmos à consideração do mérito da proposição, ccnvém fazer 
um breve relato dos fatos que elucidam e fundamentam o pedido, os quais 
estão assentados na justificação do autor. 

O Projeto Padre Cícero foi instituído com o fim de beneficiar diversos 
municípios da região Norte mineira, mediante a ccnstrução de cisternas para 
captação de água proveniente das chuvas. A concretização do projeto se deu 
por via de convênio firmado entre a extinta CAMIG, hoje COMIG, e a 
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral e a SUDENE e o então 
Ministério do Interior. Os serviços ficaram a cargo da Construtora Presta, cem 
sede no Município de Montes Claros. Ocorre que em 26/9/96 o Juiz da ya 
Vara da Fazenda condenou a empresa a pagar indenização - que soma hoje 
mais de R$12.000.000.000,00- por descumprimento de contrato, ao utilizar-
se de material de má qualidade e ainda deixar de construir o número total de 
cisternas previsto. Noticias atinentes ao assunto vêm sendo veiculadas na 
imprensa mineira, como é o caso da matéria "Escãndalo das Cisternas", 
publicada pelo jornal "Estado de Minas", na edição de 1°/8/99, caderno 
Gerais, pág. 36. 

Dada a gravidade do fato, a grande repercussão popular e a evidência de 
malversação do dinheiro público, ccncordamos com o autor da matéria 
quando afirma que é nosso dever buscar subsídios para esclarecer o 
assunto, verificando se houve ou não prejuízo ao interesse público. Caso se 
constatem irregularidades, devemos buscar meios de resolver a questão. 

Conclusão 
Em face do relatado, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 530/99 

na forma apresentada. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval 

Ângelo - Gil Pereira. 



COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 15/9/99, as seguintes comunicações: 
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Da Deputada Elaine Matozinhos, dando ciência do falecimento do Sr. 
Ricardo Tadeu de Oliveira Carvalho, ocorrido em 6/9/99, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Miguel Martini, dando ciência à Casa de sua ausência do País 
no dia 9/9/99. (-Ciente. Publique-se.) 
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ATA DA 708 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/9/99 
Presidência do Deputado José Braga 

507 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-
2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
n°s 554 a 556/99 - Requerimentos n°s 690 a 706/99 - Requerimentos dos 
Deputados Doutor Viana, Márcio Cunha, Cabo Morais, João Paulo e outros, 
Maria Olívia, Márcio Kangussu, Edson Rezende e Alberto Bejani e da 
Comissão Especial da Seca no Norte de Minas e outros - Proposições Não 
Recebidas: Requerimentos da Deputada Elaine Matozinhos (2) 
Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa do Consumidor, de 
Transporte, do Trabalho, de Administração Pública e de Turismo, dos 
Deputados Marco Régis e Glycon Terra Pinto e da CPI da CEMIG- Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Wanderley Ávila, Edson Rezende, João 
Leite e Carlos Pimenta - Questões de ordem - 2• Parte (Ordem do Dia): 1• 
Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Decisão da 
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Alberto Bejani, Maria Olívia, Edson Rezende, 
Márcio Kangussu e Cabo Morais, da Comissão Especial da Seca no Norte de 
Minas e outros e dos Deputados João Paulo e outros e Márcio Cunha; 
deferimento - Questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Durval Ângelo - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro -Antônio Júlio- Arlen Santiago - Bilac Pinto- Carlos Pimenta - César 
de Mesquita - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos 
- Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza 
Lara - Mauri Torres - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
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O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14h14min, a lista de 

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 

anterior, que é aprovada sem restrições. 
2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 554/99 

Declara de utilidade pública a Mitra Arquidiocesana de Diamantina, com 
sede no Município de Diamantina. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Mitra Arquidiocesana de 

Diamantina, com sede no Município de Diamantina. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de setembro de 1999. 
Doutor Viana 
Justificação: A Mitra Arquidiocesana de Diamantina, criada pela Lei Imperial 

n° 693, de 10/8/1853, é pessoa jurídica de direito público (Decreto n° 11 9" de 
7/1/1890), sem fins lucrativos. 

A referida entidade destina-se à promoção do bem comum, à realização de 
cultos, expressão de amor a Deus e ao próximo. Tem, ainda, como objetivo, a 
promoção humana e a assistência social, com atuação na área da educação, 
da habitação, além de promover cursos e manter entidades educacionais. 

Finalmente, salientamos que a Mitra Arquidiocesana de Diamantina está 
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, possui certificado de 
entidades de fins filantrópicos, expedido pelo Ministério da Previdência e 
Assistência Social, e é reconhecida de utilidade pública nos Municípios de 
Diamantina e Curvelo, estando apta a ser declarada de utilidade pública, pois 
atende aos requisitos legais; razão pela qual esperamos a anuência dos 
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nobres colegas ao titulo declaratório proposto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 555/99 
Dispõe sobre reforma de militar por incapacidade física. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° ~O militar excluído por incapacidade física definitiva antes da edição 

da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto do Pessoal 
da Policia Militar do Estado de Minas Gerais, fará jus a estipêndio mensal 
vitalício correspondente ao do posto que ocupava à época da exclusão, a 
partir da data de vigência desta lei. 

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: A presente proposta tem o objetivo de sanar uma grave 

distorção encontrada nos quadros da PMMG, a qual diz respeito, 
especialmente, ás aposentadorias ocorridas no período compreendido entre 
5/7/52 e 14/8/58. 

Apesar de o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis prever, desde 1952, a 
aposentadoria por invalidez, os servidores militares somente tiveram esse 
direito em 1958, com a edição da Lei n° 1.803, revogada pela Lei n° 5.301, de 
1969, ainda em vigor. 

Assim sendo, no período citado, o militar excluído por motivo de saúde não 
tinha direito ao recebimento de proventos. 

Em face do principio constitucional da igualdade perante a lei e pela justiça 
e oportunidade do projeto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 1 02, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 556/99 
Declara de utilidade pública a Fanfarra da Escola Estadual Professor Pedro 

Saturnino de Magalhães, com sede no Município de Cabo Verde. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fanfarra da Escola Estadual 

Professor Pedro Saturnino de Magalhães, com sede no Município de Cabo 
Verde. 

Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificação: A Fanfarra da Escola Estadual Professor Pedro Saturnino de 
Magalhães foi fundada em 1980, com o objetivo de despertar nos alunos do 
estabelecimento de ensino que dá nome à fanfarra o gosto pela música e 
promover o seu envolvimento em atividades cívicas e culturais da 
comunidade. 

A entidade vem cumprindo seus objetivos e sobrevivendo graças ao esforço 
e à dedicação dos seus abnegados dirigentes. 

Bem sabemos quanto é importante uma fanfarra nas cidades do interior. A 
referida fanfarra já tem reconhecimento de utilidade pública pela Lei Municipal 
n° 1. 7 43, de 1997. Sua declaração de utilidade pública estadual permitirá à 
entidade implementar o desenvolvimento de suas atividades. 

Assim, espero contar com o apoio de meus pares à aprovação deste projeto 
de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 690/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando sejam pedidas ao 

Secretário da Fazenda informações referentes aos valores e às datas em que 
serão repassadas aos municípios as quotas de ICMS relativas às 
negociações dos créditos tributários.(- À Mesa da Assembléia.) 

N° 691/99, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Município de Pouso Alegre pelo seu aniversário de 
emancipação político-administrativa.(- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 692/99, do Deputado Chico Rafael, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Município de Pouso Alegre, pela realização do 1° 
Simpósio Nacional do Morango - Tecnologia de Produção e Processamento. 
(-À Comissão de Política Agropecuária.) 

W 693/99, do Deputado Luiz Menezes, solicitando sejam pedidas à 
Secretaria da Fazenda informações sobre o valor real da arrecadação do 
ICMS, a partir de 1995, relativa à extração de minérios no Município de 
ltabira. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 694/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo Dia do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 



. u -E 
õ ::; 

511 
N° 695/99, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja enviada 

à TELEMAR cópia do oficio encaminhado a esta Casa pelo Sr. Nilton Von 
Rondow Júnior e esposa, solicitando a instalação de sua linha telefônica. (-A 
Comissão de Defesa do Consumidor.) 

N° 696/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos anais 
da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de 
Caxambu pela passagem dos 98 anos de emancipação político-administrativa 
desse município. 

N° 697/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos anais 
da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de Monte 
Alegre de Minas pela passagem dos 129 anos de emancipação político-
administrativa desse município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

N° 698/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja consignado nos anais 
da Casa voto de congratulações com o Desembargador Lúcio Urbano, pelos 
relevantes serviços prestados enquanto Presidente do Tribunal de Justiça do 
Estado.(- A Comissão de Administração Pública.) 

N° 6g9J99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ao 
Comandante-Geral da PMMG ofício do Sr. Antônio Aparecido da Silva em que 
pede sejam tomadas as providências cabíveis para a solução do problema 
que menciona. 

N° 700/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ao 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos ofício do Sr. Antônio Aparecido da 
Silva em que pede sejam tomadas as providências cabíveis para a solução do 
problema que menciona. 

N° 701/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ao 
Ouvidor-Geral de Policia ofício do Sr. Antônio Aparecido da Silva em que 
pede sejam tomadas as providências cabíveis para a solução do problema 
que menciona . 

N° 702/99, do Deputado João Leite, solicitando sejam encaminhadas ao 
Corregedor de Policia Civil denúncias apresentadas pelo Sr. Antônio 
Aparecido da Silva. 

N° 703/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ao 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos ofício do Sr. William dos Santos, 
advogado da Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de 
Belo Horizonte, contendo depoimento a respeito da situação em que se 
encontra o detento Rosivaldo Venâncio. (- Distribuídos à Comissão de 
Direitos Humanos.) 

N° 704/99, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja formulado 
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apelo ao Secretario da Educação com vistas a que autorize a assinatura de 
convênio entre o Estado e o Município de Barbacena para a reativação da 
antiga Escola Municipal Zé Luiza. (-À Comissão de Educação.) 

N° 705/99, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja formulado 
voto de congratulações com o Presidente da CEMIG pelo lançamento da 
Fase 2 do Programa Solar.(- À Comissão de Meio Ambiente.) 

N° 706/99, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados com vistas a que se agilize a 
tramitação do Projeto de Lei Complementar n° 130/96. (- À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Deputado Doutor Viana, solicitando a adesão desta Casa à campanha 
do TRE-MG para a regularização da situação dos eleitores que não votaram 
nem se justificaram nas duas últimas eleições.(- À Mesa da Assembléia.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Márcio 
Cunha, Cabo Morais, João Paulo e outros, Maria Olívia, Márcio Kangussu, 
Edson Rezende e Alberto Bejani e da Comissão Especial da Seca no Norte 
de Minas e outros. 

Proposições Não Recebidas 
-A Mesa, nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, deixa 

de receber as seguintes proposições: 
REQUERIMENTOS 

Da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja consignado nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Desembargador Lúcio Urbano Silva 
Martins pelo trabalho realizado à frente do Tribunal de Justiça do Estado. (-
Idêntica proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Gil Pereira.) 

Da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando seja consignado nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Desembargador Sérgio Léllis Santiago 
por sua posse na Presidência do Tribunal de Justiça do Estado. (- Idêntica 
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Defesa do Consumidor, de Transporte, do Trabalho, de Administração Pública 
e de Turismo, dos Deputados Marco Régis e Glycon Terra Pinto e da CP! da 
CEMIG. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila. 
O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, demais membros da Mesa, 

Srs. e Sras. Deputadas, muitas coisas nos causam orgulho nessa vida, como 
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ser Deputado e professor. Orgulha-nos e envaidece-nos o fato de ser filho de 
um militar, assim como o de ter tido nossa formação, em nível de 2° grau, 
durante três anos, no glorioso e querido Colégio Tiradentes desta Capital. 
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o tamanho do pronunciamento que 
faremos nesta tarde vai ser inversamente proporcional à selvageria a que 
assistimos na noite de ontem, durante ou após o jogo do Clube Atlético 
Mineiro contra o Vitória da Bahia, no Independência. Aquela polícia que lá 
estava não é a que nos causa orgulho, a nós mineiros e a mim, Deputado e 
filho de um militar. Os canais de televisão mostram, a todo instante, cenas de 
selvageria. Portanto, queremos hoje somar às outras essa nossa denúncia, 
que não é a primeira. Esperamos, realmente, que os culpados sejam 
identificados e punidos, sendo até mesmo excluídos de nossa gloriosa Polícia 
Militar. Presenciamos os bons policiais dando assistência aos que foram 
massacrados pelos maus policiais, entretanto, sabemos, enquanto Deputado, 
professor, torcedor ou lavador de carro, que os atleticanos iguais a nós, 
sofridos, pegam seus poucos reais para ir ao Independência ou ao Mineirão e 
não sabem identificar se é mau o policial que ali está. Atleticano que sou, na 
minha arquibancada do Independência ou do Mineirão, acompanhado de 
minhas filhas, não sei se posso procurar um policial para me dar segurança, 
poi~ não sei se ele é o bom ou o mau policial. 

Então, é necessário que os culpados sejam punidos. Vimos cenas, ontem, 
no Independência, em que um paraplégico, ao apanhar com cassetete, 
mostrou sua perna mecãnica ao policial, que também bateu nela. Ontem, 
vimos os torcedores serem escorraçados. 

Esperamos que nossa voz junte-se a tantos clamores e a tantas denúncias 
e que se faça justiça. Não fala aqui o conselheiro do Atlético, não fala aqui o 
Deputado ou o professor, aquele homem, aquele político em quem as 
pessoas depositaram confiança para representá-las. Falo como torcedor, 
como atleticano que sou, como amante do esporte e como amante do Clube 
Atlético Mineiro. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Deputado Wanderley Ávila, 
gostaria de parabenizá-lo por essa iniciativa. Ontem, não só Minas Gerais, 
mas também os demais Estados brasileiros assistiram ao ato de violência de 
alguns policiais militares irresponsáveis, que, indistintamente, espancaram 
homens, mulheres e crianças que estavam pacificamente assistindo ao jogo 
em que o Atlético perdia. Evidentemente, o torcedor tem o direito de se 
manifestar contra o clube, contra a parte técnica ou contra a situação em que 
o clube se encontra no momento. 

Não estamos generalizando, dizendo que todos os policiais são violentos. 
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Não. Existem muitas pessoas na nossa Policia Militar de Minas Gerais que 
trabalham com honestidade. Lamentavelmente, um percentual pequeno 
consegue complicar toda a corporação, consegue incutir em todos os 
brasileiros a idéia de que a PMMG está passando dos limites, quando 
somente alguns devem - e tomara que assim seja - ser punidos. Já basta, 
Deputado, o nome ruim que a Policia Civil de Minas Gerais tem no Brasil, em 
virtude da facilitação de carteiras de habilitação, comprovada por meio da 
CPI. É o comportamento de algumas pessoas comprometendo toda a 
instituição. 

Portanto, Deputado Wanderley Ávila, parabéns ao senhor. Não sou torcedor 
do Atlético, quando está jogando em Belo Horizonte. Evidentemente, torço 
pelo meu Estado, que é Minas Gerais. Não sou carioca, sou de Minas Gerais 
e torço pelo Cruzeiro. Não tenho nenhum constrangimento em falar. Mas, 
evidentemente, o meu segundo clube é o Flamengo. Muito obrigado. 

O Deputado Wanderley Ávila - Agradecemos ao Deputado Alberto Bejani. 
Queremos deixar bem claro que a Policia Militar que amamos, da qual 
gostamos e da qual nos orgulhamos, por ter um familiar a ela pertencente, 
não é aquela que vimos ontem, agindo, a minoria, violentamente, com atos de 
selvageria e covardia, pois pessoas desarmadas enfrentaram cassetetes, 
bombas, braços e muque. Esses policiais têm de ser punidos. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)*- Agradeço a V. Exa. por ter me 
concedido o aparte. Concordo com seu pronunciamento. As cenas, por si só, 
mostraram a grande violência que imperou ontem, no Estádio Independência. 
Felizmente, não houve nenhuma conseqüência maior, ninguém morreu, mas 
muitos foram feridos. Muito mais ferido ficou o esporte de Minas Gerais. 

Deputado Wanderley Ávila, não consigo entender o que está acontecendo 
em Minas. Ontem tivemos dois jogos em Belo Horizonte. No Mineirão, que é 
um estádio com capacidade para 150 mil torcedores, foi realizado o jogo do 
América, com 700 torcedores. No Independência, cuja capacidade é de 20 mil 
pessoas, estavam quase 25 ou 30 mil torcedores. Então, a partir do 
pronunciamento em que V. Exa. lamenta esses fatos - que também 
lamentamos-, devemos fazer uma reflexão. 

Esta Casa tem de começar a repensar para que serve esse complexo que 
temos e que é do Estado, administrado pela Secretaria de Esporte e Lazer - a 
SEL T -, o Mineirão. Os grandes clubes estão fugindo dele. E um jogo dessa 
natureza, se não acontece no Mineirão, certamente expõe ao perigo as vidas 
dos torcedores que vão ao Independência, que é um estádio menor, com 
menor segurança. 

Quando aprovamos o orçamento nesta Casa, vem na rubrica orçamentária 
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alguns milhões de reais para o esporte, para manutenção da SEL T, que tem 
dezenas, talvez centenas de funcionários, mas estamos observando que os 
grandes clubes estão fugindo do Mineirão. Já há até o pensamento de o 
Cruzeiro e o Atlético se unirem para fazer outro estádio de futebol, sob a 
alegação de que as taxas cobradas no Mineirão são altíssimas e que não 
podem pagá-las. Então, a questão da segurança passa, primeiro, pela 
utilização do nosso estádio. 

Ontem aconteceu uma inversão de partidas: a do América deveria ser no 
Independência, e a do Atlético deveria ser no Mineirão. E teremos agora os 
jogos dos clubes maiores, como o do Atlético com o Cruzeiro, o do Atlético 
com o Flamengo, e, certamente, o Estádio Independência não é o local 
apropriado para esses grandes espetáculos dos times mineiros. 

Terminando, agradeço pelo aparte e gostaria de propor uma discussão mais 
ampla para ver o que podemos fazer, primeiro, para dar segurança aos 
torcedores, e, segundo, para utilizar esses prédios estaduais públicos, que 
deveriam estar servindo para a prática do futebol e não estão. 

O Deputado Wanderley Ávila - Agradecemos o aparte do Deputado Carlos 
Pimenta. Realmente é um assunto que deve ser trazido à baila para que 
possamos discuti-lo. 

O Deputado João Leite (em aparte)- Serei rápido, a fim de que o Deputado 
Durval Ângelo tenha oportunidade também. Estou acompanhando, Deputado 
Wanderley Ávila, a sua fala, que demonstra certa indignação, que posso 
compreender, mas quero dar um testemunho pessoal. Joguei pelo Atlético 
durante dezessete anos e meio e reconheço na torcida do Atlético uma 
torcida pacífica, ao contrário de muitas outras torcidas no Brasil, algumas, até, 
em que o Ministério Público teve de intervir e acabar com as torcidas 
organizadas. Não conhecemos na história da relação da torcida do Atlético 
com a do Cruzeiro agressões a atletas, como acontece com outros clubes em 
que jogadores, quando o seu lime era derrotado, tinham de sair escondidos. 
Nunca foi dessa maneira a relação da torcida do Atlético. Ela nunca foi 
violenta. 

Temos denunciado aqui que existem excessos na abordagem por parte de 
policiais militares e que isso tem de mudar. E agora temos cenas. Se há 
alguma culpa por parte dos torcedores, repete a presença da polícia algo que 
estamos denunciando. A Comissão de Direitos Humanos reuniu-se ontem, 
quando ouvimos duas denúncias, acompanhadas de exame de corpo de 
delito, por excesso de força da Polícia Militar. Isso tem de ser tratado. V. Exa. 
traz para o Plenário um assunto importante para esta Casa enfrentar, fora, é 
claro, as outras questões que o senhor traz e que também são muito 
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importantes. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Wanderley Ávila, V. 
Exa. traz uma discussão muito séria a este Plenário. Ontem, ao f1nal da noite, 
fiquei estarrecido com o que vi. Primeiro, o mau exemplo no campo, que, 
penso, é uma questão interna do time, e tem de ser punida. E, depois, o 
exemplo da policia. Fiquei admirado, vendo um policial - está gravado no 
vídeo - batendo duas vezes numa pessoa que se protegia com a mão. Isso é 
grave. Creio que V. Exa. tem de entrar com um pedido para trazer a esta 
Casa o Comandante do policiamento da Capital, pois estamos estarrecidos, 
assistindo ao aumento da violência da Policia Militar no Estado. 

Nos últimos meses, o desrespeito aos direitos humanos por parte da Policia 
Militar é algo que vem me fazendo refletir e pensar. É lamentável. Sendo o 
atual Comandante-Chefe da Polícia o Vice-Governador, fico muito mais 
preocupado. 

O Deputado Wanderley Ávila - Vamos conceder a palavra ao Deputado 
Sargento Rodrigues, porque temos certeza absoluta de que a Policia Militar 
dele não é aquela Policia Militar daquele policial à paisana dentro do campo, 
que, com todo orgulho, alto e bom som, afirmava: "Quebrei a cara do gringo", 
referindo-se ao nosso jogador de defesa, o argentino Galvan. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Wanderley Ávila, 
gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Não concordamos com a violência 
policial. Foi muito bem lembrado pelo Deputado Durval Ângelo que o exemplo 
se deu dentro do campo. Vimos aqui repudiar não só a violência policial, mas 
também o mau exemplo dado pelos jogadores que deveriam estar ali para 
apresentar um bom espetáculo, mas acabaram dando mau exemplo para 
todo o Brasil. 

Já que estamos falando de violência envolvendo a policia, gostaria de 
lembrar que, na madrugada do dia 11 para 12, tivemos o detetive da Polícia 
Civil Maurício Damião Guimarães, 41 anos, cuja esposa, D. Giovana, 
encontra-se no 5° mês de gravidez, assassinado covardemente por seis 
marginais. Gostaria de lembrar principalmente aos representantes da 
Comissão de Direitos Humanos desta Casa que, mais uma vez, tivemos um 
policial morto com covardia. 

Deputado Wanderley Ávila, parabenizo-o pela iniciativa, mas gostaria que 
os nobres parlamentares também se manifestassem quando a nossa policia 
sofre essa violência. O policial também necessita ter seus direitos humanos 
vistos pelos Deputados desta Casa. Muito obrigado. 

O Deputado Wanderley Ávila - Agradecemos ao Deputado Sargento 
Rodrigues, por suas palavras, e a nosso Presidente, por sua benevolência, 
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generosidade e paciência. 
*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Edson Rezende. 
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O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, pessoas presentes na galeria, membros da imprensa, hoje, pela 
manhã, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça o parecer de 
constitucionalidade do Projeto de Lei n° 453/99, do Governador do Estado, 
que modifica a Lei n° 11.539, de 1994, e propõe modificações na UEMG, que 
tem sido objeto de constantes discussões nesta Casa, desde a decisão 
correta dos constituintes mineiros de 1989 de criarem uma universidade do 
Estado de Minas Gerais. 

Entretanto, senhores, dez anos depois de criada, a UEMG convive com 
uma série de problemas, tais como a relação com as fundações das cidades 
de Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis, ltuiutuba, Lavras, Passos, 
Patos de Minas e Varginha, que já deveriam ter sido absorvidas efetivamente 
na estrutura da Universidade, e ainda não o foram, além das distorções daí 
decorrentes. 

O art. 23 do referido projeto de lei assegura a manutenção da subvenção a 
cada uma das unidades associadas à UEMG, que poderão, se quiserem, 
permanecer como entes fundacionais, o que lhes faculta o direito de 
permanecer com o perfil de instituições privadas. Como é do conhecimento 
de todos, as entidades fundacionais têm recebido, nos últimos dez anos, 
subvenções e outros recursos oriundos dos cofres públicos, e o fato de não 
terem sido absorvidas - as únicas realmente absorvidas sãos as de Belo 
Horizonte- permite-lhes a cobrança de mensalidades dos alunos. Tal fato cria 
uma relação, no mínimo, contraditória. Nas fundações do interior do Estado, o 
ensino é pago, enquanto no campus de Belo Horizonte continua a indefinição 
acerca da autonomia, do financiamento e da política de cargos e salários do 
pessoal docente. 

O futuro da UEMG, senhores, mais uma vez, dependerá desta Casa. 
Consideramos que a existência de uma universidade do Estado, pública, 
gratuita e de qualidade, é o desejo de todos os mineiros, os que confiam no 
papel estratégico do ensino, da pesquisa e da extensão para o 
desenvolvimento com justiça social que almejamos para Minas Gerais, assim 
como fez São Paulo, criando a USP e a UNICAMP. É preciso, então, 
conhecer melhor a realidade da UEMG e suas possibilidades, antes de 
aprovarmos o projeto que não vai, absolutamente, resolver os grandes 
desafios colocados para a instituição. Precisamos, principalmente, antes de 
votar, conhecer melhor o Projeto de Lei n° 453/99, o diagnóstico financeiro 
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das fundações que pretendem ser absorvidas, para sabermos o que 
realmente receberam de dinheiro público e como este foi aplicado ao longo 
desses dez anos. Preocupado com esse tema, apresentei à Mesa da 
Assembléia, em 27/5/99, um requerimento solicitando a instalação de uma 
comissão especial para proceder a estudos sobre a UEMG e sua história de 
dez anos. 

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o constituinte de 1989 pretendeu, 
naquele momento, deixar um desafio para os mineiros: a construção de uma 
universidade do Estado de Minas Gerais, assim como fez o Estado de São 
Paulo, cujas universidades públicas podemos ter como objeto de referência. A 
Universidade de São Paulo e a UNICAMP são hoje dois instrumentos 
importantes de alavancamento e desenvolvimento do Estado quando buscam 
a profissionalização, a qualificação profissional e a pesquisa. O Estado de 
Minas Gerais - o segundo maior em população -, com um desejo enorme de 
avançar e desenvolver, não poderá excluir de sua meta a construção da 
universidade pública, gratuita e de qualidade que o Estado e os mineiros 
merecem. 

Nós, que estamos em nossas bases, sentimos uma dificuldade imensa no 
momento de explicar aos jovens estudantes que almejam a universidade, a 
razão de Minas Gerais não ter uma universidade pública e gratuita. De um 
milhão e meio de universitários, um milhão está nas escolas privadas, 
enquanto somente 500 mil alunos estão nas escolas públicas. Então, como 
colocar para a sociedade que o ensino é prioridade para o setor público, 
quando o setor privado tem duas vezes mais o número de alunos? 

Nossa preocupação é nesse sentido e queremos colocar para os senhores 
a necessidade de um debate mais aprofundado sobre a UEMG. Passamos 
por problemas de financiamento e de recursos, mas não podemos perder a 
oportunidade criada pelos constituintes de 1989. Há que se buscarem 
recursos, há que se buscarem caminhos, há que se envolver a sociedade e 
há que se envolverem os atores sociais interessados no ensino gratuito da 
universidade de Minas Gerais. Será que o Estado está impossibilitado de ter 
uma universidade ao alcance dos mineiros, ao alcance do sonho dos 
mineiros? 

Então, senhores, fizemos esse debate na segunda-feira, quando discutimos 
o sistema educacional da UEMG. Foram 10 anos que se passaram, e é 
preciso analisar esses 10 anos. Temos que partir do princípio, do diagnóstico 
correto de como está a UEMG do ponto de vista da administração, do ponto 
de vista financeiro, do ponto de vista da construção de um instrumento de 
desenvolvimento do Estado e do ponto de vista da quantia de dinheiro público 
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já repassada ás escolas privadas. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte}* - Deputado Edson Rezende, 
hoje estávamos presentes na Comissão de Constituição e Justiça e na nossa 
declaração de voto afirmamos - conforme V. Exa. - a necessidade que esse 
projeto não seja aprovado como se encontra no momento. Que continuemos 
o debate. Até mesmo está prevista uma audiência pública na Comissão de 
Educação, e esperamos a apresentação de um substitutivo com a 
participação efetiva dos membros, alunos e também dos professores dos 
"campi" do interior e de Belo Horizonte. Não podemos abrir mão de que Minas 
Gerais tenha uma universidade pública. 

Recentemente, estivemos com o Secretário da Educação, Prof. Murílio 
Hingel, e há também uma vontade política de S. Exa. para que, de fato, a 
UEMG se torne concreta no Estado. Sabemos da necessidade de recursos 
para isso, mas não podemos nos desanimar nem podemos deixar de 
efetivamente lutar para que ela aconteça. Mesmo que haja um cronograma e 
não haja uma absorção imediata de todos. Colocamos-nos à disposição para 
participar dessa comissão especial, que achamos importante, para que esse 
projeto represente, de fato, o interesse de tantos jovens e alunos do nosso 
Estado. E também as possibilidades reais de recursos, e não simplesmente 
os recursos que aí estão: que possa o Governo Estadual colocar, no 
orçamento, recursos que possibilitem a absorção gradativa dos "campi" da 
UEMG do interior. Dessa maneira, a educação será, de fato, prioridade no 
Estado. Cumprimento V. Exa. por estar também assumindo essa bandeira. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada (Em aparte} - Considero muito 
importante e bastante pertinente a fala de V. Exa. com relação à UEMG, mas 
gostaria de acrescentar algo que também nos preocupa. 

Realmente, o projeto encaminhado a esta Casa tem o objetivo de tentar dar 
uma solução para esse problema que vem se arrastando há muito tempo. 
Mas precisamos visualizar esse problema sob dois ãngulos: o acadêmico e 
pedagógico e o administrativo e jurídico. 

O que ocorre é que a absorção na prática avançou muito na questão 
pedagógica, acadêmica. As faculdades estão incorporadas muito mais 
pedagógica e academicamente do que administrativamente, já que o aspecto 
administrativo envolve uma gama de questões jurídicas de difícil trato e de 
entendimentos, às vezes, diversos. Para que haja absorção dessas unidades, 
que são fundações, tem que haver a sua extinção e a incorporação de todo o 
seu patrimônio ao Estado. 

Mas é necessário haver também um critério para que a absorção de todas 
elas se dê da mesma forma. E, no momento em que essa absorção se der, 
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todos os funcionários dessas unidades serão automaticamente demitidos, 
porque os cargos passarão a ser públicos. O Estado, por lei, deverá abrir 
vagas e promover concursos públicos para o preenchimento dos cargos de 
professores e funcionários. 

Então, vê-se que a questão é muito complexa. Ora, entendemos - e já 
estamos trabalhando para tentar apresentar um substitutivo nesse sentido -
que se deve resguardar esse avanço pedagógico e acadêmico, e até criar 
condições para aprimorá-lo. E, paralelamente, é preciso criar um cronograma 
específico para que as fundações cumpram etapas, de modo a unificar todo o 
seu padrão administrativo, para que essa absorção administrativa possa 
ocorrer. 

Portanto, temos que dividir essa questão. Se não encaminharmos os 
assuntos de forma separada, dificilmente vamos encontrar uma solução para 
a UEMG. 

O Deputado Edson Rezende - Perfeito. Realmente, é um trabalho a longo 
prazo, porque o processo é complexo, como V. Exa. levantou. Mas o que se 
levantou na discussão de segunda-feira foi o problema dos recursos. 

Sabemos que existem problemas, que não podem, entretanto, acabar com 
esse sonho, que é a construção da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

Por outro lado, sabemos que há outros Estados que destinam, por exemplo, 
recursos da loteria estadual para o ensino, como é o caso do Estado de São 
Paulo. A maioria dos recursos arrecadados pela loteria do Estado de São 
Paulo é destinada ao ensino. 

Então, seria o momento de também revermos essa questão da loteria 
mineira, já que educação para nós é prioridade. Se, nos palanques, lodos 
dizem isso, precisamos cumprir. Já que é prioridade, os recursos da loteria 
seriam um exemplo de busca de recursos para encontrarmos a saída para a 
Universidade do Estado de Minas Gerais. 

Para finalizar, queria lhes dizer que essa comissão especial cuja instalação 
pedimos pode ser um instrumento importante para que façamos uma análise 
de todo o processo que foi a construção da UEMG. Precisamos saber 
direitinho quanto de recurso público foi repassado para as entidades privadas. 
Precisamos conhecer o número de alunos, quantos já se formaram, mercado 
de trabalho. Enfim, precisamos conhecer todo o processo de construção da 
UEMG, seus acertos e seus erros, para, a partir dai, elaborar um projeto que 
encaminhe para uma solução. E a solução que desejamos, que o povo 
mineiro deseja, é a universidade pública, gratuita de qualidade para todos os 
mineiros, o que também é uma forma de buscarmos a autonomia do Estado, 
aquela que vimos discutindo desde o inicio do ano. Muito obrigado. 



z 
5 

• 

• • "' . .. 

521 
•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, 

público presente, telespectadores da lV Assembléia, gostaria de informar à 
Casa a nossa presença no Comitê Pró-Timor Leste. Tivemos a oportunidade 
de nos reunir com diversas entidades que estão apoiando o povo timorense 
no seu sofrimento. Reunimo-nos na Casa do Jornalista, com o apoio do 
Sindicato·dos Jornalistas ao Comitê Pró-Timor Leste, da Associação Luso-
Brasileira. Logo após a votação do plebiscito que decidiu pela independência 
do Timor da Indonésia, tivemos, lamentavelmente, 20 mil pessoas mortas. 
Mais de 200 mil pessoas estão refugiadas. Temos a informação da 
Comissária de Direitos Humanos da ONU, que afirmou poder ser criado um 
tribunal especial para julgar os acusados. Queremos a criação desse tribunal. 
O que aconteceu no Timor, embora não esperemos vingança contra a 
Indonésia, foi muito grave. Os responsáveis pela morte de aproximadamente 
20 mil pessoas têm de ser punidos. 

Outra questão que gostaria de abordar diz respeito ao lamentável episódio 
ocorrido no jogo do Atlético, no Independência. Já fizemos um requerimento 
de providências ao Comandante da PMMG, para que proceda à apuração e 
ao esclarecimento dos fatos lamentáveis que vimos acontecer no Estádio 
Independência ontem, à noite. 

Queremos lembrar que a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
tem denunciado sempre esse excesso de força, utilizado especialmente pela 
Polícia Militar, na abordagem, no contato com o cidadão de Minas Gerais. 

Ontem mesmo, na reunião da Comissão de Direitos Humanos, recebemos 
duas denúncias de pessoas agredidas pelos policiais. Um jovem estava em 
sua moto e foi atingido pela viatura da polícia, que derrubou no chão o rapaz 
que estava de carona e o espancou. Está tudo acompanhado do exame de 
corpo de delito, encaminhado à Ouvidoria de Policia, e estaremos 
acompanhando a apuração de mais essa violência. 

Tenho tido oportunidade de ir à Polícia Militar, a fim de falar especialmente 
aos oficiais sobre os direitos humanos, e algumas vezes falei para Sargentos, 
sub-Tenentes, Cabos e Soldados. Costumo dizer que treino é treino, jogo é 
jogo e que, quando estamos treinando, estão mantidos os direitos humanos, 
mas o jogo - que é a atuação do policial nas ruas, o contato dele com o 
cidadão - está muito ruim, o abuso de autoridade e a agressividade contra o 
cidadão são inaceitáveis. Não podemos aceitar isso e estamos exigindo da 
polícia que haja um monitoramento do trabalho desses policiais. 

Minas Gerais vai conhecer, a partir de agora, com as imagens que temos, o 
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que a Comissão de Direitos Humanos tem conhecido. Nesses cinco anos em 
que estou na Comissão de Direitos Humanos, tanto eu quanto outros 
Deputados que ja pertenceram à Comissão ou que a ela pertencem, como a 
Deputada Maria Tereza Lara, a Deputada Maria José Haueisen e o Deputado 
Durval Ângelo, tivemos a oportunidade de ver as pessoas que nos procuram 
mostrar a marca da arbitrariedade. Minas Gerais vai ver agora, no vídeo e nas 
fotos, a agressividade da policia e o tratamento que dá ao cidadão, que é 
quem a remunera. 

Estou dizendo isso porque a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 
foi atacada agora, quando disseram que nos preocupamos apenas com essa 
situação. Dizem que às vezes nos preocupamos com bandidos, e não havia 
bandidos ontem, no Independência. Tínhamos torcedores do Atlético Mineiro, 
que não são bandidos. Dizem que não somos amigos da policia, mas a 
Comissão de Direitos Humanos é amiga do bom policial. 

Quero dizer que essas pessoas que dizem que a Comissão de Direitos 
Humanos não se preocupa com o policial nada fizeram pelos policiais, nada 
têm feito pela segurança pública em Minas Gerais, só fazem falar. Estão ai o 
orçamento do Estado e as legislações, e não vemos nada. Agora, temos no 
Governo o Sr. Newton Cardoso, que em 1989, com uma lei delegada, retirou 
todas as vantagens dos policiais, as quais agora, com uma emenda que 
estamos apresentando, vamos tentar retomar. Hoje vemos essas pessoas 
unidas ao Sr. Newton Cardoso. "Concede indenização acidentaria de 400 
salários mínimos aos beneficiários ou a Policial Civil ou Militar morto ou 
tornado incapaz, em decorrência do desempenho da atividade policial. Fica 
instituída gratificação anual correspondente a um vencimento, para Policial 
Civil e Militar em efetivo exerci cio de atividades nas ruas". Quero saber o que 
essas pessoas têm feito pelo policial, porque, ha duas semanas, o Secretario 
da Segurança Pública retirou da Policia Civil sua carteira e a sua arma se 
estiver em tratamento médico, qualquer que seja ele. Não ouvi nenhuma 
palavra sobre isso aqui. Se for um tratamento psiquiátrico, até posso 
entender, mas qualquer tratamento médico faz com que o policial perca a sua 
arma e a sua carteira? Não ouvi nenhuma voz falando sobre isso. Mas essas 
vozes se levantam contra a Comissão de Direitos Humanos, dizendo que 
defende bandidos. Ora, não tínhamos bandidos no Independência, ontem. As 
pessoas que vêm aqui denunciar arbitrariedades, abusos e torturas não são 
bandidos. 

Gostaria de saber o que essas pessoas fizeram pela segurança pública de 
Minas Gerais. Elas se unem ao Sr. Newton Cardoso, que praticamente 
acabou com a segurança pública de Minas Gerais, e vêm, com esse discurso 
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pequeno e retrógrado, dizer que a Comissão de Direitos Humanos defende 
bandidos. Não aceitaremos mais isso na Assembléia. Esperamos, Sr. 
Presidente, esse Código de Ética da Assembléia Legislativa. Não aceitamos 
mais isso, porque as pessoas que vêm à Comissão de Direitos Humanos são 
cidadãos respeitáveis de Minas Gerais. Não aceitaremos mais que pessoas 
que nada fazem tentem colocar essa peça na Comissão de Direitos 
Humanos. Essas pessoas estão ligadas a esse abuso que denunciamos e 
que não aceitamos. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Há duas questões relevantes, 
Deputado João Leite. Uma, é a questão do Timor Leste, onde ocorre um 
massacre contra o povo. Foi formado um comitê, em Minas Gerais, para 
apoiar a luta e o fim da barbárie do Timor Leste. Faço parte desse comitê, 
como Vice-Presidente da Assembléia, e V. Exa. também, como Presidente da 
Comissão de Direitos Humanos. No momento oportuno, traremos esse 
debate para a Assembléia, porque é necessário sensibilizar a sociedade 
mineira, para que apóie e se solidarize com o povo do Timor Leste. 

A outra questão é a do aumento da violência. Com a greve de 1997, houve 
uma quebra do pacto de hierarquia da PM. Estamos vendo que não há um 
esforço para o restabelecimento desse pacto, que seria uma reforma nas 
normas disciplinares da PM. É necessário que haja esse pacto, 
urgentemente. O problema da violência policial, Deputado João Leite, 
sabemos muito bem, está sempre ligado à questão da hierarquia e do 
comando. Temos uma estrutura, no Estado, interessante. O comando dos 
policiais está protestando contra os baixos salários e contra a diferença 
salarial. Insatisfeitos, estão sendo expostos a situações constrangedoras. Por 
isso, estamos vendo esse aumento da violência na Polícia Militar. O 
problema, antes de tudo, está no comando. É necessário que sejam tomadas 
medidas urgentes. 

É significativo dizerem que a Comissão de Direitos Humanos defende 
bandidos, quando se deve partir do princípio de que a defesa da vida não 
escolhe quem quer que seja. Não escolhe bandido, cidadão honrado, policial 
civil ou militar. A lógica da Comissão é a defesa do cidadão e da cidadã e o 
respeito às leis que regem a sociedade. Se assim não fosse, teríamos a 
barbárie. Então, também defendemos bandidos, desde que seus direitos 
estejam sendo desrespeitados e desde que as normas constitucionais e as 
leis aplicáveis a eles não estejam sendo respeitadas. É bom que Minas 
Gerais, assistindo às cenas do Independência, ontem, possa ter uma idéia do 
trabalho que vem tendo a Comissão de Direitos Humanos nesta Casa. São 
necessárias medidas urgentes. Sabemos que, na próxima terça-feira, teremos 
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uma reunião com o comando da Policia Militar. Essa questão do aumento da 
violência, apesar de não estar em pauta, tem de ser trazida à discussão. 
Temos de ouvir deles o porquê desse aumento da violência. A sociedade está 
desprotegida. Fiquei sabendo que um Major teria falado, hoje, na televisão, 
justificando o ato dos policiais no Independência. Se tivéssemos a presença 
do Comandante da Policia Militar, porque o interino, que aqui esteve, 
demonstrou que não comanda nada na policia, quem sabe, a nossa primeira 
providência seria o afastamento desse Major que justificou a violência, ontem, 
no Independência. 

O Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Agradeço ao Deputado João 
Leite. Gostaria de dizer que a policia tem de se orientar e não agir como agiu 
ontem. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, senhores que ocupam as 
galerias, imprensa presente e assessoria da Casa, o que me traz a esta 
tribuna é a perda de um grande Prefeito do nosso Norte de Minas. Com 
grande pesar, faço uso desta tribuna para comunicar aos nobres colegas 
desta Casa o falecimento do Sr. Geraldo Rodrigues Gomes, Prefeito 
Municipal de Pai Pedro, ocorrido no último sábado, dia 11/9/99. 

O Norte de Minas está de luto, pois perde uma de suas mais importantes 
lideranças municipais. Geraldo Rodrigues Gomes foi Vereador por quatro 
mandatos no Município de Porteirinha, graças ao seu carisma e à confiança 
que sempre mereceu do povo. Líder atuante, lutou para ver emancipado o 
Município de Pai Pedro, onde foi eleito para o seu primeiro mandato como 
Prefeito. Era um homem simples, que vinha dedicando a sua administração a 
beneficiar a população menos favorecida economicamente. Enfrentou 
dificuldades com a seca permanente, que faz multiplicar a pobreza na região, 
mas sem se deixar abater. Enfrentou a escassez de recursos sem virar as 
costas para o mais necessitado. Sua curta administração foi marcada pela 
realização de obras relevantes para o município, que melhoraram a infra-
estrutura. Foram construídas praças, postos de saúde, estradas e quadras de 
esporte; melhorou-se a iluminação e desenvolveram-se trabalhos de cunho 
social. 

Geraldo Rodrigues Gomes teve uma curta administração, marcada pelo 
trabalho honrado, pela dedicação e pela seriedade com a coisa pública. Como 
Prefeito, deixou o exemplo de como se deve conduzir os negócios públicos. 
Sua administração é reconhecida e elogiada por todos os seus companheiros 
Prefeitos da região. Como correligionário político, procurou ser fiel aos seus 
compromissos, conquistando a confiança e a estima de políticos renomados. 
Como cidadão, sempre foi cumpridor de seus deveres. 



z 
õ 

~ 
õ 
] 
o . 
~ 
o ;; 

" .g 
< o 
< 

525 
Casado com D. Vivi, constituiu numerosa família de nove filhos, todos 

trabalhadores, que guardam os bons princípios da família mineira. A morte de 
Geraldo Rodrigues Gomes abalou toda a população norte-mineira. A 
população municipal comportou-se como alguém que perde um braço, e ela 
de fato perdeu um braço forte na luta contra as dificuldades de nossa região. 
Mais de 5 mil pessoas compareceram ao seu cortejo fúnebre, pois todos 
queriam dar o seu último adeus e render sua última homenagem a esse 
grande líder. Muitas autoridades estiveram nessa triste solenidade, em que se 
reuniu quase a totalidade dos Prefeitos Municipais da região. Não poderia 
deixar, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de também render a minha última 
homenagem a esse fiel amigo e companheiro de luta, que vinha 
acompanhando e manifestando o seu apoio à minha trajetória política. 
Manifesto aqui, nesta tribuna, a minha gratidão ao Prefeito Geraldo Rodrigues 
Gomes, que parte deixando grande saudade. 

Aos seus familiares, os meus votos de que o Consolador volte o olhar para 
eles, confortando a todos que, como eu, lamentam essa grande perda. À 
população de Pai Pedro, fica a minha mensagem de esperança e o meu 
desejo de que o município continue a luta que o seu Prefeito iniciou. Os ideais 
de Geraldo Rodrigues Gomes eram nobres e elevados. E, para conquistar 
esses ideais, vamos continuar de mãos dadas, com o mesmo espírito de 
união que marcou os breves dias da passagem desse grande líder por esta 
terra. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Quero me unir ao Deputado Dimas Rodrigues no 
sentimento pelo passamento do Prefeito de Pai Pedro. Externo a minha 
tristeza à família e a esse município, Deputado. 

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de dizer, em nome da Comissão de 
Direitos Humanos, que o nosso compromisso é com a sociedade de Minas 
Gerais, é com o bom policial, é com aquele que trata com delicadeza e 
cidadania o povo mineiro, e não, com aqueles que abusam da autoridade e 
agem com violência. Vamos acompanhar, com rigor, as apurações, 
esperando que sejam punidos, como a lei determina. 

Queremos lamentar os incidentes no Estádio Independência e dizer que 
aguardamos as rigorosas apurações que serão feitas. A Comissão de Direitos 
Humanos espera que a Assembléia Legislativa também esteja 
acompanhando tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente . 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta• - Sr. Presidente, Deputado José Braga, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, senhoras, senhores, membros da imprensa, 
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escutei atentamente o pronunciamento do Deputado João Leite, que vem 
fazendo um grande trabalho à frente da Comissão de Direitos Humanos, 
juntamente com outros Deputados desta Casa, e que tem elevado o Estado 
de Minas Gerais ao "status", nunca antes alcançado, de defensor dos direitos 
humanos. As denúncias de maus tratos e desrespeito aos direitos 
fundamentais do ser humano chegam a todo momento a esta Casa. Mas é 
muito importante o fato de que a Comissão, de forma responsável, séria e 
sóbria, tem procurado dar nova dimensão às suas reuniões e não transforma 
seu Plenarinho em uma sucursal da Policia Civil, preocupada em apurar fatos 
e crimes. Temos tratado o assunto com respeito, e tanto isso é verdade que 
muitos projetos de lei surgiram a partir do trabalho dessa Comissão, bem 
administrada e presidida pelo Deputado João Leite. 

Gostaria de dizer que, muitas vezes, para decidir sobre um determinado 
assunto, precisamos apurar as duas faces da moeda. Estamos com uma 
correspondência encaminhada pelo Delegado da 22• Delegacia Regional da 
Policia Civil de Janaúba, Dr. Raimundo Nonato Gonçalves, em que há 
informações preciosas e oficiais acerca do movimento acontecido naquela 
delegacia, quando quatro detentos fizeram reféns e apresentaram algumas 
solicitações. O fato foi gravado e transmitido pela TV Alterosa e pela Rede 
Globo. É necessário que façamos a leitura desse documento para maior 
esclarecimento dos Deputados e, também, para mostrar o grande trabalho 
humanitário que está sendo feito na Delegacia da Policia Civil de Janaúba. (-
Lê:) 

"Exmo. Sr. Deputado Carlos Pimenta, como é de vosso conhecimento, 
ocorreu, no último domingo, rebelião de presos nesta cidade de Janaúba, 
onde mantiveram quatro outros presos como reféns. 

Assim que se iniciou a rebelião, adotamos todas as providências, quando 
iniciamos as negociações com os presos, preocupados com a preservação da 
integridade física dos mesmos. Durante toda a crise, esta Regional se fez 
presente. 

A única denúncia efetuada contra a Policia Civil, se é que se pode chamar 
de denúncia, foi o rigor da carcereira, quando das buscas realizadas nos 
familiares dos presos do sexo feminino. É de se salientar que nos últimos 
meses foram freqüentes as tentativas de fugas, bem como as tentativas de 
entrada de drogas na cadeia (documentos em anexo), o que tornaram 
necessários os rigores nas buscas pessoais, não sendo admitido em nenhum 
momento qualquer tipo de abuso. 

Ocorre que, no noticiário de ontem, o Exmo. Sr. Deputado João Leite, 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, afirmou ter marcado audiência 
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com o Exmo. Sr. Secretário da Segurança Pública, quando solicitará 
instauração de inquérito policial para apurar os fatos ocorridos em Janaúba. 
Relata, ainda, em outras palavras, que policiais de sexo masculino teriam 
dado buscas em familiares dos presos do sexo feminino. 

Informo que o inquérito policial já foi instaurado, objetivando completa 
apuração dos fatos. Quanto à denúncia de que policiais do sexo masculino 
estavam dando busca nos familiares dos presos do sexo feminino, saliento 
ser totalmente improcedente tal noticiário. Em nenhum momento presos 
efetuaram denúncias neste sentido, e sim que, em determinadas buscas, 
havia o contato de luvas com os órgãos genitais femininos, jamais 
mencionaram, em nenhum momento, que policiais masculinos efetuaram 
buscas em familiares de presos do sexo feminino. Essas revistas são 
efetuadas pela carcereira, em local reservado, pois ocorre que, ·muitas das 
vezes, determinadas visitantes conduzem serras ou outros objetos dentro da 
calcinha, ou mesmo a possibilidade de condução de drogas dentro da vagina. 
Menciono, por oportuno, que no ano passado foi lavrado auto de prisão em 
flagrante delito, nesta cidade, quando uma mulher portava cocaína dentro da 
vagina, e a policial responsável pela prisão é exatamente esta que faz as 
buscas nas mulheres durante a visita aos presos. Em nenhum momento os 
presos acusaram os policiais civis de agressão ou maus tratos aos detentos. 

Também é de se esclarecer que todas as negociações com os presos, 
quando da rebelião, foram efetuadas pela Polícia Civil, através de dois 
Delegados, entre eles este Regional. 

É de se esclarecer que as conseqüências da rebelião só não foram maiores 
em razão, também, da interferência e eficiência da Polícia Civil, por gozar de 
confiabilidade junto aos presos. 

Sugiro ao ilustre Deputado que, para se ter noção real do que realmente 
aconteceu em Janaúba, principalmente as causas, que sejam solicitadas as 
gravações da TV Alterosa e da TV Grande Minas-Montes Claros-Rede Globo, 
e não somente daquela levada ao ar. 

Também sugiro que a Comissão de Direitos Humanos dessa honrosa Casa 
se desloque até Janaúba, para ver, "in loco", toda a situação aqui ocorrida . 

Caso isso venha a acontecer, certamente verá que os presos são tratados 
pela Polícia Civil, obedecendo rigorosamente os princípios instituídos pelas 
normas que tratam dos direitos humanos. Verá que inexiste superlotação, que 
todos os presos têm beliches para dormir, além de colchões e cobertores . 
Quase todas as celas possuem televisores, e inexiste reclamação quanto à 
comida, que é de boa qualidade. Comprovará uma cadeia pública nos moldes 
da ONU, construída praticamente com recursos da sociedade, através de 
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trabalho coordenado por esta DRSP. A cadeia tem capacidade para 67 
presos, e no momento da rebelião estava com 55 presos. 

Tenho a plena convicção de que, se esta Comissão vier a Janaúba, verá 
um trabalho sério desenvolvido pela Polícia Civil, e isto se comprovará diante 
daquilo já edificado, bem como das informações que serão colhidas junto à 
sociedade, o motivo maior da nossa presença nesta Regional. 

Atenciosamente, 
Raimundo Nonato Gonçalves, 
Delegado Regional da 22• DRSP Classe Especial". 
Tomei a liberdade, antes de fazer a leitura desse oficio, que me foi 

endereçado por uma pessoa séria, que conheço há vários anos, de 
encaminhá-lo ao Deputado João Leite, meu companheiro, colega de partido, 
Presidente de uma comissão tão importante como a de Direitos Humanos, e 
que tem feito um grande trabalho nesta Casa. Vou encaminhar esse 
documento, Deputado João Leite, e vamos, através de um requerimento, no 
momento certo, fazer uma solicitação para que possamos conhecer a 
realidade, em Janaúba, da cadeia que foi motivo dessa rebelião. 

Gostaria de, nesse requerimento, fazer uma solicitação a V. Exa., para que 
os membros dessa Comissão possam ver exatamente o contrário do que aqui 
foi relatado com relação à cadeia pública de Janaúba, o que acontece na 
cadeia pública de Montes Claros: superlotação, construção do prédio sem 
nenhum critério técnico e ocorrência de inúmeras fugas. Creio que V. Exa. 
esteve presente, há uns três ou quatro anos, nessa cadeia em que já houve 
inúmeras fugas e que é motivo constante de denúncias feitas pela imprensa 
de Montes Claros. 

Nessas minhas observações não vai nenhum demérito ao trabalho de V. 
Exa., nenhuma queixa. Pelo contrário, no dia da reunião, eu estava presente, 
pude ver os autos e também as fitas; notamos que, realmente, temos de 
apurar os fatos. 

Gostaria, então, de, no momento oportuno, passar às mãos de V. Exa. esse 
ofício e fazer essa solicitação, para que possamos conhecer a realidade na 
cidade de Janaúba e a outra realidade, que é exatamente o contrário, na 
cidade de Montes Claros. 

O Deputado João Leite (em aparte) -Obrigado, Deputado Carlos Pimenta. 
Temos lutado muito, na Comissão de Direitos Humanos, para que aconteçam 
todas as apurações sobre essa situação de Janaúba. A autora do 
requerimento foi a Deputada Maria Tereza Lara, que se encontra no Plenário 
neste momento. Aprovamos esse requerimento justamente solicitando da 
Secretaria da Segurança Pública a apuração dos fatos ocorridos em Janaúba, 
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que são graves. V. Exa. teve oportunidade de assistir conosco, na Comissão 
de Direitos Humanos, as cenas de Janaúba. Essas cenas, Deputado Carlos 
Pimenta, repetem algo que temos acompanhado na Comissão de Direitos 
Humanos, algo que está ligado diretamente a um dos fatores que causam as 
rebeliões, tanto nas cadeias quanto nas penitenciárias, que é a maneira de 
fazer a revista nos familiares que vão visitar os presos. Não conheço 
especificamente o caso de Janaúba, mas os outros conheço. 

A Comissão de Direitos Humanos esteve na Penitenciária Nelson Hungria, 
em Contagem, e ouvimos a denúncia dos familiares que ficam numa fila 
desde as 7 horas da manhã até as 14 horas, quando têm contato com o 
preso. Entre os familiares estavam crianças de nove, onze anos de idade, do 
sexo feminino, que eram obrigadas a tirar a roupa e eram tocadas nas partes 
íntimas do seu corpo. Há uma legislação a esse respeito, mas a Secretaria da 
Segurança Pública não informou isso a Janaúba. A revista pode ser solicitada 
sob suspeita grave, por escrito, pelo Diretor da unidade penal, e feita por 
alguém da área de saúde, do mesmo sexo. Será difícil isso? 

Desconheço a situação de Janaúba, mas V. Exa. fará um requerimento, e 
sei que a Comissão, que tem ido a vários lugares, irá a Janaúba conhecer 
sua realidade. Mas será que é tão difícil para o Estado, no dia da visita - em 
algumas unidades, só uma vez por mês é permitido visita -, colocar alguém 
da área de saúde, do mesmo sexo, para fazer essa revista? Penso que não. 

Essa é a nossa preocupação, e temos lutado para que saia da Polícia Civil 
essa guarda de presos, a fim de que seja efetuada pela Secretaria de Justiça, 
pelos agentes penitenciários. Muito obrigado e parabéns pela preocupação de 
V. Exa. com a situação de Janaúba. 

O Deputado Carlos Pimenta•- De acordo com a leitura, podemos notar que 
a revista foi feita por uma carcerária. No relato, parece que foi feita de forma 
correta. Só não posso afirmar se ela é da área de saúde. Vamos procurar 
orientar inclusive o próprio Delegado. Talvez tenha sido apenas uma omissão 
na transcrição desse documento. 

Em anexo, na certidão que foi feita, relatam-se fatos até hilariantes sobre a 
tentativa de levar drogas para o presídio. O texto fala que tentaram passar 
drogas introduzindo-as nos órgãos genitais de uma pessoa que foi visitar o 
detento. Parece que isso é muito comum: uma bola de futebol contendo em 
seu interior 34,3gg de maconha; dentro de bananas foram encontradas quatro 
buchas de maconha; dentro da tampa de uma garrafa térmica e no interior de 
uma caixa de sabão em pó. Podemos ver que a situação tem que ser muito 
bem administrada, porque a tentativa de levar drogas para presídios já é de 
conhecimento há bastante tempo. 
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A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)*- Deputado Carlos Pimenta, de 

fato, como ja foi falado, entramos com um requerimento para que haja 
apuração rigorosa dos fatos. Não queremos incriminar aqueles que não são 
culpados. Não é pela possibilidade de haver fatos desse tipo que fica 
justificado qualquer tipo de tortura ou desrespeito aos direitos humanos. 

O Deputado Carlos Pimenta*- Mas la não houve tortura. 
A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)*- Não estou dizendo que houve 

la, mas que não se justifica a pratica de tortura. Depois da apuração é que 
podemos definir se houve ou se não houve tortura. Queremos dizer da 
necessidade de uma discussão bem ampla, da designação de uma comissão 
especial, porque os fatos estão se multiplicando. Estamos em um momento 
de técnicas avançadas e não podemos permitir que continuem a ser usados 
recursos como se ainda estivéssemos em uma ditadura. É preciso que na 
democracia haja respeito aos direitos humanos em qualquer circunstância, 
mesmo e principalmente dentro das cadeias. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Concordo em gênero, número e grau com a 
senhora, como concordei com o Deputado João Leite. É necessário que neste 
Estado sobressaiam as figuras de bem, as pessoas que lutam, que suam a 
camisa, que batalham, que colocam suas vidas em risco para trazer 
tranqüilidade ao nosso Estado. Não é possível que generalizemos os fatos. 
Se isso está acontecendo em outras cadeias, não podemos achar que as 
coisas são sempre do mesmo tamanho e do mesmo molde. Tem muito 
malandro solto, tem muita gente que usa e abusa de cargos para levar 
vantagens pessoais, para passar outras pessoas para Iras, para abusar dos 
direitos humanos. Da mesma forma que temos o direito de defender aqueles 
que são humilhados e torturados, temos também a obrigação de defender as 
pessoas de bem, como estou fazendo com este Delegado, que esta sofrendo 
pressões, muitas delas políticas, por exercer, com dignidade, seu papel de 
Chefe da Polícia Civil de Janaúba, tratando com tanto carinho aquela 
população. Muito obrigado. 

• - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Durval Ângelo - Minha questão de ordem dirigida à Mesa é 
para que se interpele o Deputado Sargento Rodrigues. Estamos denunciando 
a violência policial. Em momento algum o Deputado Wanderley Ávila ou outro 
Deputado justificou algum desrespeito ou a violência contra policial. A 
Comissão de Direitos Humanos desta Casa tem se posicionado 
constantemente quando os direitos de policiais são violados. Este Deputado, 
inclusive, enfrentou um movimento grevista para dar apoio. Quero dizer mais: 
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no enterro do policial, no sábado, a Central Única dos Trabalhadores e a 
Coordenação Sindical dos Servidores Públicos estiveram presentes. Fui 
informado de toda essa movimentação. O fato é a violência contra torcedores. 
A questão do policial é lamentável; nossa solidariedade à família. É uma 
violência descabida. O problema da hierarquia é sério, mas isso não está 
sendo discutido aqui. Gostaria que a Mesa explicasse que uma questão não 
tem nada a ver com a outra. Os dois fatos não têm relacionamento entre si. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, na noite de ontem, o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, líder do PFL, encaminhou à Mesa uma 
questão de ordem, baseada nos arts. 64, § 2°, da Constituição Federal, 69, § 
1°, da Constituição do Estado, e 208, § 1°, do Regimento Interno, que diz 
textualmente o seguinte: "O Governador do Estado pode solicitar urgência 
para apreciação de projeto de sua iniciativa. § 1° - Se a Assembléia não se 
manifestar em até 45 dias sobre o projeto, ele será incluído na ordem do dia 
para discussão e votação, em turno único, sobrestando-se a deliberação 
quanto aos demais assuntos". Isso quer dizer que enquanto esses projetos 
estiverem nessa situação, sobre nada mais, nesta Casa, pode haver 
deliberação. 

Essa questão de ordem foi feita ontem, à noite; a Mesa ainda não decidiu; a 
pauta de hoje está ainda incluindo questões que não estão de acordo com 
esse dispositivo constitucional. Estão colocando, aqui, pareceres, 
requerimentos, quando a própria Constituição do Estado diz que não pode 
haver deliberação. Quando o Plenário vota um requerimento, um parecer, o 
Plenário está deliberando. Nossa questão de ordem é no sentido de que a 
Mesa acelere uma decisão para que a pauta da Casa não continue a ser feita 
dessa forma, ferindo a Constituição do Estado e a Federal. É preciso que a 
Casa dê uma decisão porque, com certeza, a decisão sendo acatada pela 
Mesa irá se restabelecer o princípio constitucional. Caso a Mesa entenda que 
não seja assim, com certeza, a Oposição irá recorrer aos tribunais para fazer 
valer o princípio constitucional. É preciso haver uma decisão. Não pode a 
Mesa ficar postergando uma decisão referente a matéria tão difícil, 
complicada e elevada como essa. Estamos concitando a Mesa a decidir, o 
quanto antes, a matéria. Muito obrigado . 

O Sr. Presidente - A Mesa informa a V. Exa. que recebeu, ontem, essa 
questão de ordem, à qual está dando o andamento necessário, discutindo a 
matéria, para dar uma resposta definitiva. Enquanto isso, a Mesa continua 
com o procedimento regimental que vem adotando. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior- Sobre o assunto do Independência, 
ontem, Sr. Presidente, sei que há um requerimento nesta Casa, hoje, para se 
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apurar não só o que aconteceu no estádio, mas também o que aconteceu por 
várias vezes em "shows" em Belo Horizonte. Precisamos criar, dentro da 
corporação da Policia Militar, um policiamento especializado em espetáculos 
e eventos esportivos. Seriam policias treinados para ficar á disposição da 
população nesses espetáculos, Sr. Presidente. 

Fico constrangido, já que vários amigos meus sofreram violência ontem. 
Estava comentando com meus companheiros a vitória do América contra o 
Criciúma, ontem, no Mineirão, em um jogo que ocorreu com toda 
tranqüilidade, quando ouvi pelo rádio, Sr. Presidente, a seguinte critica: se já 
tivessem efetivado a Delegacia Especializada em Crimes em Estádios de 
Futebol, no Independência, como já existe no Mineirão, a situação seria 
diferente. A Policia Militar precisa colocar,. nesses locais, um batalhão 
especializado, com homens treinados para espetáculos esportivos e culturais. 
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela aquiescência e atenção de V. Exa. 

2" Parte (Ordem do Dia) 
1" Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 

passa à 2" Parte da reunião, com a 1" Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência convida os membros do Colégio de Líderes para uma reunião 

a ser realizada no dia 30 do mês em curso, com a finalidade de se reavaliar a 
composição das comissões permanentes, em virtude das alterações 
ocorridas nas bancadas. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, no uso da atribuição que lhe confere o art. 81 do Regimento 

Interno, designa o Deputado Eduardo Brandão como Coordenador do Grupo 
de Trabalho instituído com a finalidade de consolidar e sistematizar a 
legislação estadual. 

Mesa da Assembléia, 16 de setembro de 1g99. 
José Braga, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Turismo - aprovação, na 2" 
Reunião Extraordinária, do Projeto de Lei n° 144/99, do Deputado Gil Pereira, 
e do Requerimento n° 626/99, da Deputada Maria Olivia; de Administração 
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Pública -aprovação, na 18" Reunião Ordinária, do Requerimento n° 598/99, 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; do Trabalho - aprovação, na 21" Reunião 
Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 400/99; do Deputado João Leite; 414/99, do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão; 417/99, do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira; 425/99, do Deputado Chico Rafael; 437/99, do Deputado Eduardo 
Brandão; 438/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e 441/99, do Deputado 
César de Mesquita; e do Requerimento n° 608/99, desta Comissão; de 
Defesa do Consumidor - aprovação, na 23" Reunião Ordinária, do 
Requerimento n° 586/99, desta Comissão; e de Transporte - aprovação, na 
20" Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 599/99, do Deputado Eduardo 
Daladier; e 620/99, do Deputado João Leite (Ciente. Publique-se.); pelos 
Deputados Marco Régis - informando sua indicação como Líder do PPS e a 
do Deputado Márcio Kangussu como Vice-Líder (Ciente. Publique-se. Cópia à 
Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.); e Glycon Terra Pinto -
informando sua ausência do País no perído de 21 a 30 do corrente (Ciente. 
Publique-se. Cópia à Área de Apoio às Comissões.); e pela CPI da CEMIG -
informando a conclusão de seus trabalhos e encaminhando o seguinte 
relatório final (Ciente. Publique-se.): 

RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR POSSÍVEIS 

IRREGULARIDADES NA ALIENAÇÃO DE 33% DAS AÇÕES DA CEMIG 
Sumário 

I - Introdução 
11 - Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito 
2.1 - Objetivos 
2.2- Composição 
2.3 - Prazo de funcionamento 
111- Desenvolvimento dos trabalhos 
3.1 - Depoimentos prestados à Comissão 
3.2 - Documentos acostados aos autos 
IV - A investigação 
4.1 -A situação da CEMIG antes da alienação de suas ações 
4.2- Cronologia dos fatos objeto do inquérito 
4.3- Aspectos legais 
4.3.1 -A lei autorizativa 
4.3.2- O edital 
4.3.3- O acordo de acionistas 
4.3.4- A opção pela venda por meio do lançamento de debêntures da MGI 
4.3.5- O leilão das debêntures- valor de venda 



4.3.6 -As taxas de juros definidas nos contratos MGI-BNDES 
4.3.7- A liquidação 
4.4.5- A destinação dos recursos 
4.5 -O novo sócio da CEMIG 
4.5.1 -Alienação pela Southern de parte das ações adquiridas 
4.5.2- A qualidade dos serviços 
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A partir de requerimento assinado pelos Deputados Durval Ângelo, 
Anderson Adauto e outros, cumpridas as exigências regimentais, foi criada a 
Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar 
Possíveis Irregularidades na Alienação de 33% das Ações da CEMIG. 

No seu requerimento, justificam os autores a necessidade da criação da 
CPI pelo fato de ter sido firmado acordo de acionistas entre o Estado -
acionista majoritário - e o consórcio de empresas liderado pela Southern 
Electric - o chamado sócio estratégico - em que aparecem indícios da efetiva 
perda do controle acionário por parte do Estado, à revelia da Constituição e 
das leis que autorizaram a alienação de parte das ações da Companhia. 

Às comissões parlamentares de inquérito. de acordo com a Constituição 
Federal e com a Carta Estadual, são atribuídos poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciárias. Destinam-se essas comissões à 
operacionalização do controle externo da atividade da administração pública, 
do qual o Poder Legislativo é o titular. Acompanhar a atividade administrativa 
é, portanto, um poder-dever atribuído aos representantes do povo: exercê-lo 
não é uma faculdade, mas uma obrigação que se impõe ao parlamento. 

A existência de indícios de irregularidades na atividade administrativa 
determina a abertura do processo investigatório, que, ao seu final, deverá, se 
for o caso, discriminar os fatos ilícitos. apontar a sua possível autoria e delas 
dar conhecimento às autoridades competentes, para as medidas cabíveis. 

A alienação de parcela minoritária das ações da Companhia Energética de 
Minas Gerais - CEMIG -. autorizada pela Lei n.0 11.968, de 1°/11/95, foi 
acompanhada pela celebração de Acordo de Acionistas que, aparentemente, 
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viola o espírito da mencionada norma jurídica e contraria, ainda, o art. 14, § 
4°, 11, da Carta mineira. A criação de comissão parlamentar de inquérito com o 
objetivo específico de apurar as condições em que se deu o Acordo de 
Acionistas e verificar, ainda, a possibilidade de perda, por parte do Estado, do 
controle acionário efetivo da CEMIG enquadra-se, assim, nas atribuições 
constitucionais do Poder Legislativo. 

li -Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito 
2.1 - Objetivos 
Em maio de 1997 foi realizado o leilão de debêntures da MGI, que resultou 

na alienação de 33% do capital com direito a voto da CEMIG, o que 
corresponde a 14,4% do total do capital social. 

O negócio, inquinado por muitos como ilegal e lesivo aos interesses do 
Estado, apresentava aspectos que demandavam uma investigação 
cuidadosa. 

Visando à constituição de uma comissão parlamentar de inquérito com o 
objetivo de apurar possíveis irregularidades em todo o processo de alienação 
das ações, foi apresentado requerimento, tendo como primeiro signatário o 
Deputado Durval Ângelo e, conforme exigência regimental, assinado por mais 
de um terço dos membros da Assembléia. 

O requerimento foi deferido pelo Presidente da Assembléia Legislativa na 
mesma data de sua apresentação, 18/2/99, e publicado no "Diário do 
Legislativo" de 20/2/99. 

2.2 - Composição 
Foram designados membros efetivos da CPI os Deputados Adelmo 

Carneiro Leão, Amilcar Martins, Antônio Andrade, Bilac Pinto, Chico Rafael, 
Eduardo · Daladier e Eduardo Brandão, tendo como suplentes, 
respectivamente, os Deputados Alencar da Silveira Júnior, José Milton, 
Eduardo Hermeto, Paulo Pettersen, Rogério Correia e Wanderley Ávila. 

Constituída a Comissão, o Deputado Adelmo Carneiro Leão foi eleito 
Presidente, e o Deputado Bilac Pinto, Vice-Presidente. O Deputado Antônio 
Andrade foi designado relator. 

2.3 - Prazo de funcionamento 
A CPI foi instalada no dia 3/3/99, tendo como prazo de funcionamento 

previsto o de 120 dias. 
Por meio de requerimento do relator, Deputado Antônio Andrade, aprovado 

pela Comissão, o prazo foi prorrogado por mais 60 dias, no máximo. 
111 - Desenvolvimento dos trabalhos 
3.1 - Depoimentos prestados à Comissão 
A Comissão procurou ouvir todas as pessoas que pudessem trazer 



536 
esclarecimentos sobre os fatos objeto da investigação. 

A seguir, estão relacionadas as pessoas ouvidas nas reuniões ordinárias e 
extraordinárias da CPI: 

10/3/99- Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG; 
17/3/99- Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, ex-Presidente da CEMIG; 
24/3/99 - Sr. Lúcio Guterres, Coordenador-Geral do Sindicato dos 

Eletricitários de Minas Gerais; Sr. Maurílio Chaves dos Santos, ex-
Coordenador-Geral do Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais; Srs. 
Marcelo Correia Moura Batista e Alexandre Lisboa, representantes dos 
trabalhadores no Conselho de Administração da CEMIG; Sr. Ayres 
Mascarenhas, Presidente do Clube de Investimentos dos Empregados da 
CEMIG - CLIC -; 

31/3/99 - Sr. Luiz Pinguelli Rosa, Coordenador dos Cursos de Pós-
Graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro- UFRJ -; 

7/4/99- Sr. José Anchieta da Sílva, advogado da Bolsa de Valores de Minas 
Gerais, Espírito Santo e Brasília; 

14/4/99- Sr. Antônio Carlos Passos de Carvalho, Vice-Presidente da MGI; 
20/4/99 - Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, ex-Superintendente da 

CEMIG; 
28/4/99- Sr. Eduardo Grebler, advogado; 
4/5/99- Sr. Carlos Ari Sundfeld, Professor da PUC-SP; 
5/5/99- Sr. Celso Barbi Filho, Procurador do Estado; 
11/5/99 - Sr. Cláudio Sales, Gerente Delegado da Southern Electric Brasil 

Participações Lida.; 
18/5/99 - Sr. João Heraldo Lima, ex-Secretário de Estado da Fazenda; Sr. 

Luiz Antônio Athayde, ex-Presidente da MGI; 
25/5/99 - Sr. Arésio Antônio de Almeida Dâmaso e Silva, ex-Procurador-

Geral do Estado; 
1°/6/99- Sr. David Travesso Neto, Vice-Presidente da CEMIG; 
8/6/99 - Sr. Menelick de Carvalho Neto, Doutor em Direito Constitucional; 
9/6/99 - Sr. José Luiz Ladeira Bueno, advogado; 
15/6/99 - Deputado Federal Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto; 
16/6/99- Ora. Cármen Lúcia Antunes Rocha, Procuradora do Estado; 
23/6/99 - Dra. Elena Landau, membro do Conselho de Administração da 

CEMIG; Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-Presidente do BNDES; 
29/6/99 - Sr. Sérgio Luiz Molinari, representante da Cia. Paranaense de 

Eletricidade- COPEL -; 
11/8/99- Sr. José de Castro Ferreira - Presidente da Comissão Especial de 

Estudos Avançados Constitucionais e Legais. 
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3.2 - Documentos acostados aos autos 
Todos os documentos trazidos à CPI foram objeto de análise e se 

encontram devidamente arquivados. 
Consta no Anexo 11 deste relatório a lista dos documentos com a numeração 

da página em que se encontram. 
IV - A investigação 
4.1 -A situação da CEMIG antes da alienação de suas ações 
A Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - é uma sociedade de 

economia mista, criada e organizada de conformidade com as Leis n°s 828, 
de 14/12/51, n° 8.655, de 18/9/84, e 12.653, de 23/10/97. É uma companhia 
aberta, com ações negociadas no mercado de Bolsa de Valores. 

O Estado de Minas Gerais detinha, anteriormente ao leilão, ações ordinárias 
representativas de 83,922% do capital votante da CEMIG. 

Segundo declaração do Sr. Carlos Eloy, ex-Presidente da CEMIG, a 
empresa ocupa o quarto lugar no mundo e o primeiro lugar na América Latina 
em redistribuição de energia elétrica. 

Até a assinatura do Acordo de Acionistas decorrente do leilão público para 
venda das debêntures da MGI, transformadas, pelo resgate, em ações da 
CEMIG, o Estado de Minas Gerais era o titular absoluto do controle do capital 
votante da CEMIG. 

4.2 - Cronologia dos fatos objeto do inquérito 
Em 1°/11/95, a Lei n° 11.968 autorizou a alienação de ações de companhias 

controladas pelo Estado de Minas Gerais, estabelecendo, em seu art. 1°, § 1°, 
que "se excluem da alienação de que trata este artigo as ações que 
asseguram a participação majoritária do Estado no capital votante da CEMIG 
edoBEMGE". 

Em 5/12/95, o Estado de Minas Gerais vendeu ações ordinárias e 
preferenciais da CEMIG para a empresa estatal Minas Gerais Participações 
S.A. - MGI -, com base na média ponderada das últimas cotações da 
Bovespa. Foram objeto do negócio, pelo preço de R$250.000.800,00, 
13.857.000.000 de ações ON. 

Em 6/12/95, foi assinado o Contrato de Sinal e Principio de Pagamento 
entre o BNDES e a MGI, registrado no 1° Registro de Titulas e Documentos-
Cartório Walmir Pereira- sob o n° 68.536, em 14/12/95. 

Em 19/12/95, o Estado de Minas Gerais celebrou protocolo de intenções 
com a BNDESPAR, obrigando-se a transferir para a MGI as mencionadas 
ações, a fim de que pudesse receber adiantamento de R$250.000.000,00 
(lastreado em 20% das ações ordinárias de emissão da CEMIG} . 

O mesmo protocolo previu a "conversão das debêntures a serem emitidas 
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pela MGl em ações ordinárias da CEMlG e a detenção, por esse bloco de 
ações, do direito sobre a gestão estratégica da CEMlG". 

Em 1°/2/96, foi assinado o Contrato de Resilição Bilateral, Confissão de 
Dívida e Sinal e Princípio de Pagamento, entre o BNDES e a MGl, registrado 
no Cartório do 4° Ofício de Registro de Títulos e Documentos, Rio de Janeiro, 
sob o n° 75.955, em 29/2/96. Esse contrato posteriormente recebeu três 
aditivos. 

Pela cláusula segunda, a MGl reconheceu e confessou ser devedora do 
BNDES da quantia de R$259.514.132,63, que correspondia aos 
R$250.000.000,00 mencionados anteriormente, corrigidos pela taxa T JLP 
mais 8% ao ano. 

Pela cláusula terceira, o BNDES adiantou à MGl a importância de 
R$183.204.407,37, a título de sinal e princípio de pagamento do valor que, em 
conjunto com a dívida confessada na cláusula segunda, seria utilizado pelo 
BNDES na subscrição das debêntures. 

O total dos empréstimos e adiantamentos foi de R$442.718.540,00 
(quatrocentos e quarenta e dois milhões setecentos e dezoito mil e 
quinhentos e quarenta reais). 

Em cumprimento à cláusula sexta, a MGl comprometeu-se a emitir 
18.719.600 (dezoito milhões setecentas e dezenove mil e seiscentas) 
debêntures. Esses títulos eram transformáveis em ações ON de emissão da 
CEMlG e de propriedade da MGl; eram, portanto, debêntures subordinadas. 

Em 25/7/96, a MGl celebrou a Escritura Particular de Emissão de 
Debêntures, com a previsão (cláusula 9) de as debêntures serem resgatadas 
em moeda alternativa, consistente em ações ordinárias de emissão da 
CEMlG, na proporção de 1.000 ações para cada debênture. 

Em 30/7/96, foi assinado o Aditivo n° 1 ao contrato, o qual, entre outras 
modificações, na sua cláusula sexta, trouxe as seguintes características para 
as debêntures: 

"Não conversíveis, com garantia subordinada aos credores quirografários, 
com a obrigação de a emitente, nos termos do § 5° do art. 58 da Lei das 
Sociedades por Ações, não alienar, salvo na hipótese referida no item "p" 
adiante, nem onerar, salvo em favor do próprio subscritor, as ações ordinárias 
de sua propriedade emitidas pela CEMIG.". 

Em 30/1/97, foi feito o Aditivo n° 2 ao contrato, no qual está totalmente 
delineada a operação de venda das debêntures subscritas pela BNDESPAR, 
os procedimentos da pré-qualificação e da venda das debêntures, em um 
bloco único, a sócio estratégico do financiamento a ser concedido ao 
adquirente. 
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Nesse aditivo se inseriu a hipótese de o futuro comprador pagar 50% do 
valor de venda com uma nota promissória "pro-soluto", além das comissões 
que seriam devidas à BNDESPAR. 

Em 9/4/97, foi assinado o Aditivo n° 3, que finalmente rezava que o leilão 
público deveria realizar-se no prazo máximo de 150 dias contados a partir de 
30/1/97, portanto, concedendo mais 60 dias de prazo para o leilão, o qual 
acabou se realizando em 28/5/97. Sua liquidação financeira ocorreu no dia 18 
dejunho.-

Em 12/3/97, foi publicado o Edital de Leilão Público de debêntures 
resgatáveis, a critério de seu titular, em ações ordinárias de emissão da 
CEMIG, de emissão da MGI, pertencentes à BNDESPAR. 

Foram incluídas no edital disposições sobre a celebração de Acordo de 
Acionistas entre o adquirente das debêntures resgatáveis em ações 
ordinárias da CEMIG e o Estado de Minas Gerais. 

Em 21/5/97, realizou-se a publicação de aviso atinente à realização do 
leilão, de acordo com o item. 4.2 do edital. Tal aviso foi objeto de retificação, 
publicada no dia 2215/97, onde fica estabelecida a data de 15/6/g7 como limite 
para liquidar o leilão. 

Em 28/5/97, foi realizado o Leilão Público na Bolsa de Valores do Rio de 
Janeiro, tendo as debêntures da MGI sido arrematadas, pelo lance mínimo de 
R$1.130.000.000,00, pela Southern Electric Brasil Participações Lida., única 
empresa a participar do leilão. 

Em 18/6/97, realizou-se a liquidação do leilão, sendo celebrado o Acordo de 
Acionistas entre o Estado de Minas Gerais e a Southern Electric Brasil 
Participações Lida. Nessa data, o Estado (Tesouro Estadual) recebeu, como 
parte do pagamento da venda no leilão da BOVERJ, uma nota promissória 
emitida pela Southern Electric Brasil Participações Lida., no valor de R$ 
508.546.013,40 (quinhentos e oito milhões quinhentos e quarenta e seis mil e 
treze reais e quarenta centavos), avalizada pelo BNDES. O vencimento da 
nota promissória estava previsto para 13/6/98. Por endosso, o Estado 
transferiu a nota promissória à MGI que, por sua vez, a endossou e entregou 
ao BNDES. 

Ainda em 18/6/97, foi realizada a quinta alteração do contrato social da 
Southern Electric Brasil Participações Lida., registrada na JUCERJA em 
19/6/97. A empresa 524 Participações S.A. ingressa na sociedade, mediante 
a subscrição e integralização de 41.009.539 quotas, no valor nominal de R$ 
1 ,00 cada uma. Surge a exigência de aprovação prévia da quotista 524 
Participações S.A. para determinadas alterações do contrato social. 

Em 19/6/97, foi realizada a sexta alteração do contrato social, registrada na 
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JUCERJA em 23/6/97. A principal mudança é o ingresso, na sociedade, da 
Cayman Energy Traders - constituída sob as leis das Ilhas Cayman e com 
sede em 900 Ashwood Parkway, 500, Atlanta, Estado da Geórgia, EUA-, que 
adquire a totalidade das quotas até então pertencentes à Southern Energy 
lnternational, Inc. O ingresso da Cayman Energy Traders na Southern Electric 
Brasil Participações ltda. foi realizado conforme cláusulas e condições 
acordadas entre cedente e cessionário no exterior e não transcritas no 
contrato social em tela. 

4.3 -Aspectos legais 
4.3.1 -A lei autorizativa 
A Lei Estadual n° 11.698, de 1°/11/95, dispõe sobre a alienação de ações 

da CEMIG e do BEMGE, nos seguintes termos: 
"Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ações preferenciais e 

ordinárias de propriedade do Estado que integram o capital social da 
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG e do Banco do Estado de 
Minas Gerais S.A. - BEMGE. 

§ 1 o - Excluem-se da alienação de que trata este artigo as ações que 
asseguram a participação majoritária do Estado no capital votante da CEMIG 
e do BEMGE". 

Não há no texto legal qualquer referência ao controle das companhias; 
apenas à quantidade de ações relativa à participação majoritária do Estado de 
Minas Gerais no capital votante. 

O controle, como bem que é, ainda que intangível, integra o patrimõnio do 
seu titular. Detendo-o o Estado, seria imprescindível a autorização legislativa 
para que ele pudesse ser transferido, ainda que parcialmente. 

Como bem salientou o Sr. José Luiz Ladeira Bueno em seu depoimento: 
"A CEMIG é uma sociedade de economia mista, criada por lei, autorizada a 

funcionar por lei. Diante de um quadro em que seriam retirados do Estado 
alguns direitos inerentes à sua condição de acionista controlador, isso 
alteraria, de alguma forma, essa estrutura de uma sociedade mista. ( ... } Isso 
descaracteriza uma sociedade mista. Tanto esse relacionamento é verdadeiro 
que apenas através de uma lei especifica poderia alterar-se essa 
conceituação e a natureza jurídica da CEMIG". (Notas taquigráficas, fi. 1525} 

4.3.2 - O edital 
a} O edital publicado em 12/5/97 não se refere à alienação de ações 

ordinárias da CEMIG, mas ao "Leilão Público de debêntures resgatáveis, a 
critério de seu titular, em ações ordinárias de emissão da CEMIG", a ser 
promovido por ordem e conta da BNDESPAR, então proprietária das 
debêntures de emissão da MGI. 
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Este aspecto é extremamente importante: a alienação das ações do Estado-

membro à iniciativa privada operou-se por meio de entidade da administração 
indireta da União. Tratou-se, nitidamente, de uma operação jurídica montada 
para escapar das restrições impostas pela Constituição Estadual. Note-se, 
v.g., que não foi o Estado de Minas Gerais que propôs o Acordo de 
Acionistas; ele apenas o aceitou como cláusula no edital que tinha por objeto 
a alienação de elemento de seu patrimônio. 

b) O item 1.3 do edital destaca: 
"O adquirente, pela aceitação da oferta, na eventualidade do resgate das 

debêntures em ações, celebrará com o Estado de Minas Gerais, acionista 
controlador da CEMIG, Acordo de Acionistas estabelecendo os princípios 
gerais de condução dos negócios da empresa, bem como sua representação 
nos órgãos de administração e no Conselho Fiscal da CEMIG, permanecendo 
o Estado de Minas Gerais detentor da maioria das ações ordinárias e no 
exercício dos poderes de acionista controlador da CEMIG". 

O item 1.4 do edital contém notícia sobre a publicação, nos órgãos oficiais 
do Estado de Minas Gerais e da União, do modelo do Acordo de Acionistas. 

c) Os itens 8 e g do edital tratam especificamente do Acordo de Acionistas. 
No primeiro, constam as regras básicas relativas à composição dos órgãos 

de administração da CEMIG. As matérias de competência de tais órgãos, no 
entanto, não estão pormenorizadas no edital, constando apenas no texto do 
Acordo de Acionistas, inclusive no que toca ao "quorum" necessário para 
aprová-las. 

O item g é esclarecedor: 
"Após a assinatura do Acordo de Acionistas referido neste Edital, o Estado 

de Minas Gerais fará com que a CEMIG dê o acesso necessário às suas 
instalações e operações ao representante do sócio estratégico que deverá 
tomar parte da administração da CEMIG, a fim de que a transição para a 
participação do sócio estratégico se dê da maneira mais eficiente possível". 

d) O item 3.1 do edital prevê a possibilidade da concessão de financiamento 
e/ou aval pelo BNDES em favor do adquirente das debêntures. 

"3.1 - O adquirente da presente oferta poderá ser financiado e/ou avalizado 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico - BNDES dentro de 
seus critérios e políticas, devendo os participantes pré-qualificados 
interessados no financiamento e/ou aval contatar diretamente o BNDES ... .". 

Já o item 4.5.1 explícita a "forma de pagamento à vista" prevista no item 4.5: 
"4.5.1 O adquirente do bloco único das debêntures poderá, 

alternativamente, optar pela liquidação de até 50% (cinqüenta por cento) do 
preço mínimo de venda a que se refere o item 4.1, mediante a emissão de 2 
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(duas) notas promissórias em caráter pro soluto vencíveis no 360° 
(tricentésimo sexagésimo) dia contado da data da liquidação financeira 
determinada pelas normas da CLC, acima referidas, devidamente avalizadas 
por banco de primeira linha, aceito, a exclusivo critério pela BNDESPAR, 
observada, ainda, a seguinte proporção: 

a) 90% (noventa por cento) do valor em favor do Estado de Minas Gerais; e 
b) 10% (dez por cento) do valor em favor da BNDESPAR". 
Vale notar que os itens 3 e 4.5.1 tratam de distintas matérias. 
O primeiro cuida da concessão de financiamento: o preço a ser pago 

poderá ser financiado segundo os critérios estabelecidos nas normas do 
BNDES. Segundo esses critérios, o financiamento não pode atingir a 
totalidade do preço. Mas situa-se acima do patamar de 50% do preço do bem 
cuja aquisição é financiada. 

O segundo abre a possibilidade de financiamento, sem custo para o 
adquirente, concedido pelo Estado de Minas Gerais, pelo prazo de um ano, 
de valor equivalente ao montante de 50% do preço de aquisição. 

Dai se vê que o adquirente das debêntures nada precisaria desembolsar, 
no ato da compra, para tornar-se proprietário de 14% do capital da CEMIG, 
isto é, de aproximadamente, 33% do capital votante e compor, em conjunto 
com o Estado de Minas Gerais, o grupo controlador da empresa. 

4.3.3- O Acordo de Acionistas 
a) A operação de alienação das ações ordinárias representativas de 

aproximadamente 33% do capital votante da CEMIG compreendeu várias 
etapas, das quais a mais significativa e que suscita inúmeras indagações é, 
sem dúvida, a referente ao Acordo de Acionistas. 

Os depoimentos do Procurador-Geral do Estado, Sr. Arésio Antõnio de 
Almeida Dãmaso e Silva, e do Prof. Celso Barbi evidenciam que a elaboração 
das diversas minutas, que redundaram na versão final do Acordo de 
Acionistas que integrou o edital de leilão das debêntures da MGI, deu-se fora 
dos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, a qual foi instada a manifestar-
se, sempre "a posteriori", sobre textos elaborados em escritório de advocacia 
contratado pela MGI. 

O depoimento da Procuradora do Estado, Sra. Cármen Lúcia Antunes 
Rocha, é bastante esclarecedor sobre as circunstãncias que cercaram a 
elaboração do Acordo de Acionistas. Veja-se, por exemplo, sua manifestação 
a propósito da reunião que teve com o advogado que elaborava a minuta do 
Acordo de Acionistas, realizada a pedido do Sr. Arésio: 

"Não é comum a Procuradoria-Geral do Estado nem o Procurador receber 
ninguém, nem empresa, nem interessado, nem entidade, porque vamos emitir 
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um parecer. Nesse caso, então, o Sr. Eduardo Grebler, acompanhado do Sr. 
Luiz Ricardo Gomes Aranha, esteve na minha sala na Procuradoria-Geral do 
Estado. Eu estava com o Sr. Celso Barbi e coloquei-me a disposição para 
ouvir o que o Sr. Eduardo quisesse falar. Ele me disse que queria explicar por 
que havia contestado. Nessa reunião falei que não era uma situação nem 
habitual nem que jamais tivesse visto uma contestação de parecer da 
Procuradoria-Geral do Estado, porque o Governador não fica vinculado a ele. 
Então, bastava que o Governador não cumprisse. Disse que era muito 
incomum contratar um advogado para contestar parecer da Procuradoria-
Geral do Estado, pois ela é um órgão constitucionalmente previsto. O Sr. 
Eduardo explicou que estava contratado pela MGI, e não pelo Estado, e que 
fazia parte de um grupo de trabalho. Inclusive fazia parte desse grupo de 
trabalho o Secretário Adjunto da Fazenda". (Notas taquigráficas, fi. 1759). 

O depoimento do Sr. Eduardo Grebler deixa bem clara a participação dos 
então potenciais adquirentes das ações ordinárias da CEMIG na formulação 
do Acordo de Acionistas da CEMIG: 

"Portanto, em inúmeras oportunidades, ouvimos e até pedimos que nos 
dessem contribuições várias. E elas vieram das várias fontes que mencionei, 
de órgãos do Estado, da Procuradoria-Geral do Estado e até mesmo de 
potenciais candidatos, que manifestavam o que era de seu interesse. 

( ... ) 
Essa empresa, que finalmente veio a ser a vencedora da licitação, sem 

dúvida foi a que manifestou maior interesse. Foi ela quem mandou o maior 
número de pedidos, sugestões e idéias. 

( ... ) 
Como já disse antes, a Southern foi uma das que mais apresentaram 

sugestões, mas houve sugestões apresentadas por uma empresa que se 
chama AGS; outras, pela SElA ( ... ), algumas vieram da COPEL e nos 
chegaram por intermédio da Secretaria da Fazenda. Mas várias chegaram 
sem origem identificável". (Notas taquigráficas, fi. 825 e 859.) 

Sendo assim, parece correta a conclusão de que a atuação do escritório 
particular se deu com o propósito de viabilizar a consecução dos anseios dos 
potenciais adquirentes das ações. Seguramente não se explica a supressão 
da competência legal e constitucional da Procuradoria-Geral do Estado para 
atribuir-se a um escritório particular de advocacia a função de avaliar o que 
seria ou não aceitável em matéria de interesse público. 

Relembre-se que a MGI participou da operação para viabilizar o 
adiantamento dos recursos para o Estado de Minas Gerais, como se verifica 
da leitura dos contratos celebrados com a BNDESPAR e impedir a 
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interferência de outros acionistas minoritários na venda de ações ordinárias, 
fazendo, pela forma como foi realizada a operação, a alienação obrigatória de 
um único lote de ações, sem possibilidade de outros acionistas ofertarem 
também as suas ações. 

A MGI, portanto, foi usada tão-somente como instrumento para a venda das 
ações, sem que nenhum pretexto nem explicação possam se prestar a 
justificar o papel, que também desempenhou, de avaliador do interesse do 
Estado membro na qualidade de controlador da CEMIG. Note-se que a MGI 
não mantinha nenhum Acordo de Acionistas com o Estado. 

Ora, a presença da MGI na operação, como um biombo a ocultar alguma 
circunstância, não afasta o interesse público envolvido na contratação, cuja 
satisfação e acatamento é responsabilidade do Estado membro. 

Por isso, é inteiramente despropositado atribuir a um escritório particular a 
avaliação do que, no caso, era ou não era adequado à satisfação do interesse 
público. De mais a mais, certamente não carecem de conhecimento jurídico 
os membros da Procuradoria-Geral do Estado de Minas Gerais em matéria de 
Acordo de Acionistas, como evidenciam os depoimentos já citados. 

b} Os itens 1.3, 1.4, 8 e 9 do edital do leilão público das debêntures da MGI 
tratam especificamente do Acordo de Acionistas, cuja minuta foi colocada à 
disposição dos interessados, dando-se noticia da publicação de seu modelo. 

Cumpre relembrarmos que a Lei n° 11.968, de 1°/11/95, não tratou, direta 
ou indiretamente, do controle da CEMIG nem do BEMGE. Cogitou apenas da 
quantidade de ações que assegurasse participação majoritária no capital 
votante dessas companhias. 

Assim, o que a lei autorizou foi tão-somente a venda das ações ordinárias 
com os direitos a elas inerentes, não se lhes agregando privilégios outros, 
além dos inerentes aos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias 
de qualquer companhia. 

c) São, contudo, os seguintes os principais direitos conferidos pelo Acordo 
de Acionistas ao sócio estratégico, adquirente das ações ordinárias: 

1) eleger 4 dos 11 membros do Conselho de Administração e 3 dos 8 
membros da Diretoria; 

2) vetar em relação ao conjunto das matérias contidas na Cláusula 4 do 
Acordo de Acionistas, que compreende todas as matérias que constituem o 
conteúdo da administração da empresa, bem como em relação à sua política 
operacional e estratégia de ação, e aprovar decisões atinentes a tais 
matérias, ou seja, tudo estará sempre sujeito à concordância do sócio 
estratégico. Para exemplificar, poder-se-ia citar a alínea "e" do item 4.6 do 
Acordo de Acionistas, a qual determina ser da competência do Conselho de 
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Administração deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre 
empréstimos, financiamentos e outros negócios jurídicos a serem celebrados 
pela Companhia, de valor superior a R$1.000.000,00. Por sua vez, a Cláusula 
4.7.1 do mesmo acordo determina dependerem de "quorum" qualificado, isto 
é, do voto de oito conselheiros, as decisões sobre tais matérias; 

3) receber, no mínimo, 50% dos dividendos da Companhia. 
d) Havia autorização legal para vender ações, não o controle. As ações 

ordinárias seriam validamente alienadas até o limite quantitativo autorizado 
pela lei, mas a elas foram agregados direitos que não eram pertinentes aos 
33% transferidos ao sócio estratégico. Tanto não tinham pertinência com 
aquele bloco de ações que, para que passassem a tê-la, foi necessário 
acrescentar-se algo novo, o Acordo de Acionistas. O Acordo de Acionistas foi 
necessário para transformar as puras e simples ações ordinárias, cuja venda 
estava autorizada, em ações do grupo controlador. Em relação ao controle, 
contudo, jamais foi autorizada nenhuma modificação. Vale frisar que o Estado 
era o titular absoluto do controle da CEMIG e o era em cumprimento às 
regras legais e à Constituição do Estado de Minas Gerais. 

A lei estadual autorizou a venda de ações ordinárias até o limite quantitativo 
dentro do qual ficasse assegurado ao Estado o controle já existente da 
CEMIG, ou seja, o Estado de Minas Gerais isoladamente detendo o controle 
da sociedade. 

O Acordo de Acionistas entretanto, importou que fosse transferida do 
património público para o do adquirente uma quantidade maior de direitos do 
que a autorizada pela lei. Se não, vejamos: em um primeiro momento havia 
um conjunto de valores, qual seja determinada quantidade de ações, mais os 
direitos inerentes ao titular único das mesmas ações. 

Em um segundo momento, o mesmo conjunto é subdividido em dois 
subconjuntos, de tal modo que, a partir daí, somente um e outro, isto é, só 
ambos, conjuntamente, podem exercer o privilégio do qualificativo 
exponencial que é o poder de decisão. 

Portanto, pode-se concluir que aquele que anteriormente era titular absoluto 
transferiu algo além de certa quantidade de ações (ainda que fosse apenas 
uma) para que o titular do segundo subconjunto também gozasse do 
qualificativo exponencial. 

Torna-se claro, então, que o Acordo de Acionistas importou a alienação 
parcial do poder de controle da sociedade. 

e) O argumento do compartilhamento, definido por alguns, não procede, 
mesmo porque a própria palavra compartilhar denota hipótese na qual mais 
de um sujeito se encontra em uma mesma situação (situação jurídica, no 
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caso). 

Ora, se no momento anterior apenas um se encontrava em determinada 
situação jurídica e, a despeito de qualquer alteração na sua base quantitativa 
(base fática), a mesma situação passa a ser compartilhada por dois sujeitos 
de direito, isso se dá porque ao novo sujeito se transferiram privilégios que 
eram do primeiro. 

Examine-se, a propósito, o próprio Acordo de Acionistas, no que dispõe em 
sua Cláusula 8: 

"8.2.1 - Em qualquer hipótese de cessão, pelo Estado, de ações de sua 
propriedade, deverá ser previamente assegurado que o adquirente se 
submeterá aos termos do presente Acordo, devendo subscrevê-lo no ato da 
transferência das ações para seu nome, de modo a preservar o cumprimento 
dos direitos e obrigações aqui contemplados". 

f) O Acordo de Acionistas criou severas limitações para o Estado de Minas 
Gerais. 

Anteriormente à alienação das ações ordinárias, as decisões no âmbito da 
Companhia não sofriam restrições nem limitações, senão as constantes das 
regras atinentes às leis que regulam a organização e o funcionamento das 
sociedades anônimas, das empresas estatais em geral e dela, CEMIG, em 
particular. 

A nova composição acionária importou que tenham sido criadas 
determinadas regras em favor de um acionista minoritário, a Southern. Diante 
disso, torna-se inteiramente insustentável o argumento de que não houve 
alteração no exercício do poder de controle da Companhia. Veja-se que tais 
regras implicam limitações abrangentes e completas para toda a 
administração da CEMIG, pois, praticamente sem qualquer exceção, tudo o 
que é fundamental há de ser decidido pelo Conselho, mediante o voto 
favorável de oito membros, sendo que apenas seis são indicados pelo 
Estado. 

g) O Acordo de Acionistas foi o instrumento urdido para que o novo sócio 
passasse a deter indisfarçável poder na administração da CEMIG, poder que, 
não fosse esse instrumento, não seria por ele detido. Tal acordo implicou 
transferência, à SOUTHERN, de parte do poder de controle que o Estado de 
Minas Gerais detinha sobre a CEMIG, sem que estivesse o Executivo 
autorizado a transferi-lo, em flagrante desrespeito à Constituição Estadual e à 
lei que autorizou a alienação de parte das ações ordinárias. É, pois, nulo de 
pleno direito. 

4.3.4. -A opção pela venda por meio do lançamento de debêntures da MGI 
a) A operação de adiantamento de recursos do BNDES para a MGI 
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configurou um empréstimo, visto terem sido eles entregues àquela entidade 
em razão da subscrição de debêntures emitidas. A debênture é titulo pelo 
qual a sua emissora recebe recursos sob as regras de empréstimo. Veja-se o 
art. 52 da Lei n° 6.404, de 15/12/76: 

"Art. 52 - A Companhia poderá emitir debêntures que conferirão aos seus 
titulares direito de crédito contra ela, nas condições da escritura de emissão e 
do certificado". 

O montante correspondente à emissão de debêntures é escriturado no 
passivo exigível da companhia emissora desses titules. 

Resulta evidenciado, a partir de tudo quanto foi apurado e da análise dos 
contratos envolvendo o Estado, o BNDES e o BNDESPAR, bem assim a MGl, 
que a causa da transferência das ações da CEMlG, de propriedade do Estado 
de Minas Gerais, para a MGl foi o fato de o Estado, necessitado de recursos, 
somente poder endividar-se com autorização do Senado Federal. Daí ter-se 
urdido o esquema da compra das ações pela MGl, que pagaria o preço, ao 
Tesouro Estadual, com recursos captados, por empréstimo, junto ao BNDES, 
mediante emissão das debêntures. 

A despeito de inexistir controvérsia sobre serem as debêntures título 
mediante o qual a sociedade que as emite toma empréstimo, o Sr. Walfrido 
dos Mares Guia debateu-se, em seu depoimento, para dizer exatamente o 
oposto. Não há como, no entanto, pretender-se negar esse fato, mesmo 
porque o texto do art. 52 da lei é suficientemente claro. 

A propósito, afirmou aquele depoente, em resposta a uma indagação sobre 
o tema: 

"Ora, se V. Exa. acha que houve, estamos em dois pontos diferentes. Digo 
que não houve empréstimo, e pronto, porque·dei toda a argumentação. Aí V. 
Exa., do alto de sua competência de relator, diz que houve empréstimo, sim, 
que o dinheiro foi tomado e que isso é um empréstimo. Eu digo: o dinheiro 
não foi tomado por empréstimo; foi um adiantamento de um contrato legal, 
legítimo, feito, publicado, conhecido por meio de um processo de emissão de 
debêntures subscritas integralmente por um Banco público, em um processo 
absolutamente transparente, igual a todo mundo no Brasil. Agora não vim 
aqui convencer V. Exa. de suas convicções ou da sua ideologia; vim aqui 
para esclarecer o que sei. E digo a V. Exa. que meu depoimento deve ser 
colocado entre aspas: não houve empréstimo; e, pela lei, não houve". (Notas 
taquigráficas, fi. 1634). 

A leitura da Lei das Sociedades por Ações, n° 6.404/76, art. 52, transcrito, 
porém, evidencia ser inteiramente equivocado o depoimento do Sr. Walfrido 
dos Mares Guia. 
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eventual proveito de 30% para 10%". (Notas taquigráficas, fi. 797) 

O Sr. Eduardo Grebler tenta justificar o recurso à venda das debêntures nos 
seguintes termos: 

"Assim estruturada a operação, o Estado, contudo, se deparou com uma 
dificuldade, suscitada pela Bolsa de Valores Minas-Espírito Santo-Brasília. 
( ... ) É que alguns acionistas minoritários da CEMIG - que os tem em grande 
quantidade - manifestaram a intenção também de vender as suas ações, em 
conjunto com a MGI, pelo mesmo preço e nas mesmas condições que esta 
viesse a obter. Seria utilizado um mecanismo de bolsa conhecido como 
interferência vendedora, que estabelece, quando há uma oferta simultânea de 
ações por diferentes vendedores, que o comprador fica obrigado a efetuar 
rateio entre todos os ofertantes, não podendo selecionar um único. 

Como conseqüência disso, a MGI poderia não conseguir vender a 
totalidade de suas ações. Poderia ficar com uma sobra, o que não lhe 
conviria, se essa sobra fosse excessiva. Houve sucessivas reuniões com 
representantes da Bolsa de Valores de Minas - Espírito Santo - Brasília 
tentando se estabelecer um acordo sobre a quantidade mínima de ações que 
a MGI considerava viável vender. Em principio, o Governo estabeleceu que 
seriam 16.400.000.000 de ações. Portanto, de um total de 18.700.000.000 de 
ações a MGI aceitaria ir ao mercado e vender, desde que vendesse pelo 
menos 16.400.000.000 de ações (os outros minoritários venderiam a 
diferença). 

Entretanto, esse acordo não se concretizou porque houve dificuldades de 
ajustes entre as partes." 

Então, caracterizou-se um impasse. Diante dele, a MGI e o Estado de 
Minas Gerais, em comum acordo com o BNDESPAR, estabeleceram que, ao 
invés de realizar um leilão de ações, no qual essa tal interferência vendedora 
fatalmente ocorreria, seria realizado um leilão de debêntures, onde essa 
interferência não poderia ocorrer, porque só o BNDESPAR tinha debêntures. 
Portanto, não havia possibilidade de ninguém trazer debêntures para exercer 
a interferência vendedora. Aí é que se celebraram dois aditivos àqueles 
contratos, chamados Aditivos n°s 2 e 3, no qual foi desenhada a operação na 
forma como finalmente se realizou. E foi lavrada a escritura de emissão de 
debêntures e seus respectivos aditamentos, de forma correspondente". 
(Notas taquigráficas, fi. 799). 

Daí se segue que duas importantes ordens de regulação de direitos 
restaram fraudadas mediante o recurso à emissão de debêntures: as regras 
constitucionais atinentes ao endividamento dos Estados e regras que, no 
caso, asseguram aos acionistas minoritários também optarem pela venda de 



o 

• .. 

551 
suas ações. 

Relativamente à primeira irregularidade, seria passível de nulidade a 
transferência, pelo Estado, das ações ordinárias de emissão da CEMIG para 
a MGI porque, por essa via, ter-se-ia perpetrado fraude ás regras 
constitucionais relativas ao endividamento público. 

c) Acrescente-se ainda, relativamente às debêntures, que inexiste no direito 
brasileiro a transformação da debênture em bem do ativo da emissora. 

O mútuo debenturístico deve ser pago em dinheiro. Disso apenas se 
poderia escapar se tivesse sido pré-contratada a dação em pagamento das 
ações ordinárias da CEMIG, detidas pela MGI. Ainda assim, o passivo 
correspondente à emissão das debêntures estaria se prestando 
exclusivamente a viabilizar a retirada das ações ordinárias da CEMIG do 
patrimônio do Estado. 

O que poderia ter sido feito (e não foi) seria a emissão de debêntures 
conversíveis em ações da CEMIG, dentro da sistemática da Lei n° 6.404. 

Formulou-se o negócio da emissão de debêntures pela MGI como dívida 
(empréstimo debenturístico) garantida por ações ordinárias da CEMIG. Ora, o 
credor (BNDESPAR, ou quem o sucedeu, a Southern) não poderia ficar com 
o bem dado em garantia porque isso consubstanciaria o pacto comissório. O 
bem deveria ser vendido em leilão público, aplicando-se os recursos á 
satisfação do crédito garantido, como bem salientou o Sr. José Luiz Ladeira: 
"aí a nulidade da alienação das ações para resgate das debêntures". 

4.3.5. -O leilão das debêntures- o valor de venda 
a) Apesar de ter sido formalmente realizado leilão para a venda de 

debêntures de propriedade do BNDESPAR, de emissão da MGI, efetivamente 
o conteúdo de valor dessas debêntures era o valor de cada ação ordinária da 
CEMIG em que se transformariam as debêntures da MGI. 

Sem que se pretenda entrar no mérito da metodologia adotada para 
avaliação, que, segundo consta dos documentos elaborados pelo BNDES, 
consistiu na apuração do fiuxo de caixa descontado, é importante destacar 
que, na tentativa de fundamentar-se porque os minoritários não deveriam se 
favorecer da interferência vendedora no caso de a venda das ações ser feita 
pela MGI, demonstra-se que a mais-valia do lote de ações alienado para a 
Southern decorria do Acordo de Acionistas. Segue-se que o acordo agregou 
algo além das ações em si mesmas consideradas; agregou poder político na 
Companhia, obviamente reduzindo o do Estado de Minas Gerais. 

Veja-se a exposição do Sr. Eduardo Grebler, em seu depoimento: 
"O preço mínimo fixado para a venda do lote de ações ·pressupunha que o 

Estado de Minas Gerais auferiria um benefício que lhe era muito particular e 
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peculiar, que decorria do fato de haver um Acordo de Acionistas, onde o 
Estado convida um novo grupo a contribuir e influir tecnicamente na condução 
da nova etapa da CEMIG. Esse Acordo de Acionistas agregou às ações, que 
eram de propriedade do Estado inicialmente e, depois, da MGI, um valor 
específico, mas muito peculiar ao Estado de Minas Gerais. Não faria sentido, 
e esse foi o principal ponto de discórdia na ocasião, que alguns acionistas 
minoritários, detentores de grandes blocos de ações, se beneficiassem dessa 
mais valia das ações, que não era decorrente da sua cotação de bolsa que, 
na altura, era em torno de R$20,00 por lote de mil ações, quando, na verdade, 
o Estado pretendia obter R$60,00 por lote de mil ações. Não era razoável. 
Não pareceu razoável a todos os que analisaram essa situação que os 
minoritários se beneficiassem dessa mais-valia, que deveria caber 
exclusivamente ao Estado de Minas Gerais, que era quem celebraria o 
Acordo de Acionistas". 

E continua: 
"Mas daí não se segue, necessariamente, que ele estivesse vendendo o 

controle. Sucede que ele estava transacionando uma qualidade especial que 
detinha. Não, necessariamente, o controle." (Notas taquigráficas, fi. 806). 

b) Disso resulta que o critério do fluxo de caixa descontado, alardeado 
como o universalmente adotado para investimentos (depoimento do Sr. 
Walfrido dos Mares Guia, fi. 1587), não contemplou qualquer mais-valia 
relativamente ao intangível constituído pelo Acordo de Acionistas. 

É que apenas se comparou o valor apurado pelo critério do fluxo de caixa 
descontado com a cotação em bolsa. Como o mercado de bolsa já sofrera 
significativa desvalorização desde a implantação do Plano Real, essa 
comparação nada representa de significativo. 

Em face dos critérios de avaliação do art. 170, § 1°, da Lei n°. 6.404 
(rentabilidade futura, cotação em bolsa e patrimônio da sociedade) verifica-se 
que o valor mínimo estipulado para o leilão praticamente situou-se no mesmo 
patamar da avaliação patrimonial. 

Afirma-se, por um lado, que haveria um intangível no bloco negociado, daí a 
negociação justificar-se como sendo de um bloco único, a fim de que não 
houvesse aproveitamento, pelos minoritários, do intangível incluso no valor 
das ações do Estado. 

Por outro lado, ao explicar-se como foi fixado o valor mínimo, temos que a 
adquirente nada a mais pagou pelo Acordo de Acionistas além do fluxo de 
caixa descontado. Apesar disso, todos os depoentes que participaram direta 
ou indiretamente da alienação afirmaram que o valor pago ao Estado 
compreendia a mais-valia do Acordo de Acionistas. Enfim, há incongruência 



z 
õ 

~ 
E 
õ 
:E 
• . • E • ;;; 
;;; 
~ . • <. 
< . 

553 
na fixação do valor mínimo estipulado para o leilão. 

c) Quanto ao preço mínimo, é preciso enfatizar que, financeiramente, foi 
objeto de marcante redução. E isso porque, ainda que, nominalmente, o leilão 
tenha sido liquidado pelo preço mínimo, o montante efetivo da liquidação 
situou-se muito abaixo, visto que 50% dele foram objeto de pagamento com 
nota promissória vencível no prazo de um ano da liquidação do leilão, sem 
juros nem acréscimos a qualquer título; outros 50% foram financiados pelo 
BNDES à Southern, pelo prazo de dez anos, com juros de 3,35% ao ano, taxa 
imensamente menor do que qualquer outra cobrada no mercado financeiro no 
Brasil, em qualquer modalidade creditícia. 

4.3.6- As taxas de juros definidas nos contratos MGI-BNDES 
a) O empréstimo concedido ao Estado de Minas Gerais, mercê da operação 

de lançamento de debêntures da MGI, cujo respaldo patrimonial eram as 
ações ordinárias da CEMIG, foi contratado a juros calculados pela taxa T JLP 
mais 8% ao ano. 

A margem de risco do empréstimo para o BNDES estava coberta pelas 
ações da CEMIG, avaliadas pelo próprio BNDES em montante muito acima 
dos desembolsos concedidos ao Governo de Minas Gerais. O prazo do 
empréstimo ficou automaticamente limitado ao tempo necessário para o leilão 
público das debêntures. 

Comparativamente, o financiamento concedido pelo mesmo BNDES à 
Southern, adquirente das ações da CEMIG, foi contratado a juros de 3,35% 
ao ano, com prazo de dez anos. 

De outra parte, o pagamento do preço das debêntures pela Southern 
relativamente aos 50% que não foram diretamente financiados pelo BNDES 
foi efetivado mediante a entrega de notas promissórias, para resgate em um 
ano, sem juros. Nesse sentido, o Sr. Mendonça de Barros, em seu 
depoimento, disse que não se podem comparar taxas de juros praticados no 
mercado internacional com as taxas de juros internos. Afirmou ainda que a 
taxa de TJLP + 8% foi padrão para todos os processos de privatização 
ocorridos na época e financiados pelo BNDES. 

Já o Sr. Moura e Castro, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais, em seu voto sobre a regularidade dos contratos celebrados 
entre a MGI e o BNDES, em sessão de 19/3/97, dessa Corte, criticou 
enfaticamente os juros celebrados entre as duas entidades. Opinou o 
Conselheiro: "Os juros pactuados no contrato são ilegais e abusivos, 
ressaltando-se que, além do "spread" ou taxa de juros de longo prazo - T JLP -
, incidirá um "plus" de 8% ao ano. Ou seja, os juros cobrados pelo BNDES 
estão muito acima das taxas internacionais, ou mesmo das taxas de 
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empréstimos bancários de longo prazo ou "spread". Segundo notícia da 
revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, esses 
juros giram em torno de 10,3% a.a., entre os meses de março e maio deste 
ano, com tendência a cair". 

b) No que concerne ao risco de crédito da Southern Electric Brasil, esse 
permaneceu, substancialmente, idêntico ao da MGI, pois as mesmas ações 
ordinárias da CEMIG continuaram a consubstanciar o seu lastro. 

c) O argumento de que o Estado teria ganho importante diferença sobre os 
juros se tivesse aplicado a juros do SELIC os recursos recebidos por 
empréstimo do BNDES não pode nem sequer ser considerado, porque não é 
lícito ao Estado endividar-se para especular com taxas de juros; o Estado 
tomou os recursos efetivamente para atender a seus compromissos, a suas 
necessidades de. dispêndios, conforme determinou a Lei n° 11.968, que 
autorizou o Poder Executivo a alienar ações da CEMIG. 

4.3.7- A liquidação 
A liquidação do leilão ficou condicionada, de conformidade com a retificação 

do aviso publicada em 22/5/97, à apresentação da minuta do contrato de 
concessão pelo poder concedente, tendo como data-limite 15/6/97. 

A liquidação, de conformidade com as normas da Caixa de Liquidação e 
Custódia, dá-se em três dias após a operação; tendo sido suspenso o prazo 
para a apresentação da minuta do contrato de concessão e definido o dia 15 
de junho como data-limite, o dia 18 de junho foi o dia em que de fato se 
deveria efetivar a liquidação do leilão público das debêntures da MGI. 

4.4- O novo sócio da CEMIG 
4.4.1 -A alienação pela Southern de parte das ações adquiridas 
a) Um dos itens previstos no edital de leilão público de debêntures 

resgatáveis em ações da CEMIG estipulava que o eventual comprador 
deveria ter qualificação técnica no setor de energia elétrica. Por esse motivo 
foi chamado de sócio estratégico. 

De acordo com a documentação analisada, percebe-se que isso já era um 
direcionamento do processo de venda de ações. Em diversos depoimentos à 
CPI, ficou claro que, desde o começo do processo, a intenção era vender as 
ações em bloco e para um sócio estratégico. Tal diretriz foi determinada pelo 
Governo Federal. 

Realizado o leilão, em 28/5/97, foi vencedora a empresa Southern Electric 
Brasil Participações Ltda., representante no Brasil da Southern Energy 
Internacional, empresa norte-americana. A Southern Electric Brasil 
Participações Ltda. foi constituída, em 1994, por duas empresas do grupo 
Southern. 
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Entretanto, em 18/6/97, dia da liquidação financeira do leilão, ocorreu a 

quinta alteração contratual da Southern Electric Brasil, entrando como 
acionista a empresa 524 Participações S.A. com 9% das cotas. A 524 
Participações S.A. tem como principal sócio o Opportunity AFMIA (fundo de 
carteira livre do Banco Opportunity). 

Já no dia 19/6/97, ocorre a sexta alteração contratual da Southern Electric 
Brasil, e o sócio Southern Energy Internacional transferiu as quotas 
remanescentes de sua propriedade no capital da Southern Electric Brasil à 
Cayman Energy Traders (ligada à Southern Energy lnternational Inc.). 

A Cayman Energy Traders assim tem dividido seu capital: 51% dele com a 
Southern Energy lnternational, Inc. e 49% com a AES. Esta AES é uma das 
empresas que estariam interessadas em adquirir as ações da CEMIG, mas 
não compareceu ao leilão, apesar de pré-qualificada. 

Atualmente a Southern Electric Brasil tem como sócios: a Cayman Energy 
Traders, com 90,6% do capital, e a 524 Participações S.A. (Opportunity), com 
9,4%. 

b) Em virtude das modificações no quadro acionário da Southern Electric 
Brasil, sobretudo de sua controladora, a Southern Energy lnternational, todas 
as alterações que modificaram sobremaneira a qualificação dos titulares 
diretos e indiretos deveriam ter sido comunicadas ao Estado pela Southern 
Electric Brasil. 

Mercê da redução total da participação direta da Southern Energy 
Internacional, Inc. no capital da Southern Electric Brasil, que passa a deter 
51% da Cayman Energy Traders, e da admissão da 524 Participações na 
própria Southern Electric Brasil, a controladora dessa Southern Electric Brasil, 
empresa que firmou o Acordo de Acionistas com o Estado de Minas Gerais, 
deixou de ser a majoritária absoluta de seu capital, passando a deter 
participação indireta ponderada de 46,2% no capital da Southern Electric 
Brasil. 

Ora, de conformidade com a sistemática estabelecida pelo Acordo de 
Acionistas, particularmente em sua Cláusula 8.7, as alterações havidas na 
estrutura societária da Southern Electric Brasil Participações e de sua 
controladora deveriam ter sido comunicadas ao Estado em 30 dias após a 
transferência, para que este manifestasse sua anuência. Mesmo em virtude 
do disposto na Cláusula 8.7.3, que atribui à Southern Electric Brasil o 
exagerado poder de que a ela mesma permite comprovar a inaplicabilidade 
da suspensão do acordo, também ao Estado deveriam ter sido por ela 
comunicadas todas aquelas ocorrências. 

Dispõe essa Cláusula 8.7: 
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"Permanecerão suspensas as disposições da cláusula terceira do presente 

Acordo, bem como aquelas que asseguram à sociedade o direito de indicar 
integrantes para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal da Companhia, na ocorrência de qualquer das seguintes 
hipóteses: 

( ... ) 
b) caso, sem prev1a anuência do ESTADO, seja transferido o controle 

acionário de empresa controladora, controlada ou que esteja sob controle 
comum com a sociedade, cuja qualificação econômico-financeira ou 
qualificação técnica tenha sido utilizada para pré-qualificar a sociedade no 
processo de aquisição das ações". (Notas taquigráficas, fi. 831.) 

4.5.2- A qualidade dos serviços 
a) O depoimento do Prof. Luiz Pinguelli Rosa é sobremaneira esclarecedor 

a propósito deste tema: 
"Outra coisa é o controle de grandes grupos americanos e europeus, no 

Brasil, encontrados em várias empresas. Por exemplo, o grupo que está 
presente na CEMIG está também na Light, e a IDF está presente na Light e 
na Eletropaulo. Refez-se o monopólio da antiga Light, que tinha a maior fatia 
de distribuição de energia elétrica do Brasil, com uma Light em São Paulo, e 
uma Light no Rio de Janeiro, pertencentes a um grupo único - americano e 
canadense. Depois de estatizada, subdividiu-se numa companhia estadual 
paulista e numa companhia federal do Rio de Janeiro. Atualmente, essas 
duas estão sob o mesmo controle da empresa estatal francesa IDF. 

A falta de investimento de expansão é o grande problema. Essa é a razão 
do "apagão". Não houve raio algum. É uma falsa informação, porque não caiu 
nenhum raio em Bauru. Todas as informações técnicas disponíveis mostram 
que não caiu raio. O que houve foi uma perturbação no sistema, que está 
muito vulnerável. Isso está ocorrendo porque está havendo falta de 
investimento, falta de geração e falta de transmissão. O sistema está com 
risco de colapso. Pelos dados do próprio setor elétrico federal, esse risco já 
mais que dobrou. 

A qualidade do serviço - como público - piorou. No ano passado, no Rio de 
Janeiro, já saímos correndo atrás do prejuízo. Aos primeiros colapsos -
bastante amplos - em bairros inteiros, criamos uma comissão por uma 
agência independente de fiscalização. Porque a ANEEL ainda não estava 
constituída. Ela se constituiu correndo atrás do prejuízo da Light. O Rio de 
Janeiro já estava sem luz, e a ANEEL estava sendo formada. Também agora, 
a ONS está sendo constituída atrás do prejuízo da falta de energia, em nível 
nacional. No dia em que caíram os sistemas do Centro, do Sul e do Sudeste, 
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a ONS tinha apenas 10 a 12 dias de constituída. A qualidade do serviço 
público e o atendimento, inclusive o social, são problemas complicados, na 
medida em que acreditamos que a energia elétrica deva ser levada a todos os 
brasileiros" (Notas taquigráficas, fi_ 443-) 

Em outro ponto de seu depoimento, instado a aprofundar sua análise a 
respeito da perda de qualidade dos serviços, assim se manifestou o Prof. Luiz 
Pinguelli Rosa: 

"E há os índices. Cansei até de ter debates com a Light. Eles diziam que os 
índices estavam melhorando. Mas é igual ao construtor daquele edifício da 
Barra que caiu, que dizia que o edifício era ótimo; só deu azar porque caiu. 
Não é possível um edifício que cai ser ótimo, como também não é possível 
um setor elétrico que apaga a luz estar melhorando. O que estão fazendo é 
uma maquiagem. ( ... ) 

O que as companhias estão fazendo é mudar os índices, criando a maior 
confusão". (Notas taquigráficas, fi. 477 e 478.) 

b) O Sr. Maurílio Chaves dos Santos, ex-Coordenador-Geral do Sindicato 
dos Eletricitários de Minas Gerais, em seu depoimento à CPI, discorreu sobre 
o crescimento das reclamações de consumidores da CEMIG em 1g98, nos 
seguintes termos: 

"Na CEMIG, sempre pregamos a importância do leiturista. Sempre 
dissemos que o leiturista era o cartão de visita da CEMIG, pelo fato de ser o 
contato direto com o consumidor da empresa. ( ... ) Em nome do lucro, 
deliberou-se por extinguir o cargo de leiturista na empresa e contratar 
terceiros para realizar essa atividade. Conseqüentemente, o número de 
reclamações por parte do consumidor residencial cresceu de forma 
assustadora. Tivemos a oportunidade de ver na imprensa filas e mais filas 
nas agências de atendimento da empresa em face do péssimo atendimento 
concedido por esses terceiros. Por causa de um pessoal desqualificado para 
a função, houve um superdimensionamento das contas de energia elétrica, ou 
seja, os terceirizados não iam ao local proceder à leitura, que era feita por 
estimativa. Essa conduta trouxe grande transtorno para a maioria dos 
consumidores da CEMIG, não só em Belo Horizonte, mas em todo o Estado . 
Isso trouxe conseqüências muito graves para a empresa, não só pelo fato de 
ela ter de refaturar essas contas, mas pelo tempo perdido pelo consumidor 
indo às agências da empresa reclamar o faturamento de sua conta de 
energia, o que resultou num desgaste muito grande para a Companhia". 
(Notas taquigráficas, fi. 355.) 

Da mesma forma, o Sr. Lúcio Guterres, discorrendo sobre o fechamento de 
postos de atendimento ao consumidor, destacou a priorização do grande 
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consumidor em detrimento do pequeno: 

"No Sindicato, temos uma fita em que o representante da Southern, da AES 
e do Banco Opportunity expõe à diretoria do sindicato, com a maior afronta, 
que a CEMIG atualmente se interessa por consumidores acima de 300kw. 
Depois da chegada dos estrangeiros, o atendimento passou a ser um detalhe. 
O atendimento aos pequenos consumidores tem que deixar de existir porque 
onera os cofres da empresa. Essa é a filosofia dos sócios estrangeiros, que 
se endividaram para comprar as ações da CEMIG.( ... ) E uma das coisas que 
a empresa tem -ou tinha, até então-, é um bom atendimento. O atendimento 
às pequenas cidades, à fazenda do senhor e à fazenda dos outros senhores, 
ao pequeno proprietário rural, às favelas, às vilas, às periferias onera os 
cofres da empresa. ( ... ) O grande consumidor é atendido pelo Presidente da 
CEMIG, enquanto o pequeno consumidor não tem nem uma portinha, nem 
um eletricista em sua cidade para atendê-lo. Às vezes, esse atendimento está 
100, 200, 250 km distante da cidade pequena. O atendimento está 
prejudicado em nome do lucro. Tem de dar lucro". (Notas taquigráficas, fi. 
356.) 

c) Essas considerações autorizam a conclusão de que, seja no que toca à 
qualidade dos serviços decorrente da capacidade de geração e transmissão -
que está altamente comprometida em face da ausência de investimentos -, 
seja em relação à qualidade dos serviços para o público em geral (inclua-se 
aí até o faturamento da empresa), a situação é péssima. Houve, nitidamente, 
grande perda de qualidade em razão da busca do lucro financeiro. 

Lembre-se, por outro lado, que praticamente 100% dos lucros gerados pela 
CEMIG vêm sendo distribuídos, a título de dividendos, aos acionistas. 

4.4.3- O reinvestimento dos lucros 
a) A Cláusula Sétima do Acordo de Acionistas - Política de Reinvestimentos 

e Dividendos - evidencia, com enorme clareza, a ausência de qualquer 
política de reinvestimento de lucros, cabendo aqui sua transcrição: 

"7.1 .. Os recursos da Companhia serão geridos de modo a assegurar o 
maior retorno possível para seus acionistas, observados os padrões de 
segurança e os investimentos previstos no Plano Qüinqüenal de Negócios e 
no orçamento anual da Companhia. 

7.2. As partes se comprometem a votar, nas assembléias gerais da 
Companhia que deliberarem sobre a distribuição de dividendos, no sentido de 
aprovar a distribuição do dividendo anual obrigatório nos termos do Estatuto e 
da Lei das Sociedades Anônimas. 

7.2.1. Desde que, no balanço do exercício social submetido à aprovação da 
assembléia geral, a Companhia tiver apresentado patrimônio líquido não 
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inferior ao existente no exercício encerrado em 31 de dezembro de 1996, as 
partes se comprometem a votar distribuição de dividendo complementar 
àquele previsto no estatuto de modo a atingir, em conjunto com o dividendo 
obrigatório, pelo menos 50% do lucro liquido da Companhia, ajustado na 
forma da lei. 

7.2.2. Além do dividendo complementar referido no subitem precedente, as 
partes se comprometem a deliberar a distribuição, como dividendo adicional, 
de parcela do lucro liquido que não for necessário a investimentos destinados 
à manutenção da capacidade operacional da Companhia e ao cumprimento 
das obrigações por ela assumidas, previstos no Plano Qüinqüenal de 
Negócios e no orçamento anual. Caso a Companhia decida que tais 
investimentos e obrigações serão financiados mediante a emissão de títulos 
ou obtenção de empréstimos, as partes poderão, de comum acordo, deliberar 
a distribuição das parcelas adicionais do lucro líquido a título de dividendos". 

b) Note-se bem a manifestação do Sr. Cláudio José Dias Sales, 
respondendo á indagação a respeito da distribuição de lucros e 
reinvestimento de lucros na CEMIG após o ingresso do sócio estratégico. 

"Com relação aos dividendos, acho que o importante são os números de 
dividendos da CEMIG, que, para o ano de 1997, tem números aproximados 
de R$ 272.000.000,00 de dividendos e, para o ano de 1998, R$ 
557.000.000,00 de dividendos. A parte da Southern Electric Participações 
Ltda. é de 14,4% disso, ou seja, referente ao ano de 1997, R$ 39.160.000,00, 
e relativa ao ano de 1998, R$ 80.200.000,00. 

A 524 Participações S.A. recebe, na sua proporção, 9,4 %, e a Cayman 
Traders recebe 90,6% desse valor. ( ... ) a 524 Participações S.A. é uma 
empresa brasileira - e isso é pago diretamente aqui. Para a Cayman Traders, 
empresa internacional, isso é pago através de uma transferência, enfim, 
contrato de câmbio protocolado junto ao Banco Central. É importante que se 
diga que, de acordo com as regras do Banco Central, a cada remessa desse 
tipo, é obrigatório que seja apresentado o registro de capital estrangeiro no 
Brasil e o balanço da Companhia. Tudo isso faz parte de um dossiê para o 
Banco Central autorizar. A remessa é feita por um dos Bancos comerciais no 
Brasil autorizados pelo Banco Central para fazer essa remessa". (Notas 
taquigráficas, fi. 1119.) 

Em resposta a outra indagação a propósito da distribuição do lucro no ano 
de 1998, o depoente Cláudio José Dias Sales confirmou que teriam sido 
distribuídos 100% dos lucros, a título de dividendos. Na verdade, a notícia 
veiculada pela imprensa dava conta de terem sido distribuídos 97,5% dos 
lucros. O remanescente, 2,5% dos lucros, teria sido aplicado em investimento, 
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a despeito do limite mínimo de 5% dos lucros determinado pela Cláusula 
Sexta do Acordo de Acionistas. Nessa oportunidade, foi dito pelo depoente 
que o Programa Qüinqüenal de Investimentos previa R$500.000.000,00 de 
investimentos. Isto não é congruente, pois para o lucro de 1998 teriam 
restado apenas R$27.900.000,00 sem distribuição para dividendos, havendo, 
portanto, insuficiência superior a R$70.000.000,00 em face do programa de 
investimentos, e de R$27.900.000,00 em relação à determinação do Acordo 
de Acionistas para a destinação de lucros para investimento. 

c) As cláusulas do Acordo de Acionistas transcritas neste item 4.4.3 deixam 
claro o viés estritamente financeiro conferido à administração da CEMIG. A 
"maximização" de resultados financeiros decorrente da distribuição de 
dividendos, de no mínimo 50% a até 100% dos lucros da CEMIG, ilustra bem 
a ausência de qualquer compromisso de crescimento da Companhia. 

Essa conclusão é inarredável, impondo-se em virtude das já referidas 
cláusulas do Acordo de Acionistas e do comportamento da administração da 
Companhia, seja no que toca à distribuição efetiva da quase totalidade dos 
lucros aos acionistas, seja em relação a economias forçadas, que foram 
adotadas para aumentar ainda mais os lucros, em detrimento - nem se diga 
dos investimentos, que estão ausentes - do padrão de qualidade nos 
serviços, já comentado neste relatório. 

Ademais, releia-se a Cláusula 7.2.1 do Acordo de Acionistas, cuja redação 
deixa clara a obrigatoriedade de se distribuírem dividendos adicionais, todos 
os anos em que o patrimônio líquido da CEMIG ultrapassar o valor de 
referência do patrimônio líquido de 1996. 

Se houver uma simples reavaliação de bens ou incorporação de resultados 
de equivalência patrimonial positiva decorrente, por exemplo, do investimento 
na INFOVIAS, estará configurada a hipótese de mais uma distribuição de 
dividendos. 

Completa-se o quadro com a referência, na Cláusula 7.2.2, a investimentos 
para manutenção da capacidade operacional da CEMIG. Não se busca fazer 
investimentos para o desenvolvimento da Companhia, mas apenas preservar 
o nível operacional já existente. 

Assim, condena-se a CEMIG a uma constante horizontalidade e 
estagnação, contrariando-se o clima de competitividade do "mercado de 
energia", que teria justificado a presença do sócio estratégico na CEMIG. 
Questiona-se, pois, como a empresa vai enfrentar a realidade dos mercados 
(que os mentores da operação tão enfaticamente alardearam em seus 
depoimentos à CPI, justificando a presença do sócio estratégico), se até os 
dispêndios de manutenção serão distribuídos como dividendo adicional. 
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V - Conclusões 
Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, depois de ouvir todas as pessoas 

que pudessem trazer esclarecimentos sobre os fatos objeto da investigação e 
após exame de toda a vasta documentação acostada aos autos, sente-se em 
condições de apresentar suas conclusões, as quais serão tematicamente 
relacionadas. 

Parece-nos evidenciado que a alienação das ações da CEMIG não se 
realizou ·dentro dos padrões éticos, constitucionais e legais que devem 
nortear o trato da coisa pública. Entretanto, nunca é demais relembrar que a 
atuação da Assembléia Legislativa, tratando-se de Comissão Parlamentar de 
Inquérito, não vai além da apuração dos fatos, cabendo, de agora em diante, 
ao Poder Executivo, ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao 
Ministério Público adotar as medidas judiciais e administrativas pertinentes. 

1 - O Acordo de Acionistas 
O edital de venda das debêntures da MGI já mencionava o Acordo de 

Acionistas, a ser celebrado com o Estado de Minas Gerais pelo adquirente 
das debêntures, após seu resgate em ações ordinárias da CEMIG; tal Acordo 
foi, contudo, desde a sua origem, eivado de vícios. 

Em primeiro lugar, não se explica, validamente, a circunstância de atribuir-
se a um escritório particular de advocacia a função de elaborar a minuta do 
edital e do Acordo de Acionistas, e o fato de ter sido a MGI usada como 
instrumento para a venda das ações não justifica o papel menor 
desempenhado pelos Procuradores do Estado em todo o processo. Os 
membros da Procuradoria eram chamados apenas a opinar sobre as 
propostas apresentadas, embora não lhes faltasse o necessano 
conhecimento técnico para assumir a tarefa delegada ao particular. 

Ora, se o que se discutia era matéria de interesse público - e por isso a 
Procuradoria-Geral do Estado era chamada a se manifestar-, não se justifica 
que o Acordo fosse elaborado fora do âmbito desse órgão público. 

Entretanto, a contratação do escritório particular teve, ao que parece, a 
função de tornar possível a ingerência dos possíveis adquirentes das ações 
na elaboração das minutas do edital e do Acordo. É fato sobejamente 
demonstrado, seja por documentos (fl. 2907 e ss), seja por depoimentos, que 
a empresa que veio a ser vencedora da licitação foi a que manifestou maior 
interesse em participar da elaboração das referidas minutas. Foi ela que 
mandou o maior número de pedidos, sugestões e idéias, o que, à luz do 
princípio constitucional da moralidade que deve nortear a administração 
pública, é, absolutamente, inaceitável. 

Quanto ao conteúdo do Acordo de Acionistas, foi esse contrato o 
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instrumento utilizado para que o adquirente das ações passasse a participar 
das decisões mais importantes da Companhia, tornando-se parte do grupo 
controlador. 

Havia autorização legal para a venda de determinada quantidade de ações 
desde que fosse mantido o controle da empresa. Aliás, não poderia ser outro 
o comando legal, a menos que se pretendesse extinguir a sociedade de 
economia mista. 

Como bem explica o eminente Prof. Eros Grau em seu parecer sobre a 
matéria, "essa situação jurídica na qual foi investido o Estado de Minas Gerais 
não resultou de mera decisão empresarial, mas da aplicação, à CEMIG, do 
regime de direito específico a que se submetem as sociedades de economia 
mista". Isto é, de conformidade com a lei que autorizou a organização da 
CEMIG, o investimento público realizou-se com o desígnio de se criar um 
ente determinado na administração pública indireta, e não apenas mais uma 
sociedade mercantil. 

O controle da empresa é, segundo o Prof. Eros Grau, a forma de 
operacionalizar a supremacia do Estado para gerir a empresa não por razões 
"meramente empresariais, mas para atender ao interesse coletivo ou à 
segurança nacional que deram causa à sociedade de economia mista". 

E mais adiante afirma: 
"No caso de sociedade de economia mista, como o é a CEMIG, 

evidentemente que o poder (a interferência) do Estado na esfera jurídica da 
Companhia não é apenas decorrente da composição do quadro acionário, 
mas se afigura algo indispensável à própria existência, válida e legitima, da 
sociedade de economia mista. À pessoa de direito público autorizada pela lei 
a constituir sociedade de economia mista incumbe não apenas deter a 
maioria do capital votante, mas usar efetivamente o poder que daí decorre, a 
fim de se realizar o interesse público." 

Na CEMIG, o Estado de Minas Gerais era o acionista controlador, só ele 
detinha o poder de interferir efetivamente na esfera jurídica da Companhia. 
Após a celebração do Acordo de Acionistas, entretanto, o Estado passou a 
sofrer severas limitações em seu poder de mando, dependendo do outro 
acionista para os atos de gestão e operação da Companhia, conforme já 
demonstrado neste relatório. Ora, como bem assinala o ilustre parecerista, "o 
Estado, ainda na condição de Estado-acionista controlador da Companhia, 
não pode submeter-se à vontade de qualquer particular; está sujeito 
unicamente à legalidade. Rompido esse principio, perecerá a sociedade de 
economia mista; e, na ausência de autorização legal para tanto, o ato que 
operou esse rompimento será inválido". 
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O inciso XIX do art. 37 da Constituição da República exige lei específica 

para a criação de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia 
ou fundação pública em todos os níveis de governo. 

Por sua vez, o inciso 11 do § 4° do art.14 da Constituição do Estado quando 
determina depender de lei, em cada caso, a autorização para instituir ou 
extinguir sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar 
ações que garantam, nestas entidades, o controle do Estado, em parte nada 
mais faz do que dar densidade no nível estadual ao comando da Constituição 
Federal, como bem afirma o Prof. Menelick de Carvalho Neto. 

Na realidade, não houve autorização legislativa para o que ocorreu com as 
ações da CEMIG. Seria por demais ingênuo imaginar-se que a ressalva 
contida na Lei n o 11.968 quanto às ações que asseguram a participação 
majoritária do Estado no capital votante da CEMIG diz respeito meramente ao 
número de ações da Companhia que o Estado deve manter em seu 
património. O legislador quis preservar exatamente o poder de mando na 
Companhia, que o Acordo de Acionistas, em flagrante desrespeito à lei e à 
Constituição, põs a perder. 

Por tudo isto, podemos concluir que o Acordo de Acionistas é nulo de pleno 
direito. Sobre esse Acordo, o Prof. Eros Grau elaborou parecer jurídico em 
resposta à consulta formulada por esta CPI. O mencionado parecer, do qual 
extraímos algumas citações, é parte integrante deste relatório por 
concordarmos totalmente com suas conclusões. 
2) A opção de venda das ações por meio da emissão de debêntures da MGI 

Esta CP I, conforme já ficou dito no subitem 4.3.4 deste relatório, chegou à 
conclusão de que as debêntures foram emitidas para permitir suprimento de 
caixa para o Estado de Minas Gerais de forma que não fosse necessária a 
autorização do Senado Federal para o endividamento. 

A emissão de debêntures prestou-se também para evitar que acionistas 
minoritários da CEMIG vendessem suas ações em conjunto com a MGI, pelo 
mesmo preço e nas mesmas condições, valendo-se de um mecanismo de 
bolsa conhecido como interferência vendedora, segundo o qual o comprador 
é obrigado a efetuar raleio entre todos os ofertantes quando há oferta 
simultânea de ações por diferentes vendedores. 

Optando-se pela venda por meio do mecanismo das debêntures, afastou-se 
a possibilidade de que os acionistas minoritários exercessem seus direitos, 
porque somente o BNDESPAR possuía debêntures transformáveis em ações 
da CEMIG. 
3) O valor da venda 

Consideramos que o valor de R$ 1.130.000.000,00 (um bilhão cento e trinta 
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milhões de reais), apurado com a alienação das ações da CEMIG, foi baixo, 
tendo em vista os seguintes fatores: 

- as ações foram arrematadas pelo preço mínimo estipulado no edital do 
leilão. Tal valor foi apurado após detalhados cálculos dos técnicos do BNDES, 
que utilizaram a técnica de fluxo de caixa descontado para alcançá-lo. Não 
houve, pois, nenhuma mais- valia em decorrência dos beneficios concedidos 
pelo Acordo de Acionistas; 

- não foi considerada, no valor de venda, a relação entre custo e 
oportunidade, em razão dos ganhos futuros que a CEMIG poderá vir a ter 
com as empresas GASMIG e INFOVIAS, sociedades coligadas à CEMIG. As 
duas empresas representam um potencial de crescimento que deveria ser 
considerado para o cálculo do preço de venda; 

- o pagamento pela venda foi negociado em condições extremamente 
favoráveis para o comprador. A Shoutern financiou metade do valor da 
compra em 10 anos, em financiamento tomado junto ao BNDES, com juros de 
3,5% a.a., taxa bastante baixa se considerarmos os juros praticados no 
mercado interno e mesmo no mercado internacional. A outra metade foi paga 
através de uma Nota Promissória assinada em favor do Estado de Minas 
Gerais, com vencimento no prazo de um ano a partir da data da liquidação do 
leilão e sem quaisquer juros ou acréscimos a qualquer titulo. Se 
considerarmos ainda que o Acordo de Acionistas estabeleceu um aumento no 
valor de distribuição de dividendos para um percentual de, no mínimo, 50% do 
lucro líquido, e analisando os dividendos recebidos pelos sócios estratégicos 
durante os anos de 1997 e 1998, percebe-se que boa parte do valor da Nota 
Promissória foi pago com recursos oriundos da própria compra, sem a 
necessidade de um maior sacrifício financeiro por parte da empresa 
compradora. 
4) A taxa de juros 

A taxa de juros de TJLP + 8% a.a., pactuada entre o BNDES e a MGI no 
contrato de venda de debêntures foi, de acordo com voto do Conselheiro 
Moura e Castro, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, "ilegal e 
abusiva". De fato, os juros cobrados pelo BNDES e acatados pela MGI foram 
muito acima das taxas internacionais ou mesmo das taxas internas para 
empréstimos a longo prazo. A alegação, levantada por alguns dos depoentes, 
de que as taxas internas levam em conta vários fatores, inclusive o fator risco, 
não procede, haja vista que a margem de risco do empréstimo para o BNDES 
estava coberta pelas ações da CEMIG, avaliadas pelo próprio BNDES em 
montante muito acima dos desembolsos concedidos ao Governo de Minas 
Gerais. 
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5) A liquidação do leilão 

A liquidação, de conformidade com as normas da Caixa de Liquidação e 
Custódia, dar-se-ia três dias após o leilão das debêntures. Entretanto, a 
liquidação do leilão ficou condicionada, conforme determinou a retificação do 
aviso publicada em 22/5/97, à apresentação da minuta do contrato de 
concessão pelo poder concedente, tendo como data limite 15/6/97. 
Efetivamente, a liquidação ocorreu no dia 18/6/97, 20 dias após o leilão. 

De acordo com informações do Sr. Antônio Carlos Carvalho, atual Vice-
Presidente da MGI, tal prorrogação causou um prejuízo para o Estado de 
mais de R$4,5 milhões. 

Ressalte-se que esses tipos de contratos de concessão são prorrogados 
automaticamente, caso não haja manifestação entre as partes (como 
inclusive consta nos atuais contratos de concessão celebrados entre a 
CEMIG e o Governo Federal). Assim mesmo, dificilmente tais contratos de 
concessão seriam cancelados, em virtude de o sistema estar todo interligado 
e dos prejuízos que a medida poderia acarretar para toda a população. 

Consideramos, pois, que a retificação do edital do leilão, vinculando a 
liquidação ao contrato de concessão, prejudicou desnecessariamente o 
Estado de Minas Gerais. 
6) A destinação dos recursos 

A Lei Estadual n°. 11.968, de 1°/11/95, que autorizou a alienação das ações 
da CEMIG, estabeleceu que os recursos auferidos na venda seriam aplicados 
no pagamento da divida pública e na execução dos programas sociais 
previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG. 

Entretanto, esta CPI apurou que nada foi destinado aos investimentos 
previstos no PPAG, ou seja, o total dos recursos auferidos foi utilizado para 
pagamento de dívidas do Estado. 

De acordo com alguns dos depoentes, o Tribunal de Contas jà havia 
analisado e aprovado a destinação de recursos da CEMIG. Todavia, 
conforme documentação anexa, a decisão do Tribunal de Contas é no sentido 
de se considerarem regulares os contratos entre a MGI e o BNDES, 
remetendo, porém, ao exame da Prestação de Contas do Governador, a 
responsabilidade daquela Casa pela análise do "cumprimento da vinculação 
da receita de vendas aos objetivos definidos na lei autorizativa, em que pese 
a falta de definição precisa de tais objetivos, vez que não indicados os 
quantitativos destinados ao pagamento de dívida pública e aos programas 
sociais", conforme voto do Conselheiro Nelson Cunha. 

O próprio Presidente da CEMIG à época, Sr. Carlos Eloy, em seu 
depoimento, declara que a operação foi feita para "tapar um buraco no caixa 
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do Estado". 

Analisando a prestação de contas do Governador, de 1997, verifica-se que 
uma das irregularidades levantadas pelo Tribunal de Contas do Estado refere-
se justamente à dúvida sobre a destinação dos recursos oriundos da venda 
da CEMIG. 
7) Os sócios estratégicos 

Quanto à natureza da palavra "estratégico", foi revelado na CPI que o 
motivo de tal denominação deveu-se ao aporte tecnológico que o sócio 
estrangeiro traria à estatal mineira. Não obstante, concluímos que até agora 
nada foi aportado. Um dos motivos é que a empresa compradora tem pouca 
experiência no setor hidrelétrico, principal fonte de geração de energia da 
CEMIG. Segundo alguns depoimentos, vem ocorrendo justamente o contrário: 
a CEMIG acaba transferindo tecnologia ao sócio estrangeiro, uma vez que é 
uma das mais modernas empresas do mundo no setor hidroenergético. 

Quanto à mudança de sócios, ficou demonstrado haver claros indícios de 
que houve cartelização na venda da entidade, senão vejamos. No dia 
seguinte à liquidação do leilão, a empresa AES, pré-qualificada a participar do 
leilão como integrante de um consórcio que desistiu do mesmo, entra como 
sócia da Southern Electric Brasil, por meio de uma empresa denominada 
Cayman Energy Traders, resultante de uma associação entre a Southern 
Energy Internacional e a AES. 

O Sr. Mendonça de Barros, em seu depoimento, admite a possibilidade de 
cartelização e afirma que esta prática é difícil de ser evitada numa operação 
deste vulto e desta natureza. 

Outro ponto que nos chamou a atenção foi a participação do Fundo de 
Carteira Livre do Banco Opportunity, por intermédio da empresa 524 
Participações S.A., na compra das ações da CEMIG. Também está claro que 
a entrada desta empresa já estava toda articulada desde antes da compra, 
uma vez que a 524 Participações entra como sócia da Southern Electric Brasil 
na mesma data da liquidação do leilão, dia 18/6/97. 

Chamou-nos a atenção também o fato de a Sra. Elena Landau, uma das 
diretoras do BNDES, que participou do processo de venda das ações da 
CEMIG, ter sido indicada, logo após a venda, como representante da 
Southern Electric Brasil, no Conselho de Administração da CEMIG. 
Questionada a este respeito, a depoente comentou que a ética é um valor 
interno de cada pessoa. 
8) A qualidade dos serviços 

De acordo com os depoimentos prestados, percebe-se que, seja no que 
toca à qualidade dos serviços decorrente da capacidade de geração e 
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transmissão - que está altamente comprometida em face da ausência de 
investimentos - seja em relação à qualidade dos serviços para o público em 
geral, a situação piorou com a entrada do sócio estrangeiro. Houve, 
nitidamente, grande perda de qualidade em função da perseguição do lucro 
financeiro. Isso fica claro se considerarmos que a quase totalidade dos lucros 
gerados pela CEMIG vêm sendo distribuídos, a título de dividendos, aos 
acionistas. 

Vale salientar que umas das grandes discussões em nível mundial sobre os 
processos de privatização trata justamente da chamada "auditoria pós-
privatização", na qual compete ao Estado, como agente controlador, verificar 
a atuação da entidade privatizada, uma vez que a responsabilidade social 
continua sendo do Estado e geralmente se contrapõe à visão da iniciativa 
privada, que busca sempre o maior lucro. 

Propostas: 
Esta CPI solicita: 
- ao Presidente da Assembléia que encaminhe cop1a deste relatório ao 

Governador do Estado, ao Ministério Público Federal em Minas Gerais, ao 
Ministério Público do Estado e ao Tribunal de Contas; 

-ao Governador do Estado que determine ao Procurador-Geral do Estado a 
adoção das medidas judiciais que considerar necessárias, especialmente a 
que vise à declaração de nulidade do Acordo de Acionistas; 

- ao Governador do Estado, que tome as medidas administrativas 
necessárias para restabelecer os princípios constitucionais e legais lesados 
pelo Acordo de Acionistas; 

- ao Ministério Público Federal em Minas Gerais que, tendo em vista o 
empréstimo contraído sem a autorização do Senado, violando com isso a 
Constituição Federal, promova a responsabilização dos agentes públicos 
estaduais e federais envolvidos na operação; 

- ao Ministério Público do Estado que instaure inquérito civil público e 
proponha, se for o caso, ação de responsabilização dos gestores públicos 
envolvidos em todo o processo de alienação das ações da CEMIG, com base 
na Lei n°. 8.429, de 1992, Lei de Improbidade Administrativa . 

- ao Tribunal de Contas que se manifeste, o quanto antes, sobre os 
processos n°.S 446.253-3 e 447.932, que tratam de irregularidades no 
processo de alienação das ações da CEMIG. 

Sala das Comissões, 8 de setembro de 1999 . 
Adelmo Carneiro Leão, Presidente - Antõnio Andrade, relator - Eduardo 

Brandão - Bilac Pinto (voto contrário) - Amilcar Martins (voto contrário) -
Eduardo Hermeto. 
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ANEXOS 

6.1 - Resumo dos depoimentos 
10/3/99- Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da CEMIG 
O Sr. Djalma de Morais iniciou sua exposição afirmando que, desde sua 

posse, há quase dois meses, tentava evitar a dissensão entre o Estado e os 
sócios estrangeiros. Afirmou ainda que a CEMIG esteve ausente do processo 
de venda de parte de suas ações e que esse processo foi viabilizado pela 
Procuradoria-Geral do Estado e pela MGI. 

Apesar de a empresa estar trabalhando de acordo com o programa 
estabelecido no plano qüinqüenal, o Sr. Djalma considerou como 
desconfortável a posição do Estado na direção da CEMIG, em razão da 
necessidade de "quorum" privilegiado para algumas decisões. Ele disse 
acreditar que, por esse motivo, alguns dos investimentos sociais da empresa 
poderiam ser dificultados. 

Indagado sobre quais investimentos seriam classificados pela CEMIG como 
sociais, declarou que, em primeiro lugar, o atendimento à população de baixa 
renda, citando a eletrificação rural como exemplo. Afirmou também que não 
tinha conhecimento, até o momento, de nenhum veto dado pelo sócio 
estratégico a investimentos sociais, assim como de nenhum atraso nem 
dificuldade no cumprimento das ações programadas. 

Respondendo a pergunta sobre transferência de tecnologia entre o sócio 
estratégico e a CEMIG, o expositor afirmou desconhecer qualquer agregação 
de tecnologia, por parte dos sócios, aos projetos da CEMIG, o que considerou 
desnecessário, uma vez que o quadro técnico da empresa é de excepcional 
qualidade. Afirmou ainda acreditar que o Acordo de Acionistas não traz 
impedimento à transferência de tecnologias desenvolvidas pela empresa ao 
sócio estratégico e que a Southern tem conhecimento de todo o desempenho 
tecnológico da CEMIG. 

Quanto à distribuição de lucros pela CEMIG, o Sr. Djalma Morais afirmou 
que é possível que tenha havido um aumento na participação do Estado nos 
lucros, mas que isso não deve ser confundido com o resultado da ação social 
da empresa. Segundo ele, não é possível mensurar o atendimento social 
efetuado pela empresa, e este pode ser maior do que os lucros destinados ao 
Estado. Declarou ainda que o acordo prevê investimentos sociais mínimos de 
5% dos lucros e que investimentos acima desse valor só podem ser 
efetuados com a concordância dos sócios. 

Respondendo a pergunta sobre o "quonum" privilegiado, o expositor 
concordou que este é exigido apenas para decisões que estejam além do 
orçamento anual da CEMIG, mas que isso não diminui o desconforto do 
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Estado. Quando existe uma variação cambial, mesmo despesas já constantes 
no orçamento devem ser discutidas pela diretoria e podem então ser 
rejeitadas por meio do "quorum" especial. Além disso, o orçamento não pode 
ser feito sem a participação do sócio minoritário e depende do "quorum" 
privilegiado para sua aprovação. 

O expositor concordou com a afirmação de que os índices de desempenho 
da CEMIG são muito bons, mas não atribuiu esse desempenho à 
administração efetuada pelo governo anterior. Isso se deve, segundo disse, à 
qualidade da empresa, desde sua fundação e ao desenvolvimento 
tecnológico alcançado. Segundo ele, a CEMIG tem condições de crescer sem 
o sócio estratégico. 

Quanto aos possíveis aumentos no preço do kWh, o Sr. Djalma Morais 
afirmou que esse preço é fixado de forma centralizada pela ANEEL, sem a 
participação do Estado nem do sócio estratégico, e que é possível que 
tenham ocorrido aumentos nos últimos dois anos. 

Questionado sobre a influência do Acordo de Acionistas sobre uma possível 
futura privatização da CEMIG, o Sr. Djalma Morais disse acreditar que o 
acordo dificultaria o interesse de qualquer outro investidor na empresa. 
Declarou ainda desconhecer outra empresa na qual um sócio com 14% de 
participação no capital tenha poder de veto na diretoria. 

A propósito do adiantamento da distribuição de dividendos pela CEMIG, o 
Sr. Fernando Alves Pimenta afirmou que foram feitas várias antecipações sob 
a forma de juros sobre o capital próprio em relação ao lucro, pagos a todos os 
acionistas ao longo de 1998. 

Quanto à formação da empresa INFOVIAs, o Sr. Djalma Morais afirmou que 
o corpo da CEMIG não participou da formulação do acordo para sua criação, 
cuja formulação se devia à Procuradoria-Geral do Estado. Segundo o Sr. 
Djalma Morais, a nova empresa pode ser muito rentável e importante para a 
CEMIG. No entanto, declarou não concordar com a composição acionária da 
INFOVIAS, que deve ser de 49,75% para o sócio estratégico, 48,75% para a 
CEMIG e pouco menos de 1% para os funcionários da empresa. Acredita o 
expositor que a maioria das ações deveria ser de propriedade da CEMIG, que 
entraria com a maior parte do patrimõnio. 

A propósito dessa subsidiária da CEMIG, o expositor não concorda ainda 
que os sócios estrangeiros tenham a maioria na composição do Conselho de 
Administração e que a Presidência da INFOVIAS seja preenchida por 
indicação desses sócios. Segundo ele, o Estado deveria ter o controle da 
empresa, e estariam sendo feitas negociações para que isso ocorra. O Sr. 
Djalma Morais declarou ainda que não é necessária a participação de sócios 
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estrangeiros para a implantação da INFOVIAS, mas é interessante a 
possibilidade de se dividirem os riscos do investimento. 

Quanto à GASMIG, o Sr. Djalma Morais não vê maiores problemas e 
informou que o sócio estratégico participa com cerca de 33% do capital, 
indicando um dos diretores da empresa, que deve contar ainda com 25% de 
participação da BR. 

17/3/99- Dr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, ex-Presidente da CEMIG 
O Sr. Carlos Eloy iniciou sua exposição declarando que assumiu a 

Presidência da CEMIG em 1991, quando esta passava por uma séria crise 
financeira. Segundo ele, em sua gestão os problemas financeiros foram 
contornados, e, a partir de 1993, a CEMIG passou a fazer investimentos 
vultosos em várias obras e a subsidiar a eletrificação, por meio do "Programa 
Mutirão", depois transformado no "Programa Luz de Minas". Frisando o 
sucesso administrativo conseguido na CEMIG, afirmou que durante sua 
gestão, até 1998, diminuiu-se o número de empregados, que baixou de 
18.483 para 11.961, sem demissões em massa, automatizou-se e 
racionalizou-se a empresa, que se transformou em uma "máquina de fazer 
dinheiro" para o Estado. 

O depoente expressou a convicção de que a CEMIG é indispensável ao 
Estado, uma vez que este precisa dos recursos que a empresa pode gerar. 
Acha justo que os dividendos sejam distribuídos como forma de auxiliar o 
Estado no momento de dificuldades financeiras por que passa, e que o maior 
interessado na distribuição dos dividendos da CEMIG seja o próprio Governo, 
não os novos sócios. 

Sobre a participação da Diretoria da CEMIG na elaboração do edital de 
venda, o Sr. Carlos Eloy declarou que não houve participação da empresa no 
processo, uma vez que as ações vendidas eram de propriedade do Estado. 
No entanto, como deferência particular, o Governador do Estado, os 
Secretários e os membros da Comissão de Desestatização o mantiveram 
informado sobre o andamento do negócio. Segundo ele, o Governo tomou a 
decisão de vender parte da CEMIG porque estava precisando de dinheiro. 

Em resposta a perguntas sobre a inclusão no edital da cláusula que exigia 
experiência prévia do comprador na área de energia elétrica e sobre a 
possível diminuição do valor da venda, pela exclusão de concorrentes, o 
depoente afirmou concordar com a restrição colocada no edital. Declarou que 
a cláusula era necessária para que não houvesse problemas com as 
concessões dadas pelo Governo Federal para a exploração de energia 
elétrica. 

Segundo o ex-Presidente, o sócio estratégico não fez novos investimentos 
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nem acrescentou tecnologia à já dominada pela empresa, mas trouxe o seu 
aval à administração e ao plano de investimentos, uma vez que todas as suas 
decisões forma aprovadas pelo Conselho de Administração, por unanimidade. 

O Sr. Carlos Eloy afirmou que os Diretores indicados pelo sócio estratégico 
tinham o perfil adequado à direção da CEMIG e que sua contribuição não 
gerou nenhum problema. Por essa razão, ele nunca teve necessidade de usar 
nenhum dispositivo do Acordo de Acionistas, que era necessário porque 
nenhum investidor colocaria tanto dinheiro em uma empresa sem poder 
influenciar na sua direção. No entanto, os sócios aprovaram todas as 
propostas de interesse da empresa e do Estado, sem que se recorresse ao 
Acordo. 

Os investimentos em programas da área social, por exemplo, foram 
apoiados pelos sócios americanos, em valores superiores aos 5% do lucro 
constantes no Acordo. No orçamento de 1998, foram incluídos 13,95% para 
os projetos sociais, e executados 9,74%, em um total de R$48.000.000,00, 
quase o dobro, portanto, do previsto no Acordo. Além desses recursos, foram 
incluídas no orçamento, também com a aprovação dos sócios, despesas de 
apoio cultural, no valor de R$3.000.000,00 destinadas à programas da 
Secretaria da Cultura. 

Quanto à avaliação pela CEMIG para determinar o valor de venda das 
ações, o depoente apontou inicialmente a dificuldade de se proceder a essa 
avaliação, em razão de ser a CEMIG a quarta empresa do mundo em 
redistribuição de energia e a primeira na América Latina. Diante dessa 
dificuldade, o Governo pediu a colaboração do BNDES e do BNDESPAR. 
Este último declarou que, em seu ponto de vista, os 36% da empresa que iam 
ser vendidos tinham o valor mínimo de R$ 941.000.000,00 e máximo de R$ 
1.227.000.000,00. Diante disso, a Comissão de Desestatização fixou, em 
reunião realizada no dia 24/1/97, o valor de R$ 1.130.000.000,00 pelo qual a 
participação na empresa foi vendida. Assim, segundo o Sr. Carlos Eloy, o 
negócio teria sido muito bom, porque feito acima do valor mínimo. 

Sobre o destino dos recursos conseguidos com a venda, o depoente 
afirmou desconhecer sua aplicação, mas que esta já teria sido aprovada pelo 
Tribunal de Contas do Estado. Segundo ele, nenhuma parte dos recursos foi 
aplicada na CEMIG, porque o dinheiro não é da empresa, mas do Estado. O 
Sr. Carlos Eloy declarou ainda que, para que a empresa pudesse continuar 
ajudando financeiramente o Estado, foi adotada por ele uma política de 
parceria com empresas privadas para os novos investimentos. A CEMIG 
passou a participar sempre como acionista minoritária para não dificultar a 
obtenção de financiamentos e desonerar o Estado. A empresa JNFOVIAS, por 



572 
exemplo, só poderia ser viabilizada com financiamentos que não estariam 
acessíveis a uma empresa estatal. 

Afirmou o depoente que o limite de R$ 2.000.000,00, acima do qual o 
Presidente da CEMIG não pode autorizar despesas sem a aprovação da 
Diretoria, não impõe constrangimento ao Estado. Na verdade, o limite foi 
ampliado, pois antes do Acordo era de R$ 500.000,00, e, de qualquer modo, o 
Presidente só autoriza as despesas previstas no orçamento, que é aprovado 
pelo Conselho de Administração. O depoente concordou que não é possível 
aprovar o orçamento se todos os votos do sócio minoritário forem contrários, 
mas considera isso bom, porque evita a concentração excessiva de poder na 
empresa. 

O Sr. Carlos Eloy negou que os sócios americanos tenham permanecido na 
CEMIG durante oito meses antes da realização do leilão. Segundo ele, o 
sócio teve o mesmo tratamento dispensado a outros interessados na compra, 
tendo acesso aos mesmos documentos. Afirmou ainda não acreditar que o 
Acordo de Acionistas tenha influenciado na queda do valor das ações da 
empresa na Bolsa. 

Indagado sobre uma entrevista dada a um canal de TV, em que afirmou que 
em 1998 teriam sido distribuídos ao sócio a quantia de R$ 400.000.00,00 em 
dividendos, disse que essa declaração, se realmente feita, foi equivocada. 

Questionado sobre a possibilidade de o sócio estrangeiro absorver 
tecnologias desenvolvidas pela CEMIG, o Sr. Carlos Eloy afirmou que, para 
que isso acontecesse, seria necessário que a Southern comprasse esse 
conhecimento, que se encontra protegido por patentes. 

Quanto aos acordos feitos com a União para a divisão da CEMIG, em troca 
da renovação das concessões, o depoente afirmou que foram resultado da 
imposição do interesse do concessionário. Para ele, os contratos de 
concessão não alteram a situação da CEMIG e não se destinam a provocar 
sua privatização, mas apenas a dividir a Companhia e permitir a entrada de 
novos concorrentes, possivelmente empresas federais, no mercado de 
transmissão de energia. Segundo afirmou, os contratos são benéficos á 
CEMIG, uma vez que resguardam sua participação nos lucros da 
transmissão. 

24/3/99 - Ex1rato dos depoimentos dos Srs. Ayres Mascarenhas, 
Presidente do Clube de Investimentos dos Empregados da CEMIG, Lúcio 
Guterres, Coordenador-Geral do Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais, 
Maurílio Chaves dos Santos, ex-Coordenador-Geral do Sindicato dos 
Eletricitários de Minas Gerais, Alexandre Lisboa e Marcelo Correia Moura 
Batista, representantes dos trabalhadores no Conselho de Administração da 
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CEMIG. 

O Sr. Ayres Mascarenhas informou inicialmente que o Clube de 
Investimentos dos Empregados da CEMIG foi fundado em 1996, com a 
participação de empregados da CEMIG e suas coligadas e controladas, a 
partir de uma taxa de adesão mínima de R$ 30,00. O Clube conta hoje 7 mil 
sócios e é, efetivamente, um fundo de investimentos. 

Um dos objetivos constantes no estatuto da entidade é a compra de ações 
ordinárias da CEMIG para que o Clube ocupe lugares nos Conselhos de 
Administração da empresa e suas subsidiárias e venha a se constituir em 
força política capaz de influir sobre os destinos da empresa. Os membros do 
Clube esperam assim contribuir para que a CEMIG seja rentável e 
competitiva, valorizando o patrimônio de seus sócios. 

Segundo o depoente, o Clube se constituiu muito tarde para influir no leilão 
das ações que foram adquiridas pelo sócio estratégico, mas conseguiu 
participar da formação da INFOVIAS. Segundo ele, a participação do sócio 
estratégico é bem vinda, pois ela é convergente com as propostas de 
rentabilidade e competitividade que eles defendem para a empresa. 

Indagado sobre as áreas estratégicas em que os novos sócios poderiam 
auxiliar no desenvolvimento da CEMIG, o Sr. Ayres Mascarenhas apontou a 
de implantação de projetos de geração de energia termelétrica, na qual a 
CEMIG tem pouca experiência. Acrescentou ainda que o aporte financeiro 
feito pelo sócio estrangeiro foi importante para sinalizar o interesse de 
investidores privados na empresa. 

O depoente considera ainda que o Acordo de Acionistas é interessante para 
a CEMIG, pois impede que haja influência política sobre as decisões da 
diretoria, garantindo decisões empresariais voltadas para a maior eficiência. 

Questionado sobre a flutuação das ações da CEMIG nos períodos 
imediatamente anterior e posterior ao leilão, o Sr. Ayres afirmou não ter 
condições de prestar esclarecimentos sobre o assunto. 

O Sr. Maurílio Chaves dos Santos afirmou, em sua exposição, que o 
Sindicato dos Eletricitários tentou mobilizar os trabalhadores e a população do 
Estado para impedir o leilão, além de ter buscado a via judicial para 
demonstrar que o leilão seria lesivo ao patrimônio do Estado. O Sr. Maurílio 
colocou em dúvida, ainda, a contribuição do sócio estratégico no 
desenvolvimento tecnológico e financeiro da CEMIG, apresentado como 
justificativa para a realização do leilão . 

O Sr. Alexandre Lisboa iniciou sua exposição indicando o tamanho e a 
complexidade da atuação da CEMIG. Ele destacou a capacidade 
demonstrada pela empresa na condução dessas atividades e, por isso, 
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colocou em dúvida a necessidade de um sócio estratégico. 

O depoente afirmou que a Southern AES divulgou na Internet comunicado 
no qual declarava ter conseguido diretorias estratégicas com o Acordo de 
Acionistas. Acrescentou ainda que, depois do Acordo, por meio de medidas 
de reestruturação, as diretorias dominadas pelo sócio estratégico, ganharam 
ainda mais poder. Como exemplo da influência do sócio estratégico, ele 
apontou a decisão de não mais privatizar a GASMIG, que foi subordinada a 
uma das diretorias cuja designação é de sua competência. 

O Sr. Alexandre se declarou ainda preocupado com a queda dos 
investimentos na CEMIG, a partir de 1997, segundo documento atribuído ao 
ex-Presidente José da Costa, e com a diminuição do quadro de empregados 
da empresa. 

O Sr. Marcelo Batista afirmou em sua exposição que o Estado perdeu, em 
razão do Acordo de Acionistas, o controle da CEMIG. Segundo ele, além da 
necessidade de "quorum" privilegiado para a tomada de uma série de 
decisões importantes, o acordo ainda determinou mudanças na estrutura da 
empresa que privilegiaram as diretorias dominadas pelo sócio estratégico. 
Apresentou também dúvidas quanto ao interesse do sócio estratégico de 
reinvestir os lucros na empresa, acreditando que é mais provável que ela 
prefira recolher os dividendos. Finalmente, informou que várias assessorias 
da CEMIG, em diretorias reservadas, em princípio, ao Estado, estão sendo 
ocupadas por pessoas indicadas pelo sócio estratégico. 

O Sr. Lúcio Guterres apresentou relato cronológico dos atos efetuados pelo 
Governo do Estado e pelo BNDES para a venda de parte das ações da 
CEMIG. Ele questionou a validade do Acordo de Acionistas, uma vez que a 
autorização da Assembléia para a venda definia que o controle da empresa 
deveria permanecer com o Estado. Ao final da exposição, o Sr. Guterres 
encaminhou uma série de documentos à Comissão, destacando algumas atas 
da Comissão Estadual de Desestatização e uma carta do BDMG solicitando a 
avaliação econômico-financeira da CEMIG, que, segundo afirmou, 
demonstravam a participação do ex-Presidente Carlos Eloy Guimarães no 
processo de venda das ações da empresa. 

Indagados sobre a qualidade do atendimento aos consumidores, os Srs. 
Lúcio Guterres e Maurílio Santos afirmaram que houve um aumento de 
reclamações contra a CEMIG no PROCON e que o sindicato possuía uma fita 
na qual os representantes do sócio estratégico declaram só ter interesse em 
consumidores acima de 300 kw e que, portanto, o pequeno consumidor não 
seria prioritário para a empresa. 

O Sr. Alexandre Lisboa afirmou que a Southern esteve presente na CEMIG, 
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avaliando o desempenho da empresa e mantendo técnicos em todas as suas 
áreas essenciais, cerca de nove meses antes da reunião anunciada nos 
jornais, acontecida no dia 16/1/97. Afirmou também que, na mesma época, foi 
expedida circular aos funcionários da CEMIG proibindo a divulgação de 
informações sobre o funcionamento da empresa. 

O Sr. Marcelo Batista esclareceu que o Conselho de Administração da 
CEMIG é formado por onze integrantes, sendo seis representantes do 
Governo, quatro do sócio estratégico e um dos sócios minoritários. Segundo 
afirmou, os representantes dos trabalhadores estão na cota do Governo por 
força de um acordo feito durante a campanha eleitoral. Ele afirmou também 
que o Conselho é competente para aprovar, com "quorum" qualificado, 
projetos com valor superior a R$1.000.000,00 e alterações nas atribuições 
das diretorias. 

Questionado sobre o aumento dos índices de satisfação do consumidor da 
CEMIG, o Sr. Maurílio Chaves concordou que esses índices estão em 
elevação desde antes da entrada do sócio estratégico, mas questionou a 
metodologia empregada. Segundo ele, o índice mede a satisfação dos 
consumidores industrial e comercial, sem refletir a avaliação do consumidor 
residencial eni geral. Além disso, as notas baixas dadas na avaliação seriam 
expurgadas do resultado final. O Sr. Alexandre Lisboa acrescentou ainda que 
os índices de todo o setor elétrico do Brasil apresentam uma tendência de 
alta, em razão do desenvolvimento tecnológico, mas, no caso da CEMIG, o 
índice apresentou um crescimento menor de 1997 para 1998. O Sr. Lúcio 
Guterres afirmou ainda que, dependendo da definição dada à propriedade 
rural, o índice de eletrificação rural em Minas Gerais varia de 60% a 80%. 

31/3/99- Sr. Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
O Sr. Luiz Pinguelli Rosa foi convidado pela CPI para fazer uma exposição 

sobre a organização do sistema elétrico brasileiro. 
Utilizando-se da projeção de transparências, ele iniciou a exposição 

afirmando que o sistema elétrico brasileiro é um dos maiores do mundo não 
desenvolvido, sendo baseado principalmente na hidroeletricidade. 

O sistema é interligado e cooperativo, comunicando-se pela água dos rios 
de uma mesma bacia e pela rede elétrica de transmissão e distribuição, que 
permite uma operação otimizada, muito complicada, na qual a energia gerada 
por uma empresa é distribuída por todo o sistema. Atualmente existem dois 
grandes subsistemas em processo de interligação, um atendendo o Centro-
Sul do País, e outro, o Norte e Nordeste. 

As empresas eram verticalizadas, com a geração, transmissão e 
distribuição integradas, sob a coordenação da ELETROBRÁS e de um órgão 
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colegiado do qual participavam as empresas estaduais, entre elas a CEMIG, 
que o Sr. Luiz aponta como uma das empresas do País. 

A privatização de uma boa parte do setor de energia levou à necessidade 
do reordenamento do sistema, segundo modelo concebido a partir da 
consultoria prestada pela empresa Cooper's Library, o qual o expositor 
considerou equivocado do ponto de vista técnico. Trata-se de um modelo 
competitivo adaptado ao uso predominante de energia termoelétrica, que não 
leva em consideração as condições brasileiras, em que o uso de energia 
hidroelétrica exige muito maior coordenação, em razão do regime hídrico das 
bacias. 

A reforma do sistema foi feita por meio de um novo marco regulatório, com 
a criação de novos órgãos reguladores e a definição de várias funções, como 
as estratégicas, regulatórias e integrativas. A idéia é que essas funções sejam 
desempenhadas por diferentes agentes. Decorre daí a necessidade de 
desverticalização das empresas, como forma também de permitir o acesso à 
rede de transmissão dos geradores independentes e a criação de 
mecanismos de concorrência entre as empresas do sistema. O novo sistema, 
caso não opere de forma coordenada, pode causar a perda de 24% da 
capacidade do setor, e o problema, então, é como não se perder a vantagem 
de ter cooperação em um ambiente competitivo. Contraditoriamente, a própria 
empresa de consultoria que propôs o modelo desverticalizado para o Brasil 
defende, em um relatório apresentado em seminário internacional, a 
integração vertical para o melhor funcionamento do setor elétrico. 

O expositor afirmou que a privatização piorou o rendimento do setor 
elétrico, afetando a qualidade dos serviços e aumentando o valor das tarifas. 
A tarifa residencial é hoje uma das mais altas do mundo, e a falta de 
investimento em expansão é um grande problema, que coloca o sistema sob 
o risco de colapso. Não há nada que obrigue a empresa privada a investir na 
medida certa. Se o negócio não for atrativo, não surgirão novos produtores 
independentes, que são investidores preocupados em obter a melhor 
remuneração possível para o capital investido. Não há como se programar o 
crescimento da oferta, sendo o investimento atual menor do que o necessário. 

O Sr. Luiz afirmou que acha interessante o modelo da CEMIG, como forma 
alternativa à desverticalização. Ele defendeu a necessidade de se 
encontrarem meios de participação da iniciativa privada em investimentos de 
expansão e, ao mesmo tempo, de se garantir a presença estatal. O Estado 
deve estar presente para que exista a preocupação com o interesse público 
nas decisões de investimento, de modo que estas não estejam subordinadas 
apenas à existência de um mercado comprador de energia. 
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A respeito da possibilidade de aproveitamento do gás natural para a 

geração de termoeletricidade, o expositor disse ser o baixo investimento 
inicial necessário o que estimula essa opção que é atraente para o capital 
privado. Segundo ele, no entanto, existem várias dificuldades para o uso do 
gás natural, como a inexistência de estoque suficiente para um crescimento 
sustentável da geração, a dependência de fornecimento internacional, o que o 
torna vulnerável a interrupções e importações com altos custos em dólar, e os 
danos ao meio ambiente, que são menores que os causados por outros 
combustíveis, mas não desprezíveis. 

Indagado sobre possíveis prejuízos decorrentes da presença de sócios 
estrangeiros em uma empresa geradora de tecnologia, o Sr. Luiz Pinguelli 
afirmou que o conhecimento específico desenvolvido no Brasil se encontra na 
área de gerência, de dimensionamento, de projetos e de obras de energia 
hidroelétrica, particularmente em regimes hídricos tropicais. Os engenheiros 
brasileiros que dominam essa tecnologia é que conhecem os problemas 
energéticos do País. A associação com empresas estrangeiras pode ser bem-
vinda, desde que o controle seja da empresa que detém o maior 
conhecimento, para que não surjam dificuldades técnicas, como as que 
surgiram no Rio de Janeiro depois da privatização da Light. O sistema elétrico 
brasileiro requer conhecimento especializado para sua gestão. Os sócios 
estrangeiros não querem atrapalhar, mas não conseguem realizar seu 
objetivo com o conhecimento técnico que têm e com o investimento que estão 
dispostos a fazer. 

Respondendo a pergunta sobre os motivos pelos quais tinha apontado o 
modelo da CEMIG como exemplo de associação do capital público com o 
privado, o expositor afirmou que o modelo da CEMIG é interessante porque o 
Estado não sai completamente do setor e pode retomar o controle da 
empresa, ao contrário do que aconteceu com as empresas totalmente 
privatizadas. Segundo ele, até do ponto de vista financeiro o negócio foi 
melhor. Mas o Acordo de Acionistas deve ser mudado para que os parceiros 
cooperem no que interessa à CEMIG, participando de forma proporcional ao 
capital. O sócio privado deve ter a participação que queremos, não a que ele 
quer. É preciso ter uma estratégia de atuação pública no setor elétrico, devido 
a sua complexidade. Essa estratégia pode, até · mesmo, contemplar a 
participação de sócios privados estrangeiros, por exemplo na geração de 
termoeletricidade, que deve ser mais usada no futuro. 

7/4/99 - Sr. José Anchieta da Silva, advogado da Bolsa de Valores de 
Minas Gerais, Espírito Santo e Brasília 

O Sr. José Anchieta, em nome de alguns acionistas minoritários e de 
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Diretores do Sindicato dos Eletricitários tomou a iniciativa de mover uma ação 
popular visando a anular a operação de conversão de debêntures da MGI em 
ações da CEMIG. Promoveu ainda a notificação das autoridades envolvidas, 
para que estas cessassem a prática dos atos relativos à operação, sob pena 
de responsabilidade pessoal. 

Declarou o depoente que fez representação junto ao Ministério Público 
Estadual, que iniciou ação civil pública com o mesmo objeto da ação por ele 
patrocinada, e junto ao Tribunal de Contas do Estado, a qual recebeu o 
número 00446253. 

Informou o Sr. José Anchieta que quanto a ação popular que promove, foi 
concedida a liminar que pedia a suspensão do leilão, a qual, posteriormente, 
foi cassada pelo Tribunal de Justiça do Estado, e encontrava-se, àquela data, 
pendente de juntada de citação ao BNDESPAR. 

Segundo o depoente, o controle acionário da CEMIG foi afetado pelo 
Acordo de Acionistas. O Estado, apesar de controlar pouco mais de 50% das 
ações ordinárias da CEMIG, não usa o poder que lhe confere esse controle 
para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento da empresa, 
porque está impedido pelo acordo. Dessa forma, o Estado não preencheria as 
condições estabelecidas no art. 116 da Lei de Sociedades Anônimas para 
caracterizar o acionista controlador. 

O Acordo de Acionistas implica a perda da individualidade dos acionistas 
acordantes. Estabelece-se um contrato no qual se determina que não é mais 
a vontade dos acionistas, mas sim a vontade coletiva do Acordo de 
Acionistas, que passa a controlar a empresa. O voto único do acordo não é 
mais o voto do Estado e, segundo o item 4.2.1 do contrato assinado, esse 
voto deve ser acertado com 48 horas de antecedência entre os acordantes. 
Se houver discordância quanto ao voto, não haverá deliberação, porque o 
minoritário tem poder de veto. 

Como exemplo de atividade impedida pelo acordo, o depoente apontou a 
impossibilidade de a CEMIG contratar com o Estado sem a aprovação do 
acionista minoritário, em decorrência do item 4.7.1 do Acordo de Acionistas. 

Indagado sobre as razões que levaram à realização do leilão na Bolsa de 
Valores do Rio de Janeiro, o depoente afirmou que se cogitou, inicialmente, a 
realização de leilão público de ações da CEMIG na Bolsa de Minas Gerais, 
mas não soube dizer a razão da não-realização desse leilão. Fez, no entanto, 
a inferência de que a operação certamente teria a interferência de terceiros. A 
ação dos acionistas minoritários e de um número maior de interessados na 
compra poderia interferir no valor das ações e no seu destino. 

O Sr. José Anchieta não tomou conhecimento dos argumentos usados para 
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a transferência da operação para a Bolsa de Valores do Rio. Afirmou, no 
entanto, que foi aí que se deu a interferência do BNDESPAR junto à 
Comissão de Valores Mobiliários para que se fizesse a venda de debêntures 
da MGI, que não é companhia aberta e tem pouco interesse para o mercado, 
transformáveis em ações da CEMIG. O depoente frisou a imprecisão jurídica, 
que julgou proposital, do termo "transformável", não previsto na Lei das 
Sociedades Anônimas ou na lei que autorizou a venda de parte das ações da 
CEMIG, assim como o fato de que seria normal a venda de debêntures da 
própria CEMIG. 

Indagado sobre o andamento da representação apresentada contra a 
alienação das ações da CEMIG no Tribunal de Contas, o depoente afirmou 
que esta ainda não tinha sido julgada e que sua representação não se 
confunde com outra, versando sobre contrato que envolvia o Estado, a MGI e 
o BNDESPAR, cuja legalidade já havia sido declarada. 

O Sr. José Anchieta declarou não ser, em princípio, contra a venda das 
ações da CEMIG, ou de seu controle, desde que isso se desse dentro da 
legalidade. No entanto, ele considerou ilegal o Acordo de Acionistas, uma vez 
que tal acordo contorna a autorização dada pela Assembléia Legislativa para 
a venda das ações, a qual impede a entrega do controle da empresa. 

Além de ilegal, o depoente considerou a venda um mau negócio do ponto 
de vista financeiro. Segundo ele, o preço obtido foi muito baixo, e as 
condições foram muito favoráveis ao novo sócio, tanto em razão do 
financiamento obtido junto ao BNDES quanto pelo fato de os dividendos 
estatutários da CEMIG terem sido dobrados. O edital determinou que os 
dividendos passariam de 25% para 50% do lucro líquido, valor que o 
depoente considerou extraordinário no Brasil. O Sr. José Anchieta estranhou, 
ainda, que esses dividendos tenham sido pagos a partir de janeiro, período no 
qual o sócio estratégico não era sequer acionista. 

14/4/99 - Sr. Antônio Carlos Passos de Carvalho, oficial da Marinha e Vice-
Presidente da MGI S.A. 

O Sr. Antônio Carlos Passos de Carvalho declarou inicialmente não ser 
especialista em assuntos do setor elétrico . 

Em primeiro lugar, o depoente discorreu sobre a estrutura do sistema 
energético norte-americano, salientando a baixa participação da geração de 
energia hidrelétrica, em torno de 1 O% a 12% do total. As empresas privadas 
produtoras de energia elétrica funcionam sob forte regulamentação do 
Governo, e o sistema pode ser visto como um conjunto harmônico de 
empresas de capital privado e de estatais, em competição. Analisando o 
grupo Southern, controlador da empresa vencedora do leilão de venda de 
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debêntures de emissão da MGI resgatáveis em ações da CEMIG, o Sr. 
Antõnio Carlos apresentou as empresas geradoras de energia elétrica 
integrantes do grupo individualmente e concluiu pela baixa produção de 
energia hidrelétrica em comparação com a gerada pela CEMIG, empresa 
integrada e modelo do setor energético brasileiro. 

Em seguida, fez uma breve apresentação da MGI, dizendo que é uma 
sociedade anônima de capital fechado controlada pelo Estado de Minas 
Gerais, cujo objetivo social ê participar do capital acionário de empresas e de 
órgãos colegiados de desenvolvimento regional, entre outros. A MGI tem 15 
funcionários, capital social de R$23.000.000,00 e património liquido de 
R$67.000.000,00 em dezembro de 1998. 

Passando à questão do processo de emissão das debêntures, disse que a 
operação teve início em 19/12/95, com a assinatura do protocolo de 
cooperação técnica entre o Governo do Estado e o BNDES, no qual o BNDES 
assume o compromisso de emprestar R$250.000.000,00, com a garantia de 
alienação fiduciária de ações da CEMIG. Posteriormente, coloca-se que esse 
bloco de ações, a partir da conversão de debêntures, passará a ter direito 
sobre a gestão estratégica da CEMIG, nos termos de um futuro Acordo de 
Acionistas, a ser definido entre o BNDESPAR e o Governo do Estado. No dia 
6/12/95, portanto 13 dias antes, a MGI havia assinado um contrato de 
empréstimo com o BNDES no valor de R$250.000.000,00, mediante o 
compromisso de emissão das debêntures. Simultaneamente, a MGI celebrou 
com o Tesouro um contrato de compra e venda das ações a serem oferecidas 
em garantia ao BNDES. Considerando a transferência dos recursos para o 
Tesouro e a proibição de endividamento do Estado, o depoente questionou a 
legalidade da operação e a necessidade de uma análise jurídica detalhada, 
por tratar-se de um artifício para a tomada de recursos financeiros pelo 
Estado. 

Reportando ao art. 60 da Lei n• 6.404, conhecida como Lei das Sociedades 
Anônimas, o Sr. Antônio Carlos menciona que o limite legal para a emissão 
de debêntures é o valor do capital social, exceto no caso de debêntures 
subordinadas, ou seja, títulos que não admitem garantia acessória. 
Comparando-se o capital social da MGI, de R$90.000.000,00, com o valor do 
empréstimo, o depoente deduz o caráter de subordinação das debêntures 
emitidas. 

No dia 1°/2/96, a MGI assinou um contrato de resilição bilateral, confissão 
de dívida e sinal em princípio de pagamento, no qual recebe mais 
R$183.000.000,00, confessando uma dívida total de R$442.000.000,00. Da 
mesma forma anterior, a MGI comprou ações da CEMIG de propriedade do 
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Estado com o objetivo de caucioná-las junto ao BNDES. Novamente, a MGI 
se comprometeu a emitir debêntures, valor agora acrescido do acordado no 
primeiro adiantamento. 

O primeiro aditivo contratual aconteceu em 30/7/96 e estabelecia que as 
debêntures teriam garantia subordinada aos credores, porém com obrigação, 
pelo emitente, de não alienar as ações de sua propriedade, salvo em favor do 
próprio subscritor. O referido dispositivo permitia a possibilidade do resgate 
antecipado facultativo, criando-se um calendário para o leilão das ações e a 
possibilidade da identificação de um sócio estratégico de capital privado para 
contribuir na modernização da empresa. 

O aditivo n• 2, datado de 30/1/97, faz referência a uma série de 
correspondências trocadas entre o Governador, o Presidente do BNDES, o 
Secretário de Estado da Fazenda e o Presidente da MGI e introduz a figura 
do leilão das debêntures, em bloco único, pelo BNDES. A forma de 
pagamento seria parte em moeda (50%) e parte por meio de uma nota 
promissória "pró soluto" (50%), com prazo de vencimento de um ano. 
Celebrava também que caberia ao BNDES 1 0% do ágio obtido na venda das 
ações. 

O terceiro e último aditivo tinha a finalidade de alterar o prazo do leilão para 
150 dias a contar de 30/1/97, e, nessa ocasião, foram escrituradas as 
debêntures, conforme determina a lei. O leilão aconteceu em 28/5/97, e a 
liquidação financeira, em 18/6/97. 

O Sr. Antônio Carlos questionou o método utilizado para a avaliação do 
preço de venda, o do fluxo de caixa descontado, tecendo considerações 
sobre a capacidade técnica da CEMIG, possuidora de 33 usinas hidrelétricas, 
20.000Km de linhas de transmissão e de uma rede de distribuição que atende 
à quase totalidade do Estado de Minas Gerais. Finalmente, informou que a 
Comissão Estadual de Desestatização fixou o preço mm1mo em 
R$1.130.000,00, na faixa definida pelo BNDES, valor aprovado pelo 
Governador e constante no edital. 

No dia 28/10/96, o Governador Eduardo Azeredo enviou correspondência 
ao Presidente do BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros, solicitando 
prorrogação do prazo acordado para o primeiro resgate antecipado 
facultativo, que, na prática, seria um leilão parcial das ações. Essa carta foi 
respondida em 19/12/96, com a exigência do leilão em bloco único, 
introduzindo a qualificação técnica e financeira do adquirente e o Acordo de 
Acionistas. No dia 9/1/97, o BNDES enviou à Comissão de Valores Mobiliários 
- CVM - solicitação de dispensa de abertura de capital da MGI, uma vez que 
esta é uma empresa de capital fechado. 
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O edital do leilão, amplamente divulgado nos meios de comunicação, 

estabelecia que o controle acionário da empresa controladora, apresentado 
para fins de comprovação da qualificação técnica, não poderia ser transferido 
a terceiros sem a anuência expressa do Estado, salvo nos casos em que , 
nos termos do Acordo de Acionistas, a referida anuência fosse dispensada. 
Por sua vez, a liquidação financeira deveria obedecer às normas da Câmara 
de Liquidação e Custódia, que, segundo a Instrução n• 221, de 2219/94, 
dispõe que a liquidação deve ser efetuada até o terceiro dia útil subseqüente 
ao do fechamento da operação. Dessa forma, o depoente questionou o 
porquê de a liquidação ter ocorrido em 18/6/97, embora reconhecendo a 
existência de um aviso público que prorrogava tal evento. Das cinco 
empresas pré-qualificadas, apenas a Southern Electric Brasil Participações 
Ltda. apresentou oferta, pelo preço mínimo. 

O Sr. Antônio Carlos teceu, então, considerações sobre o valor 
efetivamente recebido pelo Estado, entrando em detalhes sobre o desconto 
da nota promissória emitida pela Southern e negociada com o BNDES. Essa 
operação se fez necessária para o resgate das debêntures, uma vez que o 
valor da dívida somava R$589.000.000,00, contra um recebimento à vista de 
R$565.000.000,00. Do produto dessa operação, o Estado obteve a quantia 
liquida de R$480.000.000,00 e pagou, no vencimento, a quantia de 
R$537.600.000,00. 

Em seguida, o depoente analisou a composição e o capital social da 
Southern Electric Brasil Participações Ltda., concluindo que, no dia do leilão, 
a Southern Energy não constava como sócia da empresa brasileira, fato que 
veio a ocorrer somente dois dias antes da liquidação financeira, quando seu 
capital social foi aumentado de R$20.000,00 para R$395.000,00. Nessa data, 
uma empresa brasileira, denominada 524 Participações integralizou o capital 
de R$41.000.000,00. Em 19/6/97, a Southern Energy transferiu suas cotas 
para a Cayman Energy Traders, empresa constituída sob as leis das Ilhas 
Cayman e com sede em Atlanta, Estados Unidos. Nessa ocasião, o Sr. 
Antônio Carlos formulou várias indagações sobre a legalidade da operação à 
luz da legislação americana, a composição do seu capital, sua capacidade 
técnica e a prévia anuência do Estado para a transferência citada. 

Encerrando sua exposição, o depoente, reconhecendo a existência de 
opiniões diferentes sobre a questão, afirmou que a alienação das ações e a 
assinatura do Acordo de Acionistas representou a perda do controle decisório 
do Estado no Conselho de Administração, ainda que o Estado detenha 51% 
das ações ordinárias. 

20/4/99 - Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira, ex-Superintendente da 
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CEMIG 

O Sr. José Pedro Rodrigues de Oliveira afirmou, inicialmente, que, desde 
1992, o Estado de Minas vem reduzindo sua participação no controle 
acionário da CEMIG, por meio de várias operações que não foram revertidas 
em investimentos nos programas de geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica; destacou, ainda, a eficiência e o bom desempenho 
econõmico e financeiro da empresa, mesmo medidos por padrões 
internacionais. 

Segundo o expositor, os primeiros contatos entre a Southern e a CEMIG 
realizaram-se em 1995, e, a partir daí, a empresa americana passou a 
conhecer toda a situação administrativa da CEMIG. 

Baseado em matérias jornalísticas, que encaminhou à CPI, o Sr. José 
Pedro iniciou a descrição do processo de alienação das ações da CEMIG, 
chamando a atenção para a determinação do BNDES de que o adquirente 
das debêntures a serem convertidas em ações deveria ser uma empresa do 
ramo de energia. Expressou, então, a dúvida de que a Southern Electric 
Brasil Participações Lida. preencheria esse requisito técnico, o que, segundo 
seu ponto de vista, tornaria ilegal a compra, por esta, das debêntures. 

Ainda de acordo com matérias jornalísticas lidas durante o depoimento, 
procurou demonstrar que várias providências foram sendo tomadas com o 
intuito de transformar o leilão público de ações em um leilão privado e de criar 
obstáculos à participação de outros potenciais compradores. 

Quanto à discussão sobre a perda ou não do controle da CEMIG pelo 
Governo do Estado, o expositor afirmou sua convicção de que o controle foi 
perdido. Para ele, apenas o controle acionário não foi transferido, havendo 
perda de controle administrativo e gerencial pelo Estado. Como fundamento 
de sua posição, apresentou os termos do Acordo de Acionistas, em que o 
Estado e a empresa minoritária passam a votar em bloco na assembléia, 
quando esta delibera sobre apuração de resultados, emissão de debêntures, 
fusão, cisão, incorporação e distribuição de dividendos. Determina, ainda, o 
Acordo a divisão da composição do Conselho de Administração da 
Companhia entre representantes do Estado e do sócio estratégico, em 
proporção que impede que os representantes do Estado tomem sozinhos as 
decisões relativas ao que o expositor considerou como matérias essenciais 
em uma empresa de energia. 

Considerou o expositor que os cargos da diretoria destinados pelo Acordo 
ao sócio minoritário, particulanmente o de Vice-Presidente, foram reforçados 
pelo novo estatuto, que destinou a eles as funções e decisões vitais da 
empresa. Registrou, ainda, que o documento interno CRD 764/97, de 4/11/97, 
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transferiu para diretorias sob controle do sócio minoritário funções essenciais, 
como a contratação de qualquer serviço ou obra, transferida à Diretoria de 
Suprimento de Materiais, e o controle do setor de engenharia eletromecânica 
de obras, transferido à Diretoria de Geração e Transmissão. Considerou 
grave, ainda, a subordinação da GASMIG à Vice-Presidência, também 
decidida sem que o Acordo de Acionistas o determinasse. Essas 
transferências teriam sido decididas em resposta a um relatório de consultoria 
organizacional, entregue pelo expositor à CPI, contratado pelo sócio 
estratégico à empresa americana Scott Madden. 

Afirmou o Sr. José Pedro que o preço pago pelas ações da CEMIG foi o 
mais baixo entre todas as empresas de energia elétrica privatizadas no País, 
como demonstrou em quadro comparativo encaminhado à CPI. Segundo ele, 
o ágio conseguido na venda em leilões públicos das empresas de energia da 
Bahia e do Rio Grande do Sul, por exemplo, foi muito maior do que o 
conseguido pela CEMIG, graças à participação de mais de um candidato à 
compra. 

Em seguida, o expositor abordou o que considera como a futura extinção da 
CEMIG, que se comprometeu com o Governo Federal, por intermédio do 
Ministério de Minas e Energia, a se dividir em seis empresas: quatro 
empresas de distribuição, abrangendo cada uma o Leste, o Oeste, o Norte e 
o Sul do Estado, uma empresa de transmissão e uma de geração. Segundo 
os contratos, também entregues à CPI, o atual Acordo de Acionistas deverá 
ser estendido a todas essas empresas. 

Indagado se acreditava que tenha havido acordo entre as empresas que 
anteriormente se declaravam interessadas em participar do leilão, para que, 
ao final, apenas uma delas participasse, respondeu que foram realizadas 
ações para que só houvesse um candidato à compra, mas não sabia como 
isso foi feito. 

Em resposta a pergunta sobre a rentabilidade da empresa, afirmou o 
expositor que a CEMIG sempre distribuiu dividendos, que, no entanto, sempre 
foram devolvidos à empresa em forma de investimentos. O objetivo da 
CEMIG seria obter lucro suficiente para promover o desenvolvimento das 
regiões menos favorecidas do Estado. A ótica de obtenção do maior lucro 
possível, que atualmente orienta as ações da empresa, não corresponde, 
segundo o Sr. José Pedro, aos desígnios para os quais ela foi fundada. 

Respondendo a pergunta, o Sr. José Pedro afirmou que foram feitas as 
contas necessárias para permitir a comparação dos valores pagos pela venda 
total de empresas de energia privatizadas e pelas debêntures convertidas em 
33% das ações ordinárias da CEMIG. 
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Indagado a respeito de perseguições políticas aos funcionários da CEMIG 

durante o Governo Newton Cardoso, segundo denúncia do Sr. Lúcio 
Guterres, o expositor afirmou desconhecer o fato. 

Em resposta a pergunta sobre a existência de cláusulas prevendo punição 
ao Estado no caso de descumprimento dos contratos de divisão da CEMIG 
em empresas de distribuição, geração e transmissão, respondeu que não 
encontrou nenhuma cláusula nesse sentido, na leitura que fez, mas estas 
poderiam ser decorrentes da legislação vigente. O expositor apontou, então, a 
conveniência de que esses contratos fossem renegociados, não sabendo 
dizer, no entanto, se eles foram assinados em decorrência da política 
energética adotada pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

28/4/99 - Sr. Eduardo Grebler, advogado 
O depoente apresentou-se como advogado militante, tendo assessorado 

alguns aspectos da operação sob exame desta CPI. Além disso, integra o 
escritório contratado para defender a Minas Gerais Participações S.A. - MGI -
em ação popular em curso na 1" Vara da Fazenda da Capital, requerida por 
Maurílio Chaves dos Santos, a qual versa sobre a mesma matéria que está 
sendo analisada pelo Legislativo Estadual. 

O depoente iniciou sua exposição tecendo considerações gerais sobre a 
relação entre acionistas majoritários e minoritários à luz da Lei de Sociedades 
por Ações, destacando a virtude dos acordos de acionistas na proteção dos 
interesses destes em relação àqueles. 

Salientou, ainda, que, tratando-se de empresas de economia mista, a 
mencionada legislação estabelece que os deveres e as responsabilidades 
dos administradores são os mesmos dos administradores das companhias 
abertas. 

Afirmou o depoente que o Acordo de Acionistas que possibilitou a venda 
das ações da CEMIG não implicou perda, pelo Estado de Minas Gerais, de 
sua qualidade de controlador dessa Companhia, quer do ponto de vista 
formal, quer do ponto de vista substancial. Apenas deu à Companhia a 
estabilidade necessária para receber um novo acionista, com significativa 
participação acionária, preservando-a de mudanças que o controlador 
poderia, unilateralmente, impor à sociedade, alterando, assim, os 
compromissos que serviram de base para atração do novo acionista, disposto 
a pagar um preço cerca de 300% acima da cotação das ações em bolsa na 
ocasião da venda . 

Seguiu sua exposição lembrando os três requisitos estabelecidos pela Lei 
de Sociedades por Ações para caracterizar o controlador de uma sociedade 
anônima: a) ser titular da maioria dos votos nas assembléias gerais da 
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Companhia; b) ter o poder de eleger a maioria dos administradores da 
Companhia; c) usar efetivamente esse poder para dirigir as atividades sociais 
e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia. Salientou que as 
criticas dos que se opõem ao Acordo de Acionistas residem no 
descumprimento desse último quesito, posicionamento com o qual não 
concorda o depoente. 

Depois de enumerar as matérias que dependem de prévio consenso dos 
novos acionistas minoritários, reconheceu o depoente que o controlador 
poderia alterá-las livremente, caso não existisse o Acordo de Acionistas em 
exame. Mas este não impede que o Estado de Minas Gerais dirija as 
atividades sociais e oriente o funcionamento dos órgãos da Companhia, 
desde que mantenha a realização das finalidades da empresa como eram 
cumpridas no momento da venda das ações ao novo acionista. 

Ressaltou que os temas em que o Estado aceitou limitar sua hegemonia por 
meio do Acordo de Acionistas não caracterizam a direção das atividades 
sociais e a orientação dos órgãos da Companhia. 

Lembrou, ainda, que, mesmo antes do Acordo de Acionistas em exame, o 
Estado de Minas Gerais já não podia efetuar um conjunto de alterações de 
forma unilateral, sob pena de sujeitar a Companhia à retirada de ações pelos 
acionistas minoritários, que jazem jus, nessa hora, ao valor patrimonial de 
suas ações. 

Acrescentou, em seguida, que nem os administradores eleitos pelo Estado 
nem aqueles eleitos pelos acionistas minoritários podem agir como 
mandatários de seus respectivos grupos, aos quais não devem obediência, 
de acordo com a Lei de Sociedades por Ações. Assim, o Estado de Minas 
Gerais não perdeu o controle da CEMIG por já não comandar seus 
administradores, pois, na verdade, nunca os comandou, por expressa 
vedação legal. 

Ressaltou que a única forma eficaz de assegurar a participação de gnupos 
minoritários é fazer com que certas deliberações requeiram "quorum" 
qualificado. 

Após descrever as situações que requerem "quorum" qualificado no 
Conselho de Administração, o depoente afirmou que elas não interferem na 
condução ordinária dos negócios, mas em situações que podem repercutir 
negativamente nos resultados da Companhia. 

Na Diretoria Executiva, a lista de deliberações que exigem a aprovação de 
seis Diretores refere-se à gestão orçamentária e financeira da Companhia, 
cuja repercussão sobre os resultados recomenda a participação afirmativa da 
maioria qualificada. 



. u 
.:c 
E 
õ 
] 
o 

;; 
o 

" "' ~ 
• o < 
< .. 

587 
Após reiterar que o Acordo de Acionistas não acarreta a perda do controle 

pelo Estado de Minas Gerais, o depoente destacou a existência dos seguintes 
documentos e medidas judiciais: a) parecer, nesse mesmo sentido, do Prof. 
Arnaldo Wald; b) carta do Estado de Minas Gerais endereçada à Comissão 
de Valores Mobiliários, em que faz menção ao Acordo de Acionistas que 
ainda seria elaborado, preservando a sua qualidade de acionista controlador 
da CEMIG; c) parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais (Proc. n° 442.942); d) artigo do Sr. Luis Nacif, elogiando o referido 
acordo ("Folha de S. Paulo", 3/6/97). 

Ressaltou, ainda, que a matéria se encontra "sub judice", por intermédio da 
já referida ação popular, bem como da ação civil pública levada ao Poder 
Judiciário pela Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Patrimônio 
Público. 

Passou, em seguida, à analise da emissão e do leilão de debêntures da 
MGI, iniciando pela evolução das negociações entre a MGI, o BNDES e o 
Estado de Minas Gerais. Ressaltou que o contrato e os termos aditivos que 
possibilitaram a venda das ações da CEMIG foram considerados regulares 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Esse órgão considerou 
regular também a aplicação dos recursos que foram transferidos para o 
Tesouro de Minas em decorrência da venda das debêntures. 

Questionado pelo Presidente sobre qual a justificativa para o fato de as 
ações vendidas serem diferenciadas em relação às dos demais sócios 
minoritários, o depoente respondeu que o Estado de Minas Gerais estava 
convidando um acionista para colaborar na condução da CEMIG nessa nova 
etapa, o que não implica dizer que o Estado estivesse transferindo controle. 
Transacionou uma qualidade especial que ·detinha, não o controle. Os 
candidatos foram pré-qualificados, não se tratando de acionistas comuns, 
pois estes têm deveres perante a Companhia. 

Lembrou o depoente que a questão em exame se encontra "sub judice" em 
duas ações que estão em curso, e uma já foi julgada, aprovando a validade 
da transação. 

Perguntado se estariam englobadas, praticamente, todas as possíveis 
ações da CEMIG, com a possibilidade extremamente estreita de qualquer 
saída, o depoente respondeu que o aspecto fundamental é manter a CEMIG 
como existente na data da venda das ações. A CEMIG é uma companhia 
voltada para a produção, a distribuição e a transmissão de energia elétrica, 
atividade que desenvolve independentemente de qualquer interferência 
decorrente do Acordo de Acionistas. 

Esclareceu o depoente que seu escritório foi contratado pela MGI, que é 
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uma empresa pública pertencente ao Estado de Minas Gerais, com o objetivo 
de estruturar a operação de venda das ações. Depois, seu escritório foi 
novamente contratado para a defesa em juízo de uma das mencionadas 
ações judiciais. O valor do primeiro contrato foi em torno de R$250.000,00. 

Reconheceu o depoente que o caso específico da CEMIG deu ensejo a 
controvérsia, pois juristas conhecidos manifestaram o entendimento de que 
só haveria controle se fosse controle absoluto. Outros, entre os quais se inclui 
o depoente, entendem que o controle não é, necessariamente, absoluto. 

O depoente concordou com o relator da CPI em que o Acordo de Acionistas 
valorizou em 300% as ações da CEMIG. 

Questionado pelo relator sobre qual o representante da Southern que 
participou da elaboração do Acordo de Acionistas, o depoente esclareceu que 
o processo de elaboração desse documento envolveu entre 20 e 25 versões, 
tendo por base técnica, linguagem e estrutura o padrão adotado por seu 
escritório. Durante esse processo, receberam inúmeras solicitações, 
predominantemente do Secretário de Estado da Fazenda, do Secretário 
Adjunto de Estado da Fazenda, do Presidente da MGI e de técnicos do 
BDMG. Destacou as contribuições da Procuradoria-Geral do Estado de Minas 
Gerais e as opiniões dos potenciais candidatos, que visitaram o vendedor, 
que é o Estado. Entre esses candidatos, foi a Southern que mandou o maior 
número de pedidos, sugestões e idéias. Reconheceu que, quando o seu 
escritório assumiu a assessoria da MGI, já havia, até mesmo, uma minuta 
formulada por essa empresa, que não era absolutamente aceitável. 

Sobre a cláusula 82 do Acordo de Acionistas, que estabelece que o Estado 
só pode ceder suas ações da CEMIG em bloco único, alegou o depoente que 
não haveria nada mais suicida para o Estado de Minas Gerais do que vender 
1% de suas ações, porque, hoje, tem 50,9%. Só interessará vender sua parte 
em bloco, porque, só assim, elas serão valorizadas. 

Esclareceu o depoente que a cláusula 821 - a chamada cláusula de 
sucessão - é totalmente corriqueira em contratos do gênero e impede que o 
Estado utilize o estratagema de vender suas ações para, por exemplo, a MGI, 
desobrigando-se de respeitar o Acordo de Acionistas. 

O depoente afirmou que só tomou conhecimento da transferência do 
controle acionário da Southern Electric Brasil Participações Lida. para a 
empresa Cayman Energy Traders, sem anuência do Estado, por meio dos 
depoimentos que antecederam o seu, não podendo confirmar esse fato. Mas 
entende, em tese, que se trata de uma violação essencial ao Acordo, o que 
implica na suspensão das cláusulas que outorgam prerrogativas especiais a 
esse sócio dito estratégico. 
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Solicitou o Deputado Amilcar Martins esclarecimentos sobre o papel efetivo 

da Procuradoria-Geral do Estado. Esclareceu o Sr. Eduardo Grebler que seu 
escritório elaborou as primeiras minutas, que foram encaminhadas ao 
Procurador-Geral, que as passou ao Procurador Celso Barbi Filho, 
especialista na matéria. Este desaprovou diversos pontos da minuta. Com o 
propósito de evitar pontos de vista discrepantes, buscou-se conjuntamente 
uma solução que atendesse às exigências da Procuradoria-Geral do Estado. 
Para o Procurador referido, o prazo do Acordo de Acionistas era excessivo, 
mas esta decisão ficou a cargo do Governo de Minas Gerais. 

Esclareceu o depoente que a sociedade que comprou as ações da CEMIG 
foi aprovada na fase de pré-qualificação, com determinada cadeia de 
controle. O Acordo de Acionistas estabelece que as condições usadas para 
pré-qualificar devem ser mantidas íntegras, sob pena de suspensão das 
prerrogativas especiais. 

O Deputado Amilcar Martins perguntou se o Acordo de Acionistas não 
representaria um mecanismo para impor limites a eventuais desmandos na 
CEMIG. Respondendo a essa questão, o Sr. Eduardo Grebler chamou a 
atenção para a cláusula sexta do acordo, que estabelece os limites gerais de 
condução dos negócios sociais da empresa, que deverão pautar a conduta 
dos acordantes. 

Na opinião do depoente, o Acordo de Acionistas não representa 
impedimento a investimentos sociais feitos pela CEMIG. Lembrou que ele 
estabelece que 5%, no mínimo, do lucro líquido ajustado da CEMIG fosse 
reservado para investimentos sociais. 

Esclareceu o depoente que o Acordo de Acionistas incorporou sugestão 
apresentada por seu escritório de que o comprador das ações da CEMIG 
renunciaria ao direito assegurado pela legislação que criou a empresa, qual 
seja se a CEMIG não desse dividendos de 6% ao ano sobre o investimento, o 
Tesouro Estadual pagaria esse dividendo. 

Reiterou o depoente que a Southern foi uma das candidatas que mais 
sugestões apresentou, mas não foi a única. 

Esclareceu o Sr. Eduardo que 90% dos contratos que envolvem relação 
dessa magnitude possuem cláusula de arbitral, que adota a Câmara de 
Comércio Internacional de Paris como forma de solução extrajudicial. A 
competência dessa corte de arbitragem é dirimir controvérsias entre os 
signatários do acordo, não entre diretores da empresa ou membros do 
Conselho de Administração. 

Informou o depoente que controle compartilhado ocorre quando nenhum 
grupo detém, individualmente, mais de 50% dos votantes na assembléia 
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geral, e não é isso o que ocorre com a CEMIG. 

Indagado sobre a concepção de sócio estratégico, o depoente disse que a 
questão não é de sua área de domínio. Mas, pelo que ouviu durante a 
elaboração do acordo, supõe que decorre de uma preocupação do Governo 
com a CEMIG no contexto de competitividade que se estrutura no País. 
Assim, buscou-se uma forma de atrair sócio capaz de contribuir para o 
crescimento da empresa. 

4/5/99- Sr. Carlos Ari Sundfeld, Professor da PUC- São Paulo 
O depoente esclareceu, inicialmente, que examinou o Acordo de Acionistas 

da CEMIG a pedido da Southern Electric, para emissão de parecer. 
Salientou que a venda de ações a um sócio estratégico é um tipo de 

operação que se tornou freqüente na Europa, quando o Estado não pretende 
desestatizar a empresa, mas percebe a necessidade de reformá-la para atuar 
em um contexto de competitividade. Cita, como exemplo, o último governo 
socialista francês, que, por meio de acordos de acionistas, admitiu sócio 
minoritário na administração de empresas. Nesses casos, na opinião do 
depoente, é mantido o controle da empresa pelo Estado, por meio da 
preponderância de votos, mas é dado ao acionista privado o poder efetivo de 
influir. 

Informou o professor Carlos Ari que alguns Estados e municípios também 
adotaram essa fórmula, admitindo em suas sociedades acionistas 
estratégicos, que não entram apenas com o capital, mas com "know-how'', 
dando sua contribuição para a administração da empresa. 

Segundo o depoente, a adoção desse procedimento é importante, 
sobretudo nos setores em que estão ocorrendo mudanças na regulação, 
como na energia elétrica e nas telecomunicações, porque está sendo 
implantada a competição. A nova regulação do setor elétrico criou a figura do 
produtor independente de energia elétrica, que vem para disputar o mercado. 
Assim, na opinião do depoente, a empresa estatal desse setor que não se 
oxigenar, não adquirir agilidade empresarial, terá grande dificuldade na 
competição e entrará em decadência. 

Observou o depoente que, na década de 70, foram criados dois modelos 
diferentes de sociedade de economia mista. O primeiro é uma sociedade 
mista de fantasia, já que a empresa é controlada 99,9% pelo Estado. Há 
muitas empresas desse tipo, especialmente nos municípios. O outro tipo de 
sociedade de economia mista criado naquela época é aquele cujo modelo é a 
TELEBRÁS, que obrigava os compradores de linha telefõnica a adquirir 
ações. A União manteve o controle absolutista, total, dessa empresa até a 
sua desestatização no ano passado, porque nenhum acionista privado tinha o 
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menor poder de influir, embora os acionistas privados fossem a maioria. 

Lembrou o depoente que tivemos sociedades de economia mista no Brasil 
que tinham um perfil parecido com o da CEMIG hoje, em que o Estado se 
associa a parceiros estratégicos que têm um papel na empresa, como, por 
exemplo, indicar diretores. Essas empresas eram do setor petroquímico e 
acabaram entrando na primeira onda de privatização. 

Mas, para o depoente, estávamos acostumados, no Brasil, a um modelo de 
sociedade de economia mista em que, embora houvesse capital privado, os 
acionistas privados não tinham absolutamente nenhum tipo de influência. À 
medida que determinados setores foram expostos à competição, surgiu a 
idéia de se utilizar no Brasil algo que na França já vinha sendo realizado com 
sucesso: a admissão de um sócio estratégico, dando-lhe poder de influir na 
empresa. Na opinião do depoente, esse negócio não implica transferência do 
controle da empresa pelo Estado, porque este mantém preponderância nas 
deliberações sociais. O Acordo de Acionistas visa, comumente, a proteger o 
acionista privado, de modo que a empresa estatal não possa ser desvirtuada 
de seu papel. 

Alertou o depoente para o fato de que, no Brasil, temos a tradição de usar a 
empresa estatal como uma mão longa da administração direta, fazendo com 
que aquela se desvie das finalidades para as quais foi criada. Assim, o Prof. 
Carlos Ari frisou a importância de se limitar o poder absolutista que o Estado 
exerceu nos últimos 30 anos nas empresas de economia mista. Ressaltou, 
ainda, que o sócio estratégico deve contribuir para a modernização da 
empresa. Para o depoente, essas caracteristicas constam no Acordo de 
Acionistas da CEMIG. Assim, o sócio estratégico que participa da CEMIG 
deverá trazer o seu "knowhow" para o dia-a-diá da empresa, para que ela não 
seja apanhada no contrapé, nesse momento em que o setor elétrico vem se 
transformando. Mas se esse sócio perder a qualificação técnica que tem e 
que permitiu sua habilitação na licitação feita, ele perde o direito assegurado 
no Acordo de Acionistas. 

Destacou o depoente que, no caso da CEMIG, o poder de tutela ou de 
supervisão do Estado foi preservado; o Estado continua no controle, quer 
dizer, continua tendo a tutela. O Tribunal de Contas tem o poder e o dever de 
fiscalizar as contas da empresa, e o Poder Executivo exerce seu poder de 
supervisão sobre a empresa. 

O depoente passou, então, a responder às indagações dos integrantes da 
CP I. 

Sobre a expressão sócio estratégico, afirmou o depoente que ela soma 
duas características: alguém que some aporte de capital importante e alguém 
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que entre com o dever de influir na administração social da empresa. Esse 
sócio arrisca seu próprio capital nos palpites que dá, o que o diferencia do 
consultor, que arrisca dinheiro de terceiros. Na sua opinião, essas 
características não o tornam sócio controlador. 

É importante, na opinião do depoente, que o sócio estratégico arrisque 
recursos e tenha capacidade tecnológica, e o edital em questão exigiu que as 
empresas interessadas demonstrassem que tinham essa capacidade. 
Salientou, contudo, que esta precisa encontrar-se na cadeia de controle da 
empresa que se torna sócio estratégico, e não necessariamente nela própria. 

Sobre a criação da INFOVIAS, o depoente alegou que não conhece a 
realidade dessa empresa, mas manifestou seu entendimento de que, em 
tese, não constitui desvio de função da CEMIG, informando que a regulação 
do setor de telecomunicações assegura o acesso aos postes e cabos, 
estabelecendo uma relação deste com os setores de energia elétrica e 
transporte. Não pode haver exclusividade na exploração daquela infra-
estrutura. Outras empresas que a queiram utilizar têm o direito garantido pela 
regulação do setor de telecomunicações. 

Indagado se não seria melhor ter o controle social em vez do controle 
exercido pela empresa multinacional como sócio estratégico protegido por um 
Acordo de Acionistas, o depoente respondeu que essa é uma avaliação 
política, fugindo de sua área de especialização. Mas, na sua opinião, é 
importante que grandes empresas, inclusive prestadoras de serviço público, 
diante da globalização e do crescimento da competitividade, tenham parceiros 
estratégicos internacionais, lembrando que o setor de energia elétrica entra 
em uma nova era, que é a da competição. Sob o ponto de vista jurídico, 
poder-se-ia restringir a participação como sócio estratégico apenas a 
empresas nacionais. Contudo, no Brasil, as empresas com reais 
possibilidades de acrescentar "knowhow'' são também empresas estatais ou 
empresas que trabalhavam num modelo de mercado sem competição. 

Na opinião do depoente, o Acordo de Acionistas não trouxe prejuízo ao 
controle que o Estado exerce sobre a empresa ou ao funcionamento desta. 
Apenas conferiu o indispensável para garantir que a empresa continuasse 
destinada a cumprir a função para a qual foi criada. Alegou que a 
característica fundamental do poder de controle é a predominância nas 
deliberações sociais, mas não a exclusividade na influência sobre essas 
deliberações. A existência de acordos de acionistas se destina justamente a 
diminuir os possíveis pontos de atrito. 

A opinião do depoente sobre o futuro das empresas de economia mista que 
não buscarem sócios estratégicos é de que deverão encontrar mecanismos 
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para se integrarem ao processo competitivo, sob pena de ficarem 
prejudicadas no mercado. 

Observou o depoente que a regulamentação do setor elétrico foi 
aperfeiçoada pelo Governo Federal na metade do segundo semestre do ano 
passado, com a edição do decreto que criou o mercado atacadista de energia 
elétrica. 

Indagado se o Acordo de Acionistas seria a semente de uma futura 
privatização, o Prof. Carlos Ari respondeu que não necessariamente. 
Salientou que, por evidente, na medida em que se usa uma estratégia para 
preparar a empresa para estar afinada com as tendências contemporâneas, 
isso serve como elemento importante para a desestatização. Mas o Acordo 
de Acionistas estabelece as regras de convivência entre as partes, supondo 
que o "status quo" será mantido. 

Lembrou o depoente que quando o Estado decide realizar uma atividade 
econômica por meio de uma sociedade de economia mista, está partindo do 
pressuposto de que é possível atingir o interesse público tendo sócios 
privados, porque, se a atividade é de natureza tal que torna isso impossível, o 
modelo da sociedade de economia mista não serve. Nesse caso, o modelo 
correto é o da empresa pública. 

O depoente citou, ainda, o exemplo do Município de Ribeirão Preto, em que 
a administração do PT decidiu fazer a venda de todo o capital sobejante, 
tendo sido celebrado Acordo de Acionistas segundo o qual a empresa privada 
tem o direito de preferência na aquisição das ações, na hipótese da sua 
desestatização, não sabendo informar sobre outros poderes do acionista 
protegido pelo referido acordo. Mencionou, ainda, a empresa de energia 
elétrica do Rio Grande do Sul, que admitiu um sócio estratégico com poder de 
veto em algumas matérias, muito parecido com esse modelo da CEMIG. Essa 
empresa gaúcha já foi privatizada, no bojo do processo federal. 

Na opinião do depoente, o Acordo de Acionistas é contrato de direito 
privado, sujeitando-se ao regime do Código Civil. Assim, se uma das partes 
entende que o contrato é nulo, deverá propor uma ação judicial para anulação 
do documento como um todo, pois não é possível anulá-lo apenas em parte. 
Se, porventura, o contrato vier a ser anulado, o acionista privado tem o direito 
de receber de volta o investimento feito e, em segundo lugar, tem de ser 
indenizado pelo prejuízos causados pela nulidade. A jurisprudência, segundo 
o depoente, estabelece que não é possível haver enriquecimento ilícito de 
uma das partes em decorrência da nulidade do contrato. 

Reiterou o depoente o entendimento de que o Acordo de Acionistas contém 
disposições que procuram assegurar, de algum modo, que alguns objetivos 
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sociais que a CEMIG tem continuem sendo realizados, lembrando cláusula 
que assegura que, no mínimo, 5% do lucro líquido devem ser aplicados na 
expansão de rede para atender aos consumidores de baixa renda. Isso só se 
justifica por se tratar de uma empresa estatal. 

5/5/99- Sr. Celso Barbi Filho, Procurador do Estado 
O Sr. Celso iniciou seu depoimento destacando que houve uma opção 

político-administrativa para que a operação de venda das ações da CEMIG e 
a celebração do Acordo de Acionistas fossem coordenados, do ponto de vista 
jurídico, por um escritório especializado, e não pela Procuradoria-Geral do 
Estado. A atuação desse órgão foi incidental. Sua participação no processo 
iniciou-se em julho de 1996, quando lhe foi distribuída uma minuta de Acordo 
de Acionistas para sobre ela emitir parecer. Essa minuta era uma sugestão da 
empresa Southern Electric interessada nas ações da CEMIG, e o parecer do 
depoente foi totalmente contrário à minuta. 

Dois meses depois, recebeu um telefonema do Sr. Eduardo Grebler, que 
lhe informou ter sido contratado pela MGI para coordenar um grupo de 
trabalho responsável pelos aspectos jurídicos do processo de venda das 
ações da CEMIG e que lhe encaminharia uma minuta do novo Acordo de 
Acionistas para a análise do depoente, como de fato o fez. Tendo-lhe sido 
solicitado um parecer sobre essa minuta, entendeu que ela modificava a 
titularidade do poder de controle da Companhia, ferindo, pois as leis estaduais 
de 1995 que tratam dessa matéria. 

Tendo em vista a oposição frontal entre o escritório do Sr. Eduardo Grebler 
e a Procuradoria-Geral do Estado, aquele solicitou uma reunião para debater 
os pontos divergentes. Nessa reunião, pediu-se ao depoente que 
formalizasse, por escrito, sua divergência sobre cada uma das objeções 
apontadas no seu parecer. O documento foi encaminhado ao Procurador-
Geral do Estado, cujo despacho determinou que o depoente participasse das 
reuniões que fossem realizadas sobre o tema. 

Nessas reuniões, o depoente, acompanhado de outros Procuradores, 
apresentou o que entendia ser necessário alterar na minuta. Esclareceu o 
convidado que o Sr. Eduardo examinava as sugestões dos procuradores e 
decidia se elas deveriam ser acolhidas ou não. 

O Procurador destacou que todas as suas manifestações, expressas em 
pareceres e verbalmente nas reuniões, foram contrárias ao âmago da 
operação no que se refere ao problema da alienação de controle. Admitiu, 
todavia, que a controvérsia entre a Procuradoria-Geral do Estado e o 
escritório contratado pela MGI representou um aperfeiçoamento do Acordo de 
Acionistas, pois diversas ponderações que apresentou foram acatadas, a 
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saber: a alteração na apresentação formal dos temas de voto conjunto; a 
inclusão da previsão de não-comparecimento do outro acordante na reunião 
prévia da Assembléia, dando ao Estado, nesse caso, liberdade para votar 
segundo seu próprio critério; a inclusão da previsão da contribuição 
tecnológica e gerencial a ser proporcionada pelo novo sócio à CEMIG; a 
supressão da preferência do novo sócio para a aquisição de direito de 
subscrição e de aumento de capital não subscrito pelo Estado; a redução de 
50 para 30 anos do prazo de vigência, e o desdobramento de alguns itens e 
subilens, de forma a facilitar a leitura. Ficou, ainda, acertado que o 
pagamento de dividendos de 25% do lucro líquido - regra do edital - só 
poderia se dar caso o patrimônio liquido da Companhia se mantivesse 
inalterado. Mas a questão do compartilhamento do controle não foi alterada. 

Destacou o convidado que sua contribuição na elaboração do edital se 
limitou a três reuniões e a dois pareceres. 

Após a opção do Governo pela tese do Sr. Eduardo, o Procurador-Geral do 
Estado encaminhou ao Secretário da Fazenda ofício em que concluía que a 
documentação estava correta e autorizava a realização da operação. 

Depois disso, informou o depoente que foi designado para participar de 
reunião no Rio de Janeiro para ajustar detalhes do edital, também elaborado 
pelo escritório do Sr. Eduardo, ocasião em que o Acordo de Acionistas já 
estava concluído. 

Em seguida, foi convocado pelo Procurador-Geral do Estado para presidir a 
Comissão de Licitação de pré-qualificação. Ao dizer ao Procurador-Geral que 
a posição não lhe era confortável em virtude de ter assumido posição 
contrária, este lhe respondeu que a questão do Acordo de Acionistas estava 
encerrada e que falar do controle agora só· seria possível na Justiça. A 
Comissão concluiu que os cinco candidatos interessados em participar do 
leilão possuíam as condições técnicas e econômicas necessárias. 

Depois disso, o depoente informou que só voltou a se manifestar no atual 
Governo, quando lhe foi solicitado um estudo sobre toda a operação. 

A seguir, passou o convidado a responder às perguntas e às considerações 
dos membros da CPI, atendendo á solicitação do Presidente de que 
explicasse sua tese sobre o Acordo de Acionistas. Esclareceu, então, 
entender que não houve alienação, mas compartilhamento do controle, uma 
vez que se celebrava com o novo sócio um Acordo de Acionistas para 
exercer o controle da Companhia. O Estado continuou controlador, mas junto 
com o novo sócio. Lembrou o Sr. Celso que a primeira sentença judicial, já 
proferida, não o acompanha neste entendimento. O Governo fez uma opção 
política: adotar a tese e defendê-la posteriormente. 
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Ressaltou o depoente que houve participação da Procuradoria-Geral do 

Estado, mas que os Procuradores de carreira não integraram o grupo de 
trabalho encarregado de elaborar o Acordo e de montar a operação. 
Reconheceu, porém, que o Procurador-Geral do Estado rubricou o texto final 
do Acordo de Acionistas. 

Esclareceu, ainda, que foram dois os pontos em que houve divergência 
entre os Procuradores do Estado e o escritório do Sr. Eduardo, ficando a 
critério do Governo decidir sobre o compartilhamento do controle e o prazo de 
duração. 

Em relação ao despacho que o depoente expediu, dirigido ao Sr. Arésio, no 
qual afirma que os documentos poderiam ser assinados pelo Governador, 
esclareceu o convidado que já havia sido vencido em sua tese, não podendo 
deixar de aprovar o documento. Rejeitada a sua tese, o documento não 
apresentava ilegalidade. Aprovou a minuta final em relação aos demais 
aspectos formais e legais. 

Afirmou o Sr. Celso que, no que tange às intervenções da Procuradoria-
Geral do Estado, elas evoluiriam como minutas tendentes a preservar o 
interesse público, como, por exemplo, uma cláusula prevendo a obrigação de 
aporte tecnológico e de "know-how". 

Sobre a contratação do escritório do Sr. Eduardo Grebler, disse o 
convidado que não conhecia o contrato, mas não via impedimento ético na 
contratação desse escritório para a defesa das ações que questionaram o 
edital. 

Afirmou o depoente que a única notícia que teve da participação específica 
da Southern foi na primeira minuta apresentada, e, se esta provar que essa 
contribuição conduziu o Estado a uma conclusão, é óbvio que as 
responsabilidades daquela empresa poderiam existir. 

Em relação à transferência do controle acionário da Southern para uma 
empresa com sede nas Ilhas Cayman, o depoente disse que tem 
conhecimento do fato apenas pelos noticiários de jornal. Se o fato noticiado 
for verídico, o Acordo de Acionistas não estará rescindido, mas os direitos dos 
minoritários ficarão suspensos, conforme estipula o Acordo. 

O depoente não soube prestar nenhuma informação a respeito do preço 
mínimo fixado no edital, uma vez que este dado foge à sua área de 
competência. Não soube informar, ainda, se apenas uma empresa 
apresentou proposta, pois não participou do processo do leilão. 

Esclareceu o depoente que, segundo suas manifestações, o Acordo de 
Acionistas ofendia a lei estadual que autorizava a venda de ações, mas isto 
não representa necessariamente dano ao patrimônio público, aspecto sobre o 
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qual não se manifestou. Admitiu que o Governo tentou incrementar a idéia de 
sociedade de economia mista, ou seja, receber recursos e partilhar lucros. 

Informou o depoente que a questão da arbitragem foi um dos pontos em 
que foi convencido pelo Sr. Eduardo, que lhe apresentou decisão do Supremo 
Tribunal Federal admitindo como válida a cláusula de arbitragem em contrato 
firmado pelo poder público. 

Esclareceu o depoente que o fato de a Assembléia Legislativa adotar a sua 
tese não gera a nulidade do Acordo de Acionistas, que deverá ser apreciado 
pelo Judiciário, como, de fato, está sendo. 

11/5Jg9 - Sr. Cláudio José Dias Sales, Gerente-Delegado da Southern 
Electric Brasil Participações ltda. 

O Sr. Cláudio Sales apresentou-se como Gerente-Delegado da Southern 
Electric Brasil Participações Ltda., empresa que participou e saiu vencedora 
do leilão de debêntures da MGI resgatáveis em ações da CEMIG, 
representativas de 33% das ações ordinárias daquela Companhia, 
correspondentes a 14,4% do capital total. 

Inicialmente, o depoente descreveu a Southern como a maior empresa do 
setor elétrico norte-americano, integrada com geração, transmissão, 
distribuição e comercialização de energia elétrica. Em números aproximados, 
a Southern possui ativos de US$35.000.000.000,00, fatura 
US$11.000.000.000,00 por ano e gera 36.000 MW de energia, número 
bastante significativo comparado com a capacidade total instalada brasileira, 
que é de 60.000 MW. 

A Southern começou a estudar investimentos no Brasil em 1993, ação 
considerada pelo seu Conselho de Administração como estrategicamente 
importante para sua expansão. Desde então, estudou vários projetos e 
oportunidades de negócios, sempre analisados em conjunto com 
investimentos em outras partes do mundo, competitivos entre si e limitados 
pelo montante dos recursos definidos para investimento. Nesse contexto, foi 
criada a empresa Southern Electric Brasil Participações Ltda., em 1994, com 
o objetivo único de se tornar um veiculo de participação em empresas 
brasileiras, atuação conhecida por "holding". Sua pré-qualificação técnico-
financeira foi aceita em função do grupo ao qual pertence. Posteriormente ao 
leilão, a Southern admitiu, como sócio-quotista, a empresa 524 Participações 
S.A., detentora de 9,4% do capital da Southern Electric Brasil Participações 
Ltda., que tem como principal sócio o Fundo de Ações de Carteira Livre 
Opportunity AFMIA, constituído por investidores institucionais. A sexta 
alteração contratual da Southern introduziu a Cayman Energy Traders como 
detentora de 90,6 % da empresa brasileira possuidora das ações da CEMIG. 
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O Sr. Cláudio esclareceu, com bastante ênfase, que a Cayman Energy 
Traders é uma empresa constituída em Cayman lslands, com participação de 
51% da Southern Energy lnternational Inc. e 49% da AES e com escritórios 
na sede da Southern, em Atlanta, Estados Unidos. Esse fato, em função do 
qual a Southern Company e sua subsidiária Southern Energy lnternational 
Inc. passaram a controlar indiretamente a Southern Electric Brasil 
Participações Ltda., é ato de mera gestão empresarial e está inteiramente no 
âmbito permitido pelo edital e pelo Acordo de Acionistas, tendo sido 
comunicado ao Estado de Minas Gerais. A principal razão para essa 
operação de planejamento tributário, perfeitamente legal, segundo as leis 
americanas, é evitar a bitributação nos Estados Unidos. É importante salientar 
que a Southern irá pagar todos os impostos previstos pela legislação 
brasileira. 

O Gerente-Delegado da Southern explicou a liquidação financeira do leilão, 
ocorrida em 18/6/97, em função da vinculação desta com a renovação dos 
contratos de concessão celebrados entre o Departamento Nacional de Águas 
e Energia Elétrica -DENAF -, hoje ANEEL, e a CEMIG. Uma regra explícita da 
Câmara de Liquidação e Custódia estabelecia o prazo máximo de 15/6/97 
para a apresentação dos termos finais do referido contrato de concessão. Em 
18/6/97, então data oficial e regulamentar para a liquidação financeira do 
leilão, a Southern pagou à Câmara de Liquidação e Custódia a importância de 
R$565.051.026,00 e emitiu duas notas promissórias, a primeira em favor do 
Estado de Minas Gerais, no valor de R$508.546.013,40, e a segunda em 
favor do BNDES, no valor de R$56.505.112,00, ambas com vencimento em 
13/6/98. Nesse mesmo ato, foi assinado o Acordo de Acionistas, cujo teor 
constava do edital previamente divulgado. 

Perguntado se a Southern tinha participado da elaboração do Acordo de 
Acionistas, o Sr. Cláudio afirmou que a empresa apresentou sugestões, que 
foram totalmente rejeitadas pelo Estado, e somente tomou conhecimento do 
documento quando da publicação do edital. 

O volume da distribuição de dividendos está limitado, pelo estatuto da 
CEMIG, a 50% do lucro líquido, e o percentual de 14,4 % que cabe à 
Southern foi totalmente remetido aos sócios-quotistas, em conformidade com 
a legislação brasileira, que exige o fechamento de um contrato de câmbio e a 
apresentação do certificado de registro de capital estrangeiro. 

Analisando o papel estratégico da Southern na gestão da CEMIG, o Sr. 
Cláudio discorreu sobre a grande mudança em curso no sistema elétrico 
brasileiro, destacando a passagem de um modelo estatal, com inexistência de 
competição, para um modelo aberto, em que o preço da energia pode variar 
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de hora em hora. O sistema elétrico brasileiro necessita de investimentos 
anuais estimados em US$8.000.000.000,00, ou seja, em dez anos, será 
investido um volume de recursos maior que o necessário para construirmos a 
atual capacidade instalada. Além das tecnologias conhecidas de construção 
de barragens e transmissão de energia, que serão continuamente 
aprimoradas, o novo setor elétrico requer tecnologias de complexa 
estruturação financeira para a montagem de projetos e empreendimentos 
pelo menor custo, ainda indisponíveis no Brasil. Nesse contexto, a Southern, 
líder mundial no conceito de "traders" de energia, poderá contribuir para a 
diminuição dos custos futuros de geração e comercialização de energia e 
para a atração dos investimentos absolutamente importantes para a 
expansão do setor. 

O Sr. Cláudio fez questão de salientar que o acionista controlador da 
CEMIG é o Estado de Minas Gerais e que a Southern não exerce controle 
nenhum na empresa, além da indicação de três membros para a diretoria e 
de quatro membros para o Conselho de Administração. Uma vez indicadas 
essas pessoas, sua responsabilidade é com a Companhia; não podem agir no 
interesse dos acionistas, sob pena de ferir a lei. 

Finalmente, o depoente afirmou que os investimentos da Southern na 
CEMIG são realizados com a parte do lucro não destinada a dividendos; em 
outras palavras, a prática contábil em vigor determina que os valores 
integrantes do programa de investimentos são destacados antes do lucro 
líquido final colocado à disposição da assembléia de acionistas. O Gerente-
Delegado da Southern confirmou a continuidade do audacioso plano de 
investimentos da Companhia, no valor de R$500.000.000,00, e a destinação 
de 5% do lucro líquido para investimentos sociais, conforme estipulado no 
Acordo de Acionistas. 

18/5/99- Sr. João Heraldo Lima, ex-Secretário de Estado da Fazenda 
O Sr. João Heraldo Lima, economista com vários anos de experiência no 

setor público federal, estadual e municipal, exerceu o cargo de Secretário de 
Estado da Fazenda no Governo Eduardo Azeredo, participando ativamente 
do processo de venda das ações da CEMIG representativas de 14,4% do 
capital total e 33% das ações ordinárias. 

Segundo o depoente, a referida operação foi realizada rigorosamente 
segundo os trâmites legais, tendo transcorrido entre dezembro de 1995 e 
junho de 1998. Considerando o grande período gasto para a sua 
concretização, sofreu enorme exposição à mídia, fato que reforça a 
transparência de todo o processo. Baseado no mais rigoroso e conservador 
raciocínio econômico-financeiro, o depoente afirmou que a operação foi 
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altamente benéfica para o Tesouro do Estado de Minas Gerais, conduzida 
com a participação harmônica e competente de vários órgãos estaduais. 

O Sr. João Heraldo salientou a importância da decisão do Governo mineiro 
ocorrida no segundo semestre de 1995. Após ampla discussão no âmbito do 
Governo, foi tomada a decisão de não privatizar a Companhia e admitir um 
sócio com determinadas características, o qual recebeu o nome de sócio 
estratégico. Na ocasião, havia um forte e generalizado sentimento de que 
uma mudança profunda iria acontecer no setor elétrico brasileiro, não apenas 
pela privatização das concessionárias estaduais, como também pela 
desregulamentação do setor. Isso representava o abandono do sistema 
monopolizado, vigente durante décadas, e a introdução de um ambiente de 
competição nos três segmentos: geração, distribuição e transmissão de 
energia elétrica. A pergunta que se fazia é como a CEMIG, a empresa mais 
valiosa e importante do Governo de Minas, iria se comportar nesse ambiente, 
que exige vultosos e constantes investimentos para a sua manutenção no 
mercado. A desregulamentação do setor traria enormes oportunidades de 
negócios para a empresa, citando-se a distribuição do conhecimento por meio 
das redes e a utilização do gás natural na matriz energética mineira, item que 
mereceu atenção especial na elaboração do Acordo de Acionistas. 

O Acordo de Acionistas assinado entre o Estado e a Southern visa a 
estabelecer regras de convivência administrativa, instrumento amplamente 
utilizado na gestão de grandes empresas. Em se tratando de um negócio de 
R$1.100.000.000,00, é imprescindível a celebração de um mínimo de regras 
claras, estáveis e formais, que garantam a qualidade da gestão empresarial e 
evitem desvio em relação aos seus objetivos sociais. 

Quanto ao preço e ao método de avaliação, o ex-Secretário informou que 
esse assunto está detalhadamente explicado numa ata da Comissão Estadual 
de Desestatização. A avaliação foi realizada pelo BNDES, possuidor de 
grande experiência na área, seguindo um método aceito universalmente para 
o estudo de concessionárias de serviços públicos, ou seja, o do fluxo de caixa 
descontado. Em que pese ao fato de que, no dia do leilão, as ações ordinárias 
da CEMIG estavam cotadas a R$46,00, o preço praticado na venda foi de 
R$60,37, em transação realizada em bolsa de valores, o mercado mais 
transparente possível para esse tipo de operação. Pode-se deduzir que o 
preço mínimo de venda já embutia ágio, conseguido graças a uma ação 
conjunta do Governo de Minas com o BNDES, para elevar o valor cotado em 
bolsa, de dezembro de 1995 a maio de 1997. Analisando-se uma série 
histórica de cinco anos , observa-se que o preço alcançado na venda é o 
mais próximo do valor patrimonial, reflexo do planejamento da operação em 
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estudo. 

O fato de o leilão ter ocorrido na Bolsa de Valores do Rio demonstra, sob 
outro ângulo, o zelo e a defesa dos interesses de Minas. Inicialmente previsto 
para a Bolsa de Minas, houve um impasse insolúvel entre o Governo e 
acionistas minoritários, que queriam exercer a interferência vendedora no 
leilão, ou seja, vender suas ações valorizadas em função da venda, pelo 
acionista controlador, de um lote expressivo acoplado a um Acordo de 
Acionistas. A fim de não proporcionar grande lucro a especuladores, o que 
certamente prejudicaria o Tesouro, encontrou-se uma solução jurídica de 
fazer o leilão das debêntures de propriedade do BNOESPAR, resgatáveis em 
ações ON da CEMIG. 

Quanto ao destino dos recursos obtidos, o depoente informou que existem 
dispositivos legais que detenminam a sua aplicação em investimentos e 
pagamento de dívidas, e o Tribunal de Contas já se manifestou oficialmente 
sobre a aprovação de grande parte desses recursos. Maiores detalhes foram 
abordados na exposição do Sr. Luiz Antônio Athayde, que se seguiu à do Sr. 
João Heraldo Lima. 

Questionado sobre a taxa de juros cobrada pelo BNOES sobre os 
adiantamentos concedidos (T JLP + 8% a.a.), em comparação com os juros 
contratados pela Southern na operação de R$600.000.000,00 por dez anos 
com o próprio BNOES (correção cambial + 3,35% a.a.), o depoente explicou 
que, em qualquer mercado de crédito do mundo, existe estreita correlação 
entre o risco do devedor, analisado em função de sua capacidade de 
pagamento e histórico de pontualidade, e os juros imputados. Por outro lado, 
é de amplo conhecimento do mercado e da sociedade que o risco do setor 
público brasileiro é elevado. O ex-Secretário· afirmou não poder responder 
pela avaliação de risco de crédito feita pelo BNDES em relação à Southern, 
deixando claro que o financiamento ao vencedor do leilão estava assegurado 
no edital. Quando da antecipação dos recursos pelo BNDES ao Estado, a 
data da realização do leilão ainda era muito vaga e a base para a negociação 
foi a lei autorizativa da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e um convênio 
absolutamente genérico celebrado entre as partes. Em que pese ao exposto, 
a norma operacional do BNOES fixa em 8% a taxa de juros real para 
operações com debêntures com o setor público. A T JLP é o indexador básico 
utilizado por aquele Banco, cuja principal fonte de recursos é o Fundo de 
Assistência ao Trabalhador - FAT -, remunerado em 3,5% a.a. Assim, o 
"spread" de 5% a.a. representa o custo operacional do Banco e deve ser visto 
como um "spread" não particularizado para a operação em questão. 

Finalmente, o Sr. João Heraldo chamou a atenção para a não-contratação 
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de assessorias especializadas em avaliação e consultoria de processos de 
privatização, mão-de-obra extremamente cara. A venda das ações da CEMIG 
contou apenas com as equipes do Governo e do BNDES, que não foram 
remuneradas por isso. O resultado financeiro para o Tesouro foi de 
R$1.058.000.000,00 e deve ser analisado em função das várias entradas e 
saídas no caixa do Tesouro ao longo de 31 meses. Esse valor foi calculado 
na data-base da liquidação financeira, capitalizando os valores recebidos 
antecipadamente à mesma taxa que remunera os títulos federais e 
descapitalizando os valores recebidos um ano após o leilão, seguindo os 
princípios basilares de matemática financeira que relacionam valores 
monetários com as respectivas datas em que ocorrem no fluxo de caixa da 
operação. 

18/5/99- Sr. Luiz Antônio Atayde, ex-Presidente da MGI S.A. 
O Sr. Luiz Antônio Atayde exerceu o cargo de Secretário Adjunto da 

Fazenda e de Presidente da MGI na administração Eduardo Azeredo. Seu 
depoimento à CPI que investiga a venda das ações da CEM IG aconteceu de 
forma conjunta com o do Sr. João Heraldo Lima e foi centrado na parte 
financeira da operação. 

Inicialmente, o depoente desmentiu que a MGI possa ser considerada como 
uma "paper company" e declarou que, conforme consta em seus estatutos 
sociais, é um braço auxiliar da Secretaria de Estado da Fazenda na 
administração financeira do Estado. Com base na Lei n• 11.968, foram 
vendidas as ações do Estado para a MGI, operação que não pode ser 
caracterizada como endividamento por parte do Estado, uma vez que a 
exigibilidade foi constituída pela MGI, devidamente amparada pelo seu 
estatuto e pelo voto do acionista controlador. A MGI foi, então, ao BNDES e 
obteve um adiantamento por conta de uma futura emissão de debêntures, 
gerando os recursos necessários para o pagamento da compra das ações. 
Essa operação tinha uma regra de liquidação alternativa, ou seja, o BNDES, 
único subscritor do conjunto de títulos, poderia fazer com que as debêntures 
emitidas fossem pagas com as próprias ações caucionadas, distribuídas ao 
longo de dois anos. O motivo da solicitação do Governador ao BNDES, em 
outubro de 1996, de dilatação do prazo para o inicio da execução dessa 
cláusula alternativa foi preservar o bloco único das ações, fator de inegável 
valorização do preço delas. A recusa do BNDES precipitou a decisão de 
leiloar as debêntures na Bolsa do Rio, evitando a interferência vendedora dos 
minoritários e mantendo o bloco no seu lodo. 

Um ponto importante salientado pelo depoente, questionado em falas 
anteriores, foi o aviso da Câmara de Liquidação e Custódia datado de 
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28/5/97, sobre o depósito das garantias do leilão. Dessa forma, somente um 
interessado compareceu no recinto da Bolsa, no dia do leilão, justamente a 
Southern, empresa que tinha depositado as garantias, fato sobejamente 
conhecido do mercado. Assim, é incorreta a afirmação de que cinco 
interessados compareceram, e apenas um formalizou o lance vencedor. 

Quanto ao resultado financeiro para o Tesouro, o Sr. Luiz Antônio Atayde 
demonstrou os eventos ocorridos por meio da projeção de transparências e 
chegou à conclusão de um efeito financeiro de R$1.058.000.000,00 no caixa 
do Tesouro Estadual. O depoente demonstrou também o destino dos 
recursos, ou seja, investimentos em programas sociais do Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e constantes do Plano Plurianual de 
Ação Governamental - PPAG -, basicamente na área de saneamento, e o 
pagamento de dívida interna, com o pagamento das operações de 
Adiantamento de Receitas Orçamentárias - ARO. Tais operações asfixiavam 
financeiramente o Tesouro, e suas taxas de juros eram bastante superiores à 
taxa SELIC. 

Concordando com o depoente anterior, o Sr. João Heraldo Lima, o Sr. Luiz 
Antônio Atayde afirmou que o Estado de Minas Gerais detém o controle 
acionário da Companhia pelo fato de possuir 51% das ações ordinárias da 
CEMIG. O Acordo de Acionistas celebrado é um instrumento de gestão 
empresarial e convivência administrativa, protegendo a Companhia de 
possíveis desvios dos objetivos sociais consignados em seu estatuto. Visto 
dessa forma, o Acordo representa um compartilhamento da gestão da 
CEMIG, e não um instrumento que transfere o poder de controle para o 
acionista minoritário. 

25/5/99 - Sr. Arésio Antônio de Almeida Dâmaso e Silva, ex-Procurador-
Geral do Estado 

O depoente iniciou a sua exposição fazendo um relato dos acontecimentos 
que precederam a venda das ações da CEMIG. 

Por volta de julho de 1996, o depoente recebeu do Secretário de Estado da 
Fazenda um documento com o título "Acordo de Acionistas". Naquela 
ocasião, ficou sabendo que se aventava a hipótese de se fazer a alienação de 
um bloco de ações da CEMIG, das quais o Estado era titular, e que se 
pretendia fazê-lo mediante um Acordo de Acionistas com um provável sócio 
adquirente. Tratava-se apenas de um esboço para análise da viabilidade ou 
não do seu aproveitamento . 

O documento foi enviado, para análise, ao Prof. Celso Barbi, da Consultoria 
Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, grande especialista nessa matéria, 
o qual fez uma série de críticas, todas procedentes, do ponto de vista do 
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depoente. Este, então, devolveu o documento, com a crítica, ao Secretário de 
Estado da Fazenda. 

Pouco tempo depois, o Secretário informou-lhe que a MGI havia contratado 
o escritório do Sr. Eduardo Grebler para coordenar juridicamente todo o 
processo de venda das ações. 

Segundo o depoente, o Sr. Grebler havia concordado com as críticas 
apresentadas pelo Prof. Celso Barbi e se dispôs a preparar um instrumento 
alternativo. O parecer do Prof. Celso Barbi sobre o novo documento apontou 
algumas imprecisões de natureza técnica, recomendou algumas alterações e 
alertou para a possibilidade de o Acordo levar a um compartilhamento da 
gestão da empresa. 

Em seguida, o depoente relatou que deu ciência ao Secretário de Estado da 
Fazenda do parecer do Prof. Celso Barbi. Realizou-se, então, na Consultoria 
Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado, reunião de que participaram a 
equipe do Sr. Eduardo Grebler e os Procuradores do Estado: Sra. Cármen 
Lúcia, Srs. Celso Barbi, Moacir Lobato, José Mauro Catapreta Leal e Luís 
Ricardo Aranha, alguns deles também destacados professores em 
universidades de Belo Horizonte. 

Nessa reunião, surgiram divergências. Algumas questões propostas pelos 
Procuradores foram aceitas, e outras, não. 

Cerca de 30 dias depois, segundo o depoente, a Procuradoria-Geral do 
Estado foi convidada a participar de outra reunião, dessa vez no gabinete do 
Vice-Governador, à qual estiveram presentes representantes das Secretarias 
de Estado da Fazenda e do Planejamento, do BDMG e alguns membros do 
escritório do Sr. Eduardo Grebler. Foram feitas várias sugestões, como a de 
que houvesse a obrigatoriedade de o eventual comprador poder dar 
contribuição tecnológica e gerencial específica, a fim de melhorar o 
desempenho da empresa. Outra sugestão apresentada foi a supressão de um 
possível direito de preferência para subscrição de ação e de aumento de 
capital. Discutiu-se muito, também, quanto ao prazo a ser adotado para o 
acordo, e os Procuradores sugeriram que fosse reduzido para 30 anos. 

O depoente salientou que permaneceu em aberto a tese de 
compartilhamento, para a qual o Prof. Celso Barbi havia alertado, e o 
escritório do Sr. Eduardo Grebler sustentava que estaria assegurada no 
acordo a participação majoritária do Estado no capital votante da empresa. 

No início de dezembro, segundo o depoente declarou, recebeu nova minuta 
do texto do Acordo de Acionistas, que foi encaminhada, para análise, ao Prof. 
Celso Barbi e a outros Procuradores. Quando o documento retornou, havia 
uma anotação aposta à margem, de autoria do Dr. Celso Barbi, nos seguintes 
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termos: "Segundo me informou o Dr. Eduardo Grebler, essa nova versão foi 
enviada apenas porque nela está incorporada a vedação à transferência de 
controle acionário da sociedade estrangeira, item VIII, 7°, o que é benéfico ao 
Estado. Para mim, o texto está ok". 

Em fevereiro do ano seguinte, nova reunião foi realizada no BNDES, da 
qual o depoente participou, juntamente com outros Procuradores, e lá 
tomaram conhecimento do edital de licitação que visava à alienação das 
debêntures. Novamente, o Prof. Celso Barbi apresentou sugestões, algumas 
acatadas na hora. Outras seriam ainda analisadas. 

Dias depois, lembra o depoente, recebeu o texto que seria a versão final do 
edital, encaminhando-o, dessa vez, para exame, ao Sr. Paulo de Tarso 
Jacques de Carvalho. Tendo este feito suas sugestões, o documento foi 
enviado ao Secretário de Estado da Fazenda, com as observações da 
Procuradoria-Geral do Estado. 

Em março, o edital foi publicado, e, logo em seguida, foi editado o Decreto 
n°. 38.715, que criava a Comissão Especial de Pré-Qualificação. O depoente 
indicou como membros representantes da Procuradoria-Geral do Estado 
nessa Comissão os Srs. Celso Barbi e Paulo de Tarso. O primeiro, a 
princípio, teria recusado a indicação, pois temia que o Acordo pudesse vir a 
representar para o Estado um compartilhamento. O depoente insistiu, pois via 
que a sua presença, junto com o Sr. Paulo de Tarso, era uma garantia de que 
os interesses do Estado seriam muito bem defendidos. 

O Sr. Arésio fez questão de ressaltar que o Governo consultou a Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM - e o Tribunal de Contas antes da realização do 
leilão, sobre a ocorrência ou não de compartilhamento, ou se estava 
assegurada a participação majoritária do Estado. A CVM e o Tribunal de 
Contas entenderam que estava assegurada. 

Segundo o depoente, às vésperas do leilão, algumas ações foram 
interpostas contra a sua realização; apenas uma liminar foi concedida, e, 
posteriormente, cassada pelo Tribunal de justiça. Ressaltou que houve outra 
ação, intentada pelo Ministério Público do Estado, questionando o mérito, a 
legalidade e a regularidade do Acordo de Acionistas. Por volta de setembro 
de 1998, com o Acordo já em vigor, a ação, conforme afirmação do depoente, 
foi julgada improcedente. Informou, ainda, que a Procuradoria-Geral do 
Estado participou da defesa dos interesses do Estado nessa ação. 

Indagado pelo Presidente da CPI sobre qual seria o órgão do Estado com 
maior responsabilidade para analisar juridicamente as ações relativas à 
negociação das ações da CEMIG, o depoente esclareceu que não saberia 
responder com precisão, pois cabe à Procuradoria-Geral do Estado a análise 
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das questões postas pela administração direta e pelo Poder Executivo. As 
questões da administração indireta não são nem nunca foram tratadas pela 
Procuradoria-Geral do Estado, mas pelo serviço de assessoramento de cada 
um desses órgãos. Apenas, vez por outra, eram encaminhados assuntos para 
a apreciação da Procuradoria-Geral do Estado. 

Quanto à possibilidade de a Procuradoria-Geral do Estado elaborar, ela 
própria, o Acordo de Acionistas, respondeu que há, na Procuradoria-Geral do 
Estado, especialistas no assunto, mas esta não foi solicitada a fazê-lo, e, sim, 
a apreciar cada um dos textos que lhe eram encaminhados. 

O Presidente da CPI concordou que as sugestões apresentadas pela 
Procuradoria-Geral do Estado foram para aprimorar o Acordo em favor do 
Estado. No entanto, persistiu uma questão nuclear, defendida pelo Prof. Celso 
Barbi: a do compartilhamento do controle. Não teria o depoente se 
sensibilizado com essa tese? 

O depoente respondeu que o próprio Prof. Celso Barbi afirmara que sua 
posição era acadêmica e que admitia e respeitava opiniões em contrário. 
Esse era um entendimento doutrinário, e ele não assumia a paternidade 
absolutista da tese. O depoente afirmou que outros juristas ilustres defendiam 
teses diferentes e citou o Prof. Arnold Wald, da Universidade do Rio de 
Janeiro, como um deles. Destacou que transmitiu aos órgãos técnicos do 
Governo as duas posições: a do professor e a daqueles que pensavam de 
forma contrária, para que o Governo tomasse a decisão. No seu ponto de 
vista, a hipótese do Prof. Celso Barbi de ocorrer compartilhamento não 
ocorreu na prática. Completou dizendo que, em nenhum momento, teve 
notícia de que a deliberação do Acordo tivesse manietado, atado ou peado a 
ação do Estado à frente da gestão da CEMIG. 

O Presidente da CPI declarou que o tempo ainda é curto para determinar se 
haverá ou não compartilhamento. Explicou que o Conselho é constituído por 
11 representantes, sendo necessários 8 votos, o que implica o voto de um 
.dos sócios minoritários. Disse, ainda, que o Conselho de Diretores tem 8 
representantes, sendo 3 sócios minoritários, havendo necessidade de 6 votos 
para deliberação. Indaga, então, se não há condição de extremo poder para 
esse sócio minoritário. E relata que há a possibilidade de que essa empresa, 
sendo detentora de interesses contrários aos interesses nacionais ou de 
Minas Gerais, resolva impor veto às ações da CEMIG. E questiona o 
depoente se a Procuradoria-Geral do Estado não teria compartilhado de uma 
decisão dessa natureza. 

O depoente declarou que, caso o sócio minoritário resolvesse usar seus 
direitos contra os interesses do Estado, não estaria havendo o exercício 
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regular de direito, e sim, abuso de direito, contra o qual se colocariam o Poder 
Judiciário e a Procuradoria-Geral do Estado. 

O Presidente indagou se, havendo, no Acordo de Acionistas, poder de veto 
para o sócio minoritário, não se configuraria abuso de direito o exercício 
desse poder em uma eventualidade em que os interesses de Minas 
estivessem sendo contrariados. 

O depoente afirmou que esse poder de veto será em razão dos interesses 
da Companhia e, portanto, dos interesses do Estado, porque a Companhia é 
bem do Estado. No entanto, se ele for contrário aos interesses da CEMIG, vê 
aí abuso de direito. 

Indagado pelo Deputado Antônio Andrade se fora consultado sobre 
alteraçôes contratuais ocorridas na Southern, o depoente afirmou que tomava 
conhecimento dessas informações, oficialmente, naquele momento. Disse, 
ainda, que, durante sua gestão, não foi oferecida, levada ou informada à 
Procuradoria-Geral do Estado nenhuma alteração de qualquer natureza. 

O Deputado Antônio Andrade afirmou, então, que havia um item 
determinando que o Estado deveria ser consultado em qualquer alteração 
contratual. O depoente informou que não tinha o Acordo no momento e não o 
sabia de memória. 

Indagado sobre o motivo de sua insistência em não optar pela tese do Prof. 
Celso Barbi sobre a questão do compartilhamento, o depoente disse que 
havia pontos de divergência, que ele se permitira fazer consultas a outros 
professores e doutrinadores e que a decisão final foi tomada por quem de 
direito, sem que fosse necessário que a Procuradoria-Geral do Estado 
indicasse essa ou aquela decisão. 

O Presidente pediu que o depoente avaliasse a legalidade, a legitimidade e 
a ética do Estado, que teria aberto á Southern, antes da publicação do edital 
do leilão, os segredos e a estrutura da CEMIG. O depoente respondeu que o 
Governo teria permitido esse acesso a qualquer dos interessados, mas 
estava tomando conhecimento do fato naquele momento. Ele acreditava que 
o acesso dado a essa empresa também deve ter sido permitido a qualquer 
outro interessado. Diante da afirmação do Presidente de que aos outros 
interessados só foi dado acesso após o edital, relatou não ter conhecimento 
desse fato. O depoente opinou, então, que, desde que o acesso fosse 
garantido aos demais, achava tal procedimento perfeitamente normal. 

O Deputado Antônio Andrade relatou que a Southern foi a única empresa 
que deu lance no leilão de venda das ações da CEMIG e lembrou que o 
depoente disse não ter tomado conhecimento de que, após o leilão, essa 
empresa tivesse vendido parte das ações à AES. Também disse que fica no 
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ar a suspeita de que havia um acordo com o Banco Opportunity, que, depois 
da venda, recebeu 10% das ações compradas. Isso porque o dono desse 
Banco é casado com a Sra. Elena Landau, que fora Diretora do Programa de 
Privatizações do BNDES. O Deputado afirmou que estava apreensivo com a 
hipótese de ter havido favorecimento na venda das ações para a Southern, 
pois a própria imprensa já divulgara que essa empresa seria a vencedora do 
leilão e que haveria, inclusive, um acordo anterior, em que a empresa 
venderia cerca de 1 0% das ações adquiridas à empresa AES. 

Diante dessas informações, o Presidente indagou ao depoente se não 
desejaria fazer algum comentário. O depoente respondeu que não. 

1°/6/99- Sr. David Travesso Neto, Vice-Presidente da CEMIG 
O Sr. David Travesso relatou à CPI que, logo após o leilão, foi contactado 

pelos gerentes e delegados da Southern, que o consultaram sobre seu 
interesse em exercer atividade de executivo da CEMIG. 

Em 17/7/97, tomou posse no cargo de Vice-Presidente da empresa. 
Ressaltou que qualquer assunto relacionado com a CEMIG após a data de 
sua posse é de sua responsabilidade, da mesma forma que qualquer fato 
anterior àquela data não é de seu conhecimento. 

Indagado pelo Presidente da CPI sobre suas relações com a Southern e a 
AES e sobre a relação entre essas empresas, declarou que veio a conhecê-
las por meio de publicações técnicas, não tendo com elas nenhum 
envolvimento técnico. Afirmou que desconhece se existe relação comercial 
entre essas empresas e que, nos Estados Unidos, a AES é uma empresa de 
desenvolvimento de geração, enquanto a Southern é uma grande 
distribuidora. 

O depoente disse que ocupa o cargo de Vice-Presidente da CEMIG por 
indicação da Southern, mas exerce atividades que envolvem gestão e 
responsabilidade apenas na CEMIG. Acha que o cargo de Vice-Presidente 
pode ser indicado por um acionista, mas ressaltou que, quando assina um 
balanço, não presta nenhuma obrigação ao acionista, mas à CEMIG, pois 
suas responsabilidades são as de um executivo da empresa. 

Indagado sobre sua autonomia em relação à Southern e à AES em um 
processo de tomada de decisão a respeito do futuro da CEMIG, respondeu 
que nem ele nem qualquer outro Diretor possui total autonomia. Segundo ele, 
o processo de decisão da CEMIG se dá mediante uma reunião da Diretoria 
Executiva, da qual todos os Diretores participam. As decisões são tomadas 
pela diretoria colegiada, com base no bom-senso e nos objetivos fixados pela 
Companhia no seu plano qüinqüenal e encaminhadas ao Conselho. 

O depoente informou desconhecer o histórico da AES como sócia da 
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CEMIG, pois seu contato com essas empresas só se iniciou depois de 
efetuado o leilão. 

Indagado se as decisões que dizem respeito à CEMIG exigem o voto 
qualificado da sócia minoritária, disse que as decisões são consensuais e 
envolvem um processo de negociação continuada, até que haja entendimento 
entre os Diretores. Afirmou que esse é o processo que se desenvolve na 
CEMIG. As decisões exigem a participação de todos os Diretores, não do 
sócio, pois este não está presente. Na empresa de capital aberto, o corpo 
diretivo responde por qualquer decisão que tenha tomado. A responsabilidade 
é dos Diretores em conjunto. Acrescentou que a CEMIG responde não só 
perante a CVM daqui, mas também perante a CEC dos Estados Unidos, 
porque 65% dos seus acionistas estão fora do Brasil. O depoente disse não 
conhecer a forma de pagamento das ações pelo sócio minoritário. 

Quanto à participação dos sócios minoritários nas diretorias, o depoente 
informou que a equipe foi montada a partir de sua entrada na empresa, sendo 
formada pelo Vice-Presidente, pelo Diretor de Geração e Produção e pelo 
Diretor de Materiais. Os dois Diretores foram também indicados pela 
Southern. 

Quanto a como se comportam a Southem e a AES na CEMIG, respondeu 
que para eles, executivos, o que existe é a empresa Southern Electric Brasil, 
que os indicou como seus representantes. 

O depoente esclareceu que 14,41% do capital da CEMIG pertencem a 
Southern Electric, 24,1 %, ao Estado e o restante está diluído no mercado. A 
Southern Electric Brasil é formada por um empresa chamada Cayman 
Traders e pela 524 Empreendimentos. 

Segundo ele, as ações da CEMIG nunca saíram do Brasil, pois são de 
propriedade de uma empresa brasileira, a Southern Electric Brasil. As ações 
da CEMIG estão aqui sob a custódia da CVM. 

Quanto à origem financeira do pagamento das ações da CEMIG, 
considerando-se que a Southern tinha um capital constituído de R$20.000,00, 
respondeu que não estava informado sobre esse valor, mas declarou que o 
mercado financeiro monta empresas de propósitos específicos com capital 
nominal representativo, ou seja, apenas para que existam do ponto de vista 
legal, vindo a existir de fato se o projeto em que estão envolvidas se 
transformar em realidade. A empresa, necessariamente, não precisa ter um 
capital grande. Ela só precisa ter um capital nominal mínimo, que lhe permita 
existir legalmente. A seguir, é apresentado um projeto econômico-financeiro a 
um agente financeiro. Se este concordar com a montagem da empresa e com 
os números colocados como retorno, garantindo o fornecimento dos fundos, 



610 
ela se capitaliza. O depoente ressaltou que a CEMIG trabalha com essa 
técnica de montagem financeira. 

Declarou, por fim, não saber quem foi o agente financeiro no caso da 
CEMIG, pois entrou para a empresa depois de iniciado o processo de 
negociação. 

8/6/99- Sr. Menelick de Carvalho Neto, Doutor em Direito Constitucional 
O depoente fez as seguintes considerações iniciais. Do seu ponto de vista, 

o caso é extremamente sério, pois se usa o texto da lei, o texto da 
Constituição, contra a própria Constituição e a própria lei. A Constituição 
exige, para a alienação do controle acionário de ações do Estado, autorização 
legislativa expressa. No caso em questão, em seu ver, houve 
inconstitucionalidade, exatamente no fato de se torcer a autorização 
legislativa para além do que havia sido autorizado. 

Ele ressalva expressamente as ações que asseguram o controle majoritário 
ao Estado sobre 51% das ações, requisito imposto exatamente para garantir 
o sentido do controle. O controle acionário público em área estratégica -
fornecimento de energia - tem a finalidade de definir a direção do comando, a 
definição dos fins e as políticas da própria empresa. O Acordo de Acionistas 
assegurou ao rematante, juntamente com o percentual de ações autorizado, a 
participação na direção, na indicação da direção e, em várias situações, 
passa-se a exigir a votação em bloco - Estado e sócio minoritário - fazendo 
deste, efetivamente, alguém que pode interferir no controle da empresa de 
forma decisiva, uma afetação que, segundo o depoente, não poderia ocorrer 
de forma alguma sem autorização legislativa ou sem que se ressalvassem 
precisamente as ações configuradas por ele. 

Esse controle ou essa maioria de 51% das ações não é, em seu ver um fim 
em si mesmo, mas tem um objetivo, que é preservar e garantir a natureza 
estatal do comando da empresa. Na medida em que, segundo esse Acordo 
de Acionistas, uma participação ativa, e mesmo um poder de veto em 
determinadas decisões, do sócio minoritário, não é, pura e simplesmente, 
uma tentativa de atração de sócios estratégicos, porque se fere esse controle 
com esses atrativos que se ofereceram, a oferta desses atrativos, se 
existisse, teria de ser feita mediante autorização expressa do Poder 
Legislativo e discussão com ele, declarou o depoente. Não só pelo 
Legislativo, mas pela própria forma da lei, que é, ela mesma, segundo o 
processo legislativo, um meio de tornar pública a discussão. Esta Casa é uma 
caixa de ressonância, e o debate havido aqui é importante não só para o 
convencimento dos parlamentares, mas da própria opinião pública. Nesse 
sentido, a gestão e as estratégias de gestão dessa empresa, quando afetam 
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o seu controle, deveriam passar, por aqui na sua opinião. Não é o Executivo 
monocrático que saberá o que é melhor para a CEMIG, sem discussão com 
mais ninguém. 

Segundo o depoente, a manutenção pura e simplesmente de 51% das 
ações configura na verdade, tal como foi feita, fraude à Constituição e à lei. É 
uma forma de, cumprindo a letra da Constituição, manter os 51%. A letra da 
lei preserva as ações cuja venda havia sido vedada, mas, na verdade, ao se 
venderem ações minoritárias, com elas, a título de atração de um sócio 
estratégico, coloca-se em jogo precisamente o controle, que foi 
profundamente afetado. Ele até poderia sê-lo, mas com autorização 
legislativa. 

O depoente disse que não era contra a política do Governo passado, pois 
esta não é pura e simplesmente uma questão ideológica, é jurídica e, como 
tal, constitucional. Para ele, os órgãos constitucionais do Estado têm de 
funcionar no Governo quotidianamente. E uma das questões básicas é, 
precisamente, a exigência de lei para alienação das ações configuradoras do 
controle, que exprimem poder efetivo no âmbito da empresa. Mesmo nâo 
sendo integral, de acordo com ele e com o Prof. Carvalhosa, o controle é um 
todo e, na medida em que é afetado de algum modo, está sendo alienado, 
perdendo o seu poder de direção efetiva, tal como a própria lei define esse 
controle acionário. 

Quanto à afirmação dos defensores da venda da CEMIG de que houve 
valorização das ações e, portanto, o Estado lucrou, ao vender um lote apenas 
de 33%, ficando com 51%, respondeu que é difícil opinar, mas, sendo a 
CEMIG idônea e bem-conceituada, ao ser transferida para um grupo 
estrangeiro cuja idoneidade foi questionada pelo próprio Presidente da 
República, e que tem seus próprios interesses, fica com um futuro incerto. 

Quanto à possibilidade de afirmar que as decisões envolvendo valores 
acima de R$1.000.000,00 são, na realidade, compartilhadas meio a meio, 
respondeu que é realmente ai que está a questão: a perda de controle, 
porque controle compartilhado não é controle. E pode haver esse 
compartilhamento se houver autorização legislativa. 

Quanto à questão de manter 51% das ações, esclareceu que se cumpre a 
leitura da lei, descumprindo-se o seu espírito, exatamente para aniquilar o 
bem que ela queria proteger. Se a lei quer proteger o controle, preserva-se tal 
controle nominalmente, alegando-se que se tem 51% das ações, mas, na 
verdade, mediante ações indiretas, afeta-se precisamente o controle. Quanto 
ao fato de a Procuradoria-Geral do Estado ter subscrito uma decisão que fere 
essa proposição, o depoente respondeu dizendo não conhecer o parecer da 
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Procuradoria-Geral do Estado, mas que devia estar reduzindo a questão ao 
nível puramente formal. Disse que o poder de mando foi perdido, e o objetivo 
do inciso 11 do § 4° do art. 14 da Constituição do Estado é manter 
precisamente esse controle no seu sentido mais forte, ou seja, o poder de 
definir os destinos da empresa. O controle estatal não foi totalmente 
eliminado; foi, entretanto, profundamente afetado. Houve uma transformação 
ou, pelo menos, uma alteração, situação que dependeria de autorização 
legislativa, reafirmou o depoente. 

A título de conclusão, afirma que a única possibilidade de um parecer 
favorável é reduzir ou retirar o sentido constitucional, não fazer uma 
interpretação sistemática pela lógica finalística da Constituição, ficar preso à 
sua pura literalidade, ou seja, fazer uma interpretação leiga. 

Atendendo a solicitação, o depoente definiu controlador acionário, à luz do 
art. 116 da Lei das Sociedades Anônimas, como: primeiro, o detentor de 51% 
das ações da empresa; segundo, tal montante deve servir, efetivamente, para 
definir os destinos da empresa quanto à decisão, à administração e à própria 
política que implementa. 

Quanto ao fato de o acordo firmado entre o acionista majoritário e o 
minoritário ter restringido o poder sobre o controle acionário do Estado, o 
depoente respondeu afirmativamente, concluindo que em várias matérias é 
preciso que as duas partes se coloquem de pleno acordo para que qualquer 
medida seja tomada. Na verdade, nesse caso, o controle majoritário já não 
existe. Indagado se o Acordo de Acionistas, que, na verdade, retira o controle 
do capital majoritário, não fere a Lei n° 11.968, de 1995, respondeu entender 
que a referida lei fora vetada. 

O Estado, ao ficar com 51% das ações, ou mais, cumpria literalmente a lei, 
na opinião do depoente, mas descumpria exatamente aquilo que a lei vedava, 
que era o controle efetivo do Estado. Ao mesmo tempo em que se assegura a 
posse da maioria de ações, perde-se o controle sobre as decisões em geral. 

O Deputado Antônio Andrade afirmou que, logo após o leilão, a Southern 
cedeu parte das ações, 9,4% do capital votante e fundou uma nova empresa, 
a Cayman, constituída por 49% da AES e 51% da Southern. Indagado se esta 
teria de comunicar a operação ao Estado, de acordo com o art. 87, o 
depoente disse que, salvo engano, o próprio Acordo de Acionistas autorizaria. 
Mas o problema mais grave não é formal. Ainda que a ilegalidade da 
operação esteja acobertada, é um Acordo que, conforme o Legislativo, não foi 
discutido. Também não foi um ato do Executivo e, como tal, pode prever 
"muitas" coisas. Mas que empresa é essa que precisa abrir um testa-de-ferro 
numa ilha como Cayman? E se está procedendo assim com os cofres 
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públicos americanos, será que vai ter outro tipo de procedimento aqui? 
Continua o parlamentar: conforme o Procurador, o Secretário da Fazenda, à 
época, disse que não foi avisado da venda das ações, quando o primeiro, 
parece, teria de ter dado um parecer. O Procurador-Geral do Estado disse 
que só teve conhecimento do fato e dessa nova empresa, a Cayman, aqui na 
audiência pública. Não tinha, até então, conhecimento da transação 
envolvendo a Southern com o Opportunity e com a AES. Isso é bastante 
grave. O Secretário, no mínimo, deveria levar ao conhecimento da 
Procuradoria-Geral do Estado essa transação, para saber se estava ferindo o 
Acordo de Acionistas ou a lei. O Procurador não foi avisado nem consultado a 
respeito. Estou preocupado porque, ao ser feita a transação, a Southern 
transferiu 9,4% da ações ao Opportunity. Depois, dos 90,6% restantes, 
transferiu 49% à AES. Ela ficou, no final, com apenas, 46,206%. Portanto, se 
cada um separar as suas ações, ela não tem mais de 50% mais 1 ação, 
conforme prevê também o Acordo de Acionistas. 

Indagado se chegou a acompanhar tais fatos, o depoente disse ter 
conhecimento deles apenas pelos jornais, tendo participado antes, 
ativamente, apenas do leilão das debêntures. Continua o parlamentar: a AES 
não se qualificou, não compareceu ao leilão. Já a Southern só veio a gastar 
um centavo do seu bolso, se gastou, um ano depois, pois tinha 50% 
financiados, com 12 meses de prazo para pagamento. Mas um dia após o 
leilão e após assinar a promissória com o Estado e o financiamento com o 
BNDES, vendeu tais ações à AES, que apareceu e comprou 49% delas. Isso 
nos cheira a acordo entre as duas empresas norte-americanas. Indagado se, 
em vista disso, o leilão poderia ser anulado, o depoente responde que acha 
possível, sim, principalmente se havia a possibilidade de fraudes dessa 
ordem: um arremata em nome de outro, que está conluiado com um outro, 
quando toda a licitação seria apenas para atrair sócios estratégicos que 
pudessem, efetivamente, contribuir para que a empresa crescesse. Aliás, 
estamos falando de uma empresa de excelência reconhecida. Não era por ser 
empresa pública que vamos dizer que era má gerida, de insucessos. Não sei 
qual o motivo de atrair sócios estratégicos para o que está funcionando tão 
bem. Indagado se a MGI poderia emitir debêntures para serem leiloadas, o 
depoente afirmou que ela obteve autorização do BNDES, através de 
empréstimo contraído pelo Estado. Essa autorização seriam as debêntures, 
títulos da dívida do Estado, que a MGI colocaria em leilão. Os particulares 
poderiam arrematá-los, resgatá-los em um determinado prazo em dinheiro, ou 
em prazo mais curto, convertê-los em ações da CEMIG, como esse Acordo 
de Acionistas. Então, na verdade, não foi uma venda, porque tal Acordo tem 
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35 anos de validade e o que se pode fazer com uma empresa em 35 anos? 
Ela, que funciona bem hoje, que demanda investimentos gigantescos, 
funcionará a contento findo esse prazo? 

Indagado se a criação de três tipos de ação, com valores diferentes, 
comprometeria a estrutura da sociedade anônima do ponto de vista da forma 
de negociação realizada e se a venda de debêntures prejudicou os sócios 
minoritários e feria a legislação atinente às sociedades anônimas, o depoente 
respondeu que se pode criar um tipo de ação, vendida a rigor ao preço de 
ação ordinária, mas que levou, como prêmio, a participação no controle, o 
que aos minoritários não é reconhecido. Indagado se a perda do controle 
nominal, por parte do Estado, significaria a extinção da sociedade de 
economia mista e se, em relação aos sócios minoritários, detentores das 
ações ordinárias, a participação para manter a qualidade da sociedade de 
economia mista deveria ser equivalente à relação do número de ações 
apropriadas por cada sócio, o depoente responde que estão modificando a 
empresa substantivamente. Na hipótese de autorização legislativa para venda 
de ações que configurasse a perda do controle do Estado, ela estaria sendo 
transformada, não mais em sociedade de economia mista, integrando a 
administração indireta, mas em um ente estranho a esta. Indagado sobre o 
fato de que a metade do valor da CEMIG foi financiada pelo BNDES em 
condições mais favoráveis para o sócio do que o empréstimo concedido ao 
Estado de Minas, o depoente disse não ter conhecimento da questão, 
afirmando, entretanto, que fatos dessa natureza têm de ser tratados pelo 
Legislativo, fundamentalmente nas CPis. 

Indagado sobre a opinião de alguns advogados, pareceristas também, que 
falam justamente o contrário, ou seja que não há ilegalidade na venda de 
ações da CEMIG, respondeu que o Direito é discussão por meio da qual deve 
vencer a força do melhor argumento. Aliás, uma CPI como essa é importante 
exatamente para que os argumentos possam vir á tona. 

Minha posição como professor foi nunca acreditar em verdade absoluta. 
Conheço pelo menos alguns pareceres sobre o assunto, respeito-os, é uma 
opinião a mais, mas acredito que a consolidação da democracia que temos à 
nossa frente requer que tratemos a lei como algo que protege valores 
efetivamente e que pautemos nossa conduta pela proteção desses valores, 
sem que busquemos fazer da lei um mero empecilho à convivência diária. 

9/6/99- Sr. José Luiz Ladeira Bueno, advogado 
O depoente iniciou sua exposição fazendo uma distinção entre os três 

grandes negócios ou operações jurídicas que teriam ocorrido quando da 
alienação das ações da CEMIG: a) a transferência das ações do Estado para 
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a MGI; b) a emissão de debêntures por parte da MGI, com a conseqüente 
alienação dessas debêntures ao BNDES; c) a transferência das ações, em 
que ocorreu o leilão das debêntures em pregão público, na Bolsa de Valores. 

Segundo o depoente, o Governo Federal pretendia que os Estados 
membros seguissem a mesma orientação política do programa federal de 
privatização. A princípio, o Governador Eduardo Azeredo negava a 
privatização da CEMIG, mas como o Estado necessitava de recursos, foi 
buscada ·uma solução intermediária. Assim , o Governo Estadual conseguiu 
aprovar uma lei que autorizava a alienação de ações, mesmo aquelas com 
direito a voto, que não eram necessárias à constituição do controle acionário 
da CEMIG. 

O depoente prosseguiu afirmando que , para evitar a necessária aprovação 
do Senado Federal para um novo endividamento do Estado, este, 
necessitando urgentemente de recursos, transferiu essas ações para a MGI. 

O depoente ressalvou que, embora não conhecesse o instrumento que 
transferiu essas ações do Estado para a MGI, acreditava que se tratasse de 
uma promessa de compra e venda com preço determinado, ou então, uma 
permuta de outras ações que a MGI tinha. 

Na opinião do depoente, a alienação das ações do Estado para a MGI gera 
alguma dúvida, pois o Decreto Lei n• 200, que permitia a alienação de bens 
do Estado a sociedade mistas ou controladas diretamente pelo Estado, já 
estava revogado. A Lei n• 8.666, por sua vez, permite e abre exceção da 
licitação pública a essa transferência desde que a sociedade tenha sido 
criada para receber aquele tipo de bem ou investimento. Segundo o 
depoente, embora legalmente a operação possa ser questionada, eticamente 
ela não seria questionável, já que a MGI é uma sociedade estatal. 

Já o fato de se tentar contornar a obrigação constitucional de o Estado obter 
autorização do Senado para se endividar é mais problemático, na opinião do 
depoente. Segundo ele, uma operação que parece ser um negócio jurídico, 
mas que, na realidade, busca outro objeto ou finalidade, recebe o nome de 
simulado, no meio jurídico. O depoente acredita que não havia nenhuma 
razão para que as ações fossem para a MGI, que nunca quis, de fato, 
comprar nem vender ações da CEMIG. Esse, seria, portanto, um 
procedimento discutível. 

Em seguida, o depoente classificou de inusitada juridicamente a existência 
de uma cláusula, na escritura pública de emissão de debêntures por parte da 
MGI, que possibilita a eventual transformação das debêntures em ações da 
CEMIG. Segundo o depoente, as debêntures conversíveis em ações são um 
titulo específico de sociedades por ações, e, se a MGI tivesse prometido 
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convertê-las em ações dela própria, a situação jurídica seria absolutamente 
tranqüila, pois está prevista na Lei n° 6.404. Para o depoente, o inusitado da 
operação está no termo "transformação", existente naquela cláusula, que não 
existe na lei nem no mundo jurídico. A explicação que lhe foi dada é que essa 
seria uma forma alternativa de cumprimento obrigacional, mas, na sua 
opinião, o que efetivamente se pactuou, nesse contrato de emissão de 
debêntures transformáveis em ações, foi uma garantia de direito real, 
caracterizada por um penhor de ações da CEMIG. Os advogados dos 
adquirentes têm usado a expressão "garantia de direito real" nos fóruns onde 
têm defendido a operação, completou. 

O depoente esclareceu, então, que esse "penhor" configuraria uma situação 
não aceita pelo Código Civil Brasileiro e por todas as legislações modernas, 
qual seja o pacto comissório, que se constitui na apropriação do bem dado 
em garantia pelo credor, quando, na verdade, a lei determina que o bem seja 
leiloado em hasta pública. 

Segundo o depoente, optou-se por alienar debêntures, e não ações, porque 
tratava-se de um grande bloco de ações, uma quantidade enorme, uma 
operação que os americanos chamam de "block trades", cuja importância 
para a vida societária e para o dia-a-dia da empresa não permite que seja 
feita de forma particular, mas através de leilão público. E este permitiria que 
os acionistas minoritários usassem a figura da intervenção, a qual determina 
que a alienação teria de ser rateada entre os titulares minoritários também, o 
que poderia dificultar o negócio. 

Segundo o depoente, esse assunto foi discutido na imprensa, na época, e 
os acionistas minoritários chegaram a procurar a Bolsa de Valores de Minas 
Gerais, mas a operação acabou sendo feita da forma prevista. Para ele, a 
conversão à propriedade do credor do bem dado em garantia é uma situação 
juridicamente indefensável, e ele se declarou perplexo com o fato de a 
operação ter se consumado dessa forma. 

Outra cláusula juridicamente inaceitável, na opinião do depoente, é a que 
estipulava que, se as ações da CEMIG, por alguma razão, fossem vendidas 
por preço superior ao valor do débito que estavam garantindo, o BNDES teria 
direito a 1 O% dessa diferença. O BNDES recebeu esses 10% sobre a 
diferença do preço de uma forma injuridica, ou ajuridica, no seu 
entendimento. Da mesma forma, ele acredita que a transferência das ações 
nos livros da CEMIG é nula de pleno direito, já que a legislação atual permite 
que a Caixa de Liquidação da Bolsa informe à sociedade aberta a titularidade 
das ações. À CEMIG competia apenas averbar em livros próprios essa 
transferência, que se teria efetivado na Bolsa de Valores do Rio. 
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Quanto ao Acordo de Acionistas, o depoente esclareceu que se trata de um 

instrumento denominado parassocial, uma relação associativa, criada pela Lei 
n° 6.404. Ele não é um instrumento societário, mesmo que, juridicamente, 
envolva e acabe por ser um fato equivalente. Sobre esse aspecto, o depoente 
fez, então, um breve esclarecimento, no qual afirma que as sociedades de 
economia mista têm regras diferentes das sociedades anônimas comuns. 
Uma delas é que ela pode praticar atos em beneficio da comunidade em que 
está inserida. A sociedade de economia mista não possui um objetivo único 
de lucro ou, pelo menos, não possui o lucro como finalidade, mas como mero 
objeto para alcançar um resultado. Sendo assim, o Estado tem o domínio, e 
não só o controle acionário dessa sociedade, de forma que ele possa exercer 
uma atividade que, talvez, ou em principio, pudesse ser originalmente do 
Estado. 

Para o depoente, o Acordo de Acionistas estaria, num detenminado ponto, 
em conflito com essa norma legal, pois seriam retirados do Estado alguns 
direitos inerentes à sua condição de acionista controlador. E, para isso, é 
obrigatória a autorização legislativa, a qual, segundo o depoente, não houve, 
deixando-o perplexo, até mesmo porque o Governo tinha a maioria da 
Assembléia. 

Em seguida, o depoente passou a emitir sua opinião sobre o 
compartilhamento, que seria até uma idéia válida numa sociedade de 
economia mista, caso o Estado desejasse alterar a condução dos seus 
interesses. O que ele questiona é a forma como ela foi feita, que seria 
desastrosa, na sua opinião. E concluiu que não entendia a razão para as 
coisas terem se encaminhado dessa forma, pois tudo poderia ter sido feito 
mansa e pacificamente. 

O depoente declarou, ainda, que se preocupa com uma eventual 
depreciação das ações de controle da CEMIG, numa futura alienação, pois 
não se poderá vender o controle na sua plenitude. 

Em seguida, o Presidente da CPI solicitou ao depoente que manifestasse 
sua opinião sobre a participação da CEMIG nesse processo. O depoente 
respondeu que, num primeiro momento, a CEMIG ficou incumbida de 
encontrar uma solução que harmonizasse a necessidade que o Estado tinha 
de fazer caixa e a pressão do Governo Federal para alienar o controle, com o 
BNDES pressionando para que houvesse a alienação. Uma minuta desse 
acordo foi então remetida à Procuradoria-Geral do Estado. Segundo o 
depoente, essa minuta foi abandonada na Procuradoria-Geral do Estado, em 
virtude do parecer desfavorável do Sr. Celso Barbi, segundo o qual a 
operação não poderia ser feita sem autorização legislativa, opinião 
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semelhante à do depoente. A partir dai, tudo teria ficado centralizado na 
Secretaria da Fazenda, e a CEMIG não foi mais ouvida em absolutamente 
nenhum dos processos que se seguiram. 

O depoente acrescentou que a empresa AES passou a freqüentar quase 
que diuturnamente a empresa, acompanhando a evolução dos seus 
interesses dentro da CEMIG bem antes de leilão. Indagado se há registro 
dessas visitas na CEMIG, o depoente respondeu que é provável, pois 
ninguém pode entrar na CEMIG sem que isso fique registrado. 

O Presidente perguntou então se é comum a empresa interessada na 
compra participar da elaboração do edital de licitação, ao que o depoente 
respondeu negativamente, considerando que o fato não é nem moral, nem 
ético, nem juridico. 

Indagado sobre a legalidade ou a ilegalidade do processo de transferência 
das ações, o depoente respondeu que, para ele, o que ocorreu foi um negócio 
simulado, como ele já o havia definido em momento anterior do depoimento. 
Montou-se artificiosamente uma operação, que, segundo sua convicção, só 
pode ter ocorrido por duas formas: por permuta de outras ações que a MGI 
tinha, do BEMGE e do Crédito Real, ou por uma venda, uma promessa de 
compra e venda com preço determinável, e não determinado, de modo que a 
MGI não tivesse de pagar imposto de renda sobre um eventual lucro na 
venda das ações. Em seguida, respondendo à questão formulada pelo 
Presidente, afirmou que considera o negócio nulo de pleno direito, por 
inconstitucionalidade e ilegalidade. 

Respondendo à indagação de outro Deputado presente à reunião, o 
depoente concordou que, realmente, causa estranheza o fato de ter havido 
apenas uma empresa participante do leilão, e que isso talvez se explicasse 
pelo fato de ser difícil de acreditar que um adquirente de debêntures possa se 
transformar em titular de ações dadas em garantia, como indicava o edital. 
Isso seria uma aventura. 

Prosseguindo, o depoente esclareceu a um Deputado as diferenças entre a 
venda das ações e a emissão de precatórios. Segundo ele, as debêntures 
foram feitas para lastrear o empréstimo do BNDES. Era um financiamento e, 
num primeiro momento, a MGI se endividou, mesmo tendo dado em garantia 
as ações da CEMIG. Em segundo lugar, a operação foi feita para evitar a 
autorização de endividamento pelo Senado. Outra diferença vem do fato de 
se terem alienado debêntures, e não ações. Na opinião do depoente, se a 
conversibilidade de debêntures em ações se fizesse com ações da própria 
MGI, a operação estaria coberta pela lei. Mas o que se deu não foi isso. O 
fato de o adquirente receber ações emitidas por outra empresa, que estavam 
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dadas em direito real de garantia, é pacto comissório. É apropriação, pelo 
credor, do bem dado em garantia. 

O Presidente perguntou quais teriam sido os preceitos legais ofendidos na 
operação em questão, tendo o depoente respondido que, em primeiro lugar, a 
própria Constituição Federal, que determina que cabe ao Senado dispor 
sobre limites e condições para as operações de crédito dos Estados. O 
Código Civil também foi desrespeitado, pois veda ao credor se apropriar ou 
ficar com a titularidade do bem dado em garantia. E afirmou estar chocado 
com essa operação, pois não consegue compreender a mágica por detrás 
dela. 

Ao responder se a lei estadual que autorizou a venda das ações da CEMIG 
também havia sido desrespeitada, o depoente informou que não, pois a 
alienação envolveu ações que não são constitutivas do controle. O que foi 
ilegal foi o Acordo de Acionistas, que fere a Constituição do Estado, já que 
houve transferência de direitos do Estado. Não haveria sentido na existência 
das sociedades de economia mista caso o controle acionário não ficasse com 
o Estado ou a União. É por isso que o valor do controle acionário sempre é 
muito maior que o das ações individualizadas. 

Respondendo a outra indagação, o depoente afirmou acreditar que, se a 
operação for tornada nula, o Estado deve restituir os valores que recebeu 
pela alienação, abatendo, é claro, os dividendos já recebidos pela 
compradora. Em seguida, afirmou que acha muito difícil conseguir-se que a 
empresa compradora seja punida por danos e prejuízo ao interesse público, 
conforme indagou o Presidente da CPI. Este perguntou, então, se não seria 
possível avocar a legislação internacional para punir esse tipo de negociação, 
já que se trata de uma empresa multinacional, ao que o depoente respondeu 
que sim, desde que se consiga provar que a operação foi feita de forma 
dolosa. Mesmo assim a empresa poderia questionar, pois tem domicilio no 
Brasil e os atos foram praticados aqui, conseguindo, então, a transferência da 
ação para o nosso Pais, cuja experiência em relação a danos materiais e 
morais ainda é muito pequena e cuja legislação ainda não está adequada a 
essa finalidade. 

O Presidente perguntou se o depoente considerava ter havido cartelização, 
já que uma empresa pré-qualificada, que não compareceu ao leilão, é hoje 
detentora de parte das ações transferidas à empresa que participou sozinha 
desse evento. E, se nesse caso, seria possível recorrer à legislação 
internacional. O depoente respondeu que seria muito difícil provar a formação 
do cartel, e ele mesmo não acredita nessa possibilidade. Na sua opinião, o 
que houve foi uma falta de segurança de outras empresas internacionais para 
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participarem do leilão, exatamente por causa desse conjunto de 
irregularidades que estavam sendo cometidas. Além disso, afirmou o 
depoente, a AES, segundo informação de representantes da Southern, seria 
uma subsidiária do mesmo grupo, o que seria permitido pelo Acordo de 
Acionistas. 

15/6/99- Deputado Federal Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto 
Inicialmente o depoente contextualizou a situação vivida pelo Estado de 

Minas Gerais no começo do Governo Eduardo Azeredo. Destacou que o 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, aprovado na época, 
linha como um de seus pilares a chamada reforma do Estado, que, dentre 
outros pontos, previa a desoneração do Estado, como forma de suprir as 
necessidades de caixa do Estado. 

Neste sentido, o processo de venda de parte do capital da CEMIG iniciou-se 
no final de 1995, sob a supervisão do BNDES, o órgão que tem mais "know-
how" nessa questão e que possuía recursos financeiros para antecipar ao 
Estado. 

Em forma de resumo, o depoente assim definiu a operação de venda da 
CEMIG: "Optamos por vender os 33% das ações ordinárias da CEMIG, com 
autorização da Assembléia, dentro do contexto do PMDI, através do apoio, da 
ajuda e do conhecimento do BNDES, e com a idéia de ter um sócio 
estratégico e, para ter o sócio estratégico, precisaríamos ter um Acordo de 
Acionistas, caso contrário, apenas iríamos vender ações na Bolsa de Valores 
e nela, por melhor que trabalhássemos, não conseguiríamos uma relevância 
de preço". 

Comentando a taxa de juros de T JLP + 8%, negociada entre o Estado e o 
BNDES, no adiantamento feito de R$433.000.000,00 através da MGI, o 
depoente afirmou ser um bom negócio para o Estado, pois os juros pactuados 
eram menores que os de mercado (taxa Selic). 

Como Presidente da Comissão de Desestatização do Estado, o Sr. Walfrido 
afirmou ter participado de todas as etapas do processo, desde o recebimento 
de prováveis interessados na compra de ações até a contribuição com 
sugestões para a elaboração do Acordo de Acionistas, que foi confiado a um 
dos melhores profissionais do mercado com vivência no assunto, sob a 
supervisão de três procuradores. Esclareceu que, como em todo processo de 
venda, o Estado saiu em busca de possíveis compradores, tarefa nada fácil 
devido ao alto valor do investimento. Segundo o depoente, muitos 
manifestaram interesse porque a CEMIG era considerada uma das duas 
empresas mais bem organizadas do País. Além disso, a CEMIG é conhecida 
no mercado financeiro internacional desde 1990, quando o Governo de Minas 
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Gerais emitiu papéis, lastreados em ações da empresa, que foram vendidos 
na Bolsa de Nova Iorque. Os acionistas do mundo inteiro que compraram 
essa ADR poderiam optar por ficar com a ação da CEMIG e devolver a ADR, 
mas muitos preferiram ficar com a ADR, o que explica o fato de, em 1998, o 
Governo ter um pouco mais de ações preferenciais, que eram as que 
garantiam a ADR. 

Explicando como foi definido o valor da operação, o Sr. Walfrido esclareceu 
que, depois de proceder a uma análise criteriosa, a partir dos dados 
fornecidos pela própria CEMIG, o BNDES sugeriu um valor mínimo de 
R$941.000.000,00 e um valor máximo de R$1.200.000.000,00, a partir dos 
quais foram estabelecidos quatro quartis, até chegar-se ao valor de 
R$1.130.000.000,00, que constou no edital. 

O depoente afirmou que não houve contestação do edital, tendo sido pré-
qualificados cinco grupos. Como uma das exigências para participar do leilão 
era fazer um depósito "extremamente grande", apenas um grupo teve cacife 
para fazê-lo: o Southern Energy lnternational, do Sul dos Estados Unidos. 
Sozinho durante o leilão, o grupo pôde levar as ações pelo preço mínimo. 
Segundo o ex-Vice-Governador, isso não pode ser considerado uma perda 
propriamente, porque, para atrair mais concorrentes, o preço teria de ser mais 
baixo. Para argumentar que o Estado fez um bom negocio, ao contrário do 
que muitos afirmam, o ex-Vice-Governador comparou o valor das ações na 
Bolsa de Valores no dia do leilão (entre R$18,00 e R$40,00) com o preço pelo 
qual elas foram vendidas (entre R$60,00 e R$61 ,00), além de comparar 
também com o preço atual das ações na Bolsa (R$36,00 ou R$37,00). Além 
disso, citou um artigo de um dos maiores analistas financeiros, publicado na 
"Folha de S. Paulo", parabenizando Minas por uma operação inovadora. Em 
vez de privatizar, o Estado vendeu parcialmente o controle, preservandcro, 
em sua maioria, na mão do Estado, que ficou com 51%, indicando a maioria 
dos Conselheiros e a maioria dos Diretores e apontando um sócio estratégico 
com experiência internacional, maior até que a da CEMIG. 

Sobre a liquidação da operação, o ex-Vice-Governador deu a seguinte 
explicação: 

''Tínhamos de devolver para o BNDES R$250.000.000,00 mais 
R$183.0000.000,00, portanto, R$433.000.000,00. Pagamos mais ou menos 
R$156.000.000,00 de juros, totalizando R$589.000.000,00. Pagamos mais ou 
menos R$11.000.000,00, para a ( ... ) do BNDES e os R$477.000.000,00 
líquidos que recebemos, dando R$1.130.000.000,00. Com isso, a operação 
foi fechada e concluída". 

O ex-Vice-Governador insistiu em que o preço obtido pelas ações da 
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CEMIG foi o melhor possível e que a operação se caracterizou pela lisura e 
pela transparência , já que todo o processo foi assessorado por pessoas com 
a mais alta qualificação e idoneidade. Afirmou ainda ter vindo pessoalmente a 
esta Casa para explicar detalhadamente a operação, que foi aprovada e feita 
com leilão, com transparência total. 

Sobre o Acordo de Acionistas, que muitos julgam nocivo, o depoente disse 
haver uma tese jurídica que o considera bom. Questionado sobre esse 
Acordo, com base nos comentários de Luis Nacif, feitos em artigo citado pelo 
depoente, se as decisões da CEMIG são compartilhadas hoje com a empresa 
chamada estratégica, o ex-Vice-Governador explicou que o texto do Acordo é 
exatamente para dar guarida ao sócio minoritário. Um diretor de empresa 
defende a empresa, e não os acionistas. A própria lei das sociedades 
anônimas protege o acionista minoritário, genericamente; o Acordo de 
Acionistas, no entanto, é usado para negócios de maior vulto. Ele trata de 
garantir a não-mudança de objetivos sem prévia negociação, de garantir a 
manutenção da política de dividendos ou de investimentos estratégicos sem 
prévia negociação. Segundo ele, o Acordo não torna mais forte o acionista. 

Indagado se a empresa minoritária compartilha igualmente o poder de 
decisão da CEMIG, o Sr. Walfrido respondeu que, em sua opinião, nenhuma 
das duas compartilha, nem a majoritária nem a minoritária. Esclarecendo 
como se dá a gestão de uma empresa como a CEMIG, independentemente 
de ter ou não um sócio estratégico, afirmou que o poder mais forte dentro da 
empresa, na execução do dia-a-dia, é a palavra do Presidente. Explicou ainda 
que a gestão moderna não busca impor, busca, sim, o consenso. Em vez de 
compartilhamento, o Sr. Walfrido disse que prefere interpretar como soma: os 
dois juntos somam para fazer uma gestão melhor. 

O depoente deixou claro que o Acordo de Acionistas existe para que as 
partes tenham absoluta convergência no seu trabalho e os menores não 
sejam esmagados pelos maiores. Segundo o ex-Vice-Governador, a CEMIG é 
uma empresa aberta, de capital, que estava na Bolsa de Valores havia anos. 
Nenhum de seus acionistas - fundos de pensão, grandes empresas, 
entidades nacionais e internacionais - contestou o acordo. 

Indagado se era necessário que a CEMIG tivesse um acionista minoritário, 
com esse acordo, para que seus acionistas fossem protegidos, o Sr. Walfrido 
respondeu afirmativamente, explicando que o interesse não era simplesmente 
vender as ações, o que teria sido muito fácil. Tal como foi feita a operação, o 
Estado, além de ganhar - porque arrecada uma fortuna -, adquire um sócio 
capaz de aportar recursos para fazer a empresa ir para a frente. Indagado 
sobre o aporte de recursos para a CEMIG, com a chegada do sócio 
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estratégico, o Sr. Walfrido respondeu que era da ordem de 
R$1.130.000.000,00, esclarecendo que este dinheiro foi para o acionista, e 
não para a CEMIG, que tem baixíssimo nível de financiamento e de 
alavancagem. O ex-Vice-Governador esclareceu ainda que, anteriormente do 
Governo Azeredo, havia uma lei que compulsoriamente obrigava o Governo 
de Minas a deixar seus dividendos na própria CEMIG. O Executivo, 
percebendo o absurdo disso, mandou para a Assembléia Legislativa uma lei 
determinando que os dividendos deveriam ser distribuídos também para o 
Tesouro. A partir de 1997, o Governo pôde receber, no Tesouro, os 
dividendos da CEMIG que lhe cabem. 

O Sr. Walfrido esclareceu que a CEMIG é ultracapitalizada, tem crédito 
enorme e é geradora de caixa, porque um dos itens de maior custo é a sua 
depreciação. Como tem usinas gigantescas e mais antigas, em sua planilha 
de custos, um dos maiores itens é a depreciação. 

Interrogado se depreciação significa que o valor estipulado para a CEMIG 
leva em conta a depreciação de suas usinas, o Sr. Walfrido respondeu que 
ela gera lucro, gera caixa com depreciação e com outras receitas; explicou 
que não foi designada nenhuma parte dessa venda para a CEMIG, porque ela 
não necessitava de caixa, já que é uma das empresas com menor índice de 
endividamento e alavancagem da área operacional de energia. 

Indagado se o aumento da distribuição dos dividendos da CEMIG, que foi 
previsto no Acordo, não comprometeria os investimentos na área energética, 
o Deputado respondeu negativamente, dizendo que isso foi cuidadosamente 
analisado no fluxo de investimentos. Esclareceu que existe um mercado 
cativo crescente da CEMIG e que ela poderá crescer mais ainda à medida 
que melhorar o poder aquisitivo da população. O Acordo de Acionistas prevê 
que, no mínimo, 5 % do lucro seja aplicado em investimentos sem retorno. O 
que falta para a CEMIG fazer em Minas demanda tempo, são obras pontuais 
e pequenas. Como a Companhia é geradora de caixa, pode, inclusive, 
adquirir outras participações em outras empresas de energia no Pais ou fora 
dele. 

Segundo o Sr. Walfrido, o fato de ter uma política de dividendos mais 
avantajada não vai impedir seu crescimento. O Tesouro precisa desse 
dividendo, que não compromete a empresa. Se num determinado momento 
chegar-se à conclusão de que o dividendo não deve ser distribuído acima de 
25%, porque vai comprometer a empresa, os próprios acionistas modificarão 
isso. 

Interrogado sobre a relação entre a venda de açôes dessa empresa, 
descrita como tão extraordinária e geradora de riquezas, e a desoneração do 
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Estado, o depoente esclareceu que o Estado tem um patrimônio enorme, mas 
tem também dividas enormes e setores que ainda não estão atendidos. Falou 
das dificuldades estruturais do Estado, que, de uma receita líquida de 
R$6.000.000.000,00, tem R$2.000.000.000,00 comprometidos com o 
pagamento de inativos, R$3.700.000,00 com o restante dos ativos, sobrando 
apenas R$500.000.000,00 para pagar o custeio, os investimentos obrigatórios 
e o serviço da dívida. Ou ele busca alternativas no mercado ou vende alguma 
coisa que tem - o que se chama desonerar - ou toma financiamento. A 
capacidade de tomar financiamento esgotou porque a receita é limitada. Ou o 
Estado corta drasticamente os custos ou vende patrimônio não só para pagar 
a dívida do dia-a-dia, mas para os investimentos essenciais que tem que 
fazer. O ex-Vice-Governador esclareceu ainda que o Estado precisa de 
aportar recursos até para conseguir dinheiro internacional barato para 
questões sociais de alta relevância. Entre não fazer nada e vender ações de 
uma empresa que vai continuar prestando o mesmo serviço sem maiores 
problemas, é preferível a segunda opção. Se o Governo decidir privatizar a 
CEMIG, a parte que ele tem na empresa vale muito; poderia ser feito um 
plano de investimento em Minas Gerais para mudar a feição do Estado com 
relação à infra-estrutura das áreas social, da saúde e da educação. 

Interrogado sobre quanto vale a empresa e quanto valeria se não houvesse 
o Acordo de Acionistas, o Sr. Walfrido respondeu que o fato de conviver com 
outro acionista não traria problema algum, mesmo porque a tendência no 
mundo empresarial é a parceria, para que as empresas se tornem mais 
competitivas. Quanto ao valor atual, o depoente estimou que, para se ter 25 
% da empresa, devem-se pagar quase R$3.000.000.000,00. 

Interrogado se o BNDES teria comprado as ações da CEMIG quando fez a 
antecipação, em 1995 e 1996, de R$ 438.000.000,00, o Sr. Walfrido 
esclareceu que, à época, o Estado não podia tomar um financiamento do 
BNDES porque estava num processo nacional de renegociação da dívida. As 
alternativas para captar recursos seriam vender as ações a baixo preço no 
mercado de capitais, ou emitir debêntures por meio da MGI, empresa 
controlada praticamente 100% pelo Governo. A MGI teria essas debêntures 
rastreadas e garantidas pelas ações da CEMIG. Para cada mil ações, a MGI 
emitia uma debênture. Eram 18.300.000.000 de ações ordinárias. A MGI 
emitiu aproximadamente 18 mil debêntures, e o BNDES subscreveu-as 
integralmente. À afirmação de que a debênture é uma nota promissória, o Sr. 
Walfrido esclareceu que é uma nota promissória sofisticada. O BNDES fez a 
subscrição integral das debêntures, pagando um preço de R$ 
438.000.000,00, a serem pagos num certo momento. O Banco ia resgatar 
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essas debêntures. Para resgatá-las, teriam que vender as ações para pagar 
ou leiloar as debêntures, o que o BNDES fez. Indagado se as debêntures 
tinham prazo de vencimento, o Sr. Walfrido respondeu que esse prazo pode 
ser repactuado e ampliado. Segundo ele, a operação feita não foi um 
financiamento nem uma aquisição definitiva. O BNDES antecipou um recurso 
por conta de uma garantia que o mercado de capitais faculta, que são as 
debêntures, lastreadas nas ações da CEMIG. 

Interrogado se a transferência de dinheiro do BNDES para o Estado 
significou a venda das ações da CEMIG ou se foi uma tomada de empréstimo 
e se o que o Governo devia em 1°/2/96 era em função de empréstimo, o 
depoente explicou que não era um empréstimo tampouco uma venda, mas 
uma etapa transitória do processo, admitindo que, se fosse empréstimo, não 
seria legal, porque necessitaria de autorização. 

Interrogado se o Acordo de Acionistas foi feito para elevar o valor das 
ações, já que haveria compartilhamento do poder, o Sr. Walfrido explicou que 
o Acordo era uma garantia para o sócio minoritário, recusando, entretanto, a 
idéia de compartilhamento. 

Questionado sobre a finalidade da lei das Sociedades Anônimas, o Sr. 
Walfrido respondeu que era proteger, mas insistiu que, nos negócios de maior 
vulto, faz-se um Acordo de Acionistas, também para proteger. Na tentativa de 
tudo esclarecer, o Sr. Walfrido falou do que poderia ter acontecido se 
tivessem que vender as ações da CEMIG na Bolsa de Valores. 

Interrogado sobre o valor das ações naquele momento, e sobre quanto 
renderiam se fossem transferidas, o depoente respondeu que elas valiam R$ 
40,00 e que foram vendidas a R$ 60,00. 

Ao perguntarem ao ex-Vice-Governador se o Estado teria feito melhor 
negócio caso as ações fossem pagas naquele momento, sem o Acordo de 
Acionistas, ele discordou radicalmente, porque, segundo ele, a ação não 
sairia a R$ 18,00 ou R$ 19,00 porque não havia motivo para que ela subisse. 
A motivação foi a entrada de sócios estratégicos, a fim de que a empresa não 
fosse 100% estatal. O que motivou a subida das ações foi a perspectiva de 
uma gestão cada vez mais profissional, que evitasse a intromissão do 
Governo, a indicação de pessoas que nem sempre têm qualificação 
adequada e, portanto, apesar de honestas e dedicadas, comprometem os 
resultados da empresa. O que fez a ação subir, segundo ele, não foi a 
vontade de vender, foi a existência de cinco grupos, que se identificaram 
como possíveis compradores. 

Questionado sobre a contratação de um escritório especializado para 
assessorar o processo de negociação das ações, o ex-Vice-Governador 
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respondeu que foi contratado um escritório com experiência de gestão 
privada na área comercial. Quanto ao questionamento sobre a não-
participação da Procuradoria-Geral do Estado no processo, o ex-Vice-
Governador afirmou que ela esteve presente durante todo o tempo, com três 
Procuradores competentes, que trabalharam ao longo de um ano até que foi 
formatado o acordo final. 

O Sr. Walfrido admitiu que os interessados em participar do leilão da 
CEMIG o haviam procurado para saber se o Acordo de Acionistas poderia vir 
a sofrer alterações posteriormente, mas rebateu as denúncias de que ele 
tenha sido elaborado pela própria Southern. 

Interrogado sobre o perigo da admissão desse sócio estratégico, que 
poderia vir a apropriar-se de tecnologia da CEMIG, o ex-Vice-Governador 
respondeu que, não sendo a CEMIG uma empresa de tecnologia de ponta, 
ela não corre esse risco, pois não tem "know-how" estratégico. 

Respondendo à pergunta sobre o que seria uma empresa estratégica na 
CEMIG, o Deputado esclareceu que um sócio estratégico é um sócio que é 
do ramo, que conhece a operação da energia internacional, que sabe os 
custos do mundo inteiro, que sabe que, nesse novo modelo competitivo, é 
importante a produtividade, mas também o melhoramento contínuo. O sócio 
estratégico vem trazer competência para a empresa. 

Mais uma vez instado a admitir que o Estado contraiu um empréstimo do 
BNDES, o ex-Vice-Governador insistiu que o dinheiro não foi tomado por 
empréstimo, foi um adiantamento de um contrato legal, legítimo, feito, 
publicado, conhecido por meio de um processo de emissão de debêntures 
subscritas integralmente por um Banco público, em um processo 
absolutamente transparente. 

Novamente interrogado sobre o Acordo de Acionistas, o Sr. Walfrido fez 
uma referência a muitos outros acordos de acionistas, feitos, por exemplo, por 
empresas como a Vale do Rio Doce, esclarecendo que se trata de um 
procedimento comum no mundo dos negócios. Segundo ele, um acordo de 
acionistas é feito para se obter um sócio que seja parte do todo, não apenas 
um espectador que só recebe dividendos e vai embora. É, segundo ele, uma 
maneira de se apreciar o valor da empresa e de se ter um sócio que participe 
de sua gestão. Mas esse sócio não comanda a empresa e não tem direito a 
veto. Segundo ele, trata-se de um instrumento tão simples quanto um 
contrato, e nã há demérito algum em fazê-lo. 

Indagado sobre as visitas que fez ao Chile e à Southern, o Sr. Walfrido 
esclareceu ter visitado todas as empresas que o convidaram. No Chile, 
esteve com uma missão do Governo de Minas, com quase uma centena de 
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empresanos. Esteve na Southern, em Atlanta, atendendo a convite da 
empresa. Segundo o depoente, ele não favoreceu ninguém, recebeu a todos, 
mas a Southern foi a única compradora, porque o preço estava alto. 

Interrogado sobre a participação do Presidente da CEMIG, Sr. Carlos Eloy, 
no processo de venda de ações, afirmou que o Presidente não havia 
participado das decisões estratégicas da venda, porque não era membro do 
Conselho de Estatização. Ele teria fornecido informações que lhe eram 
solicitadas e teria participado no momento de fazer o "marketing" junto a 
possíveis compradores. Nem ele nem seus Diretores participaram da 
elaboração do edital. O Deputado esclareceu ainda que a CEMIG não teria 
feito uma auto-avaliação, a avaliação ficou por conta do BNDES. 

Respondendo a pergunta sobre o favorecimento da Southern no processo, 
evidenciado pelos constantes contatos feitos com a empresa pelo escritório 
contratado para redigir o Acordo de Acionistas, que teria sido feito nos termos 
exigidos por ela, o ex-Vice-Governador explicou que, efetivamente, a 
Southern foi a empresa que se mostrou mais interessada na compra das 
ações da CEMIG. 

Segundo ele, não há nada de errado com o Acordo de Acionistas, e é 
natural que, ao redigi-lo, haja um acordo entre as partes sobre os seus 
termos. O Sr. Walfrido afirmou que o Acordo foi construido com a participação 
de muita gente, com a liderança definitiva da Procuradoria-Geral do Estado. 
Afirmou, ainda, que só não permitiram a participação de entidades 
financeiras, fundos de pensão, Bancos e grandes financiadores 
internacionais; no mais, atenderam a todos os interessados , sem favorecer 
ninguém. Admitiu, entretanto, que a Southern foi a mais eficaz e a mais 
presente das interessadas. O Deputado esclareceu também que o índice de 
50% dos dividendos a serem distribuídos foi estabelecido pelo BNDES, que 
chegou mesmo a pensar em aumentá-lo para atrair mais compradores, mas 
desistiu, porque poderia comprometer o desenvolvimento da empresa. 

Indagado sobre a participação de outra empresa na elaboração do edital_e 
do Acordo, por meio de sugestões, o ex-Vice-Governador esclareceu que não 
tratou disso pessoalmente. Sua função era, sobretudo, atender o possível 
comprador, vender-lhe uma imagem positiva do Estado e apresentar a 
CEMIG como uma das "blue chips" do Estado. 

Quanto à indagação sobre a existência de um documento capaz de 
comprovar que outra empresa interessada apresentou sugestão para o edital 
e para o Acordo de Acionistas, o ex-Vice-Governador respondeu que não há 
nada escrito a respeito. O que houve foi contato verbal com dois grupos 
interessados em rever o Acordo de Acionistas, e ele foi taxativo em afirmar 
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que isso era impossível. 

Questionado sobre o fato de não ter submetido o Acordo de Acionistas à 
aprovação da Assembléia Legislativa, o depoente esclareceu que, tendo-se 
informado a respeito da necessidade de tal aprovação, soube ser ela 
desnecessária, uma vez que o Acordo é um detalhe para vender, para 
apreciar o preço. Além do mais, é uma peça montada dentro da Procuradoria, 
dentro da lei, com todo cuidado. 

Interrogado sobre a visão do acordo dentro do atual mercado conceitual do 
setor energético brasileiro e mundial, o Sr. Walfrido insistiu na idéia de que a 
parceria é o que mais cresce no mundo entre empresas, entre organizações e 
entre governos. Abordou também a questão da diminuição de custos, 
condição para a competitividade no mercado. Segundo ele, passou a fase na 
qual tudo tinha de ser feito pela mão do Estado: a parceria é fundamental 
para o crescimento da empresa. 

Respondendo a questionamento sobre o paradeiro do dinheiro pago pelas 
ações (mais de R$1 00.000.000,00), sobre o papel da AES e do Opportunity 
na transação, o ex-Vice-Governador esclareceu que a AES não era líder de 
grupo, e sim a CEA, que não quis entrar. O depoente refutou veementemente 
a acusação de que a AES não teria entrado para não deixar o preço subir. 
Admitiu, entretanto, que a Southern fez uma equação para capitalizar o 
pagamento com a entrada do Opportunity, grupo brasileiro. Insistiu, 
entretanto, que a empresa que pagou ao BNDES, que fez o depósito, foi a 
Southern Electric Brasil. 

Questionado sobre a realização antecipada da "due diligence" na CEMIG, 
por parte da Southern, o ex-Vice-Governador negou-se a aceitar que ela 
tenha ocorrido antes do processo licitatório. 

Após repudiar veementemente a acusação de ter favorecido a Southern, o 
Sr. Walfrido, interrogado sobre uma forma sutil de transferência do controle 
acionário presente na cláusula 4.6 do Acordo de Acionistas, esclareceu que a 
deliberação para ônus e financiamento não cabe à diretoria, e sim ao 
Conselho. A diretoria sugere, e o Conselho é que decide se vai ser feito um 
financiamento, hipotecando-se alguma coisa, se vai gravado um bem, se vai 
ser dada uma fiança, uma hipoteca, e ainda define como se vai gastá-lo. Se a 
destinação do financiamento for em benefício da empresa, o sócio minoritário 
pode não concordar, mas perder na avaliação judicial. Em suma, não há 
perda de controle. 

Interrogado se não era estranho o Estado pagar 8% ao ano mais T JLP 
pelos dois adiantamentos feitos pelo BNDES, em 1995 e 1996, ao passo que 
a Southern pagou 3,35% ao ano de juros por um empréstimo de 
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R$600.000.000,00, o Sr. Walfrido esclareceu que já estava previsto no edital 
que a liquidação seria feita metade à vista e metade numa nota promissória 
com vencimento em um ano, sem juros e sem correção monetária, para atrair 
mais gente. 

Quanto à taxa de juros do BNDES, já estava autorizada, assim como todo o 
processo de antecipação de recurso ou desoneração de patrimônio estatal já 
estava autorizado pela resolução do Conselho Monetário Nacional, e o 
BNDES estava autorizado a trabalhar com a T JLP mais 8%. Se o mesmo 
dinheiro tivesse sido aplicado no SELIC, taxa em que o Governo do Estado 
aplica, leria rendido mais. O Estado não perdeu um centavo. Pagou a menor 
taxa de juros disponível no mercado para qualquer operação. 

Quanto aos juros de 3,5% da Southern, é porque a operação é lastreada 
em dólar. A correção era cambial. Os tomadores, na época, resolveram fazer 
o empréstimo em dólar, pagando 3%. Poderiam ter optado por fazer em T JLP 
mais 8%, ou na Libor mais 3%. Desse modo, não houve privilégio mas 
também não houve perda. 

Interrogado sobre a participação do Banco Opportunity na operação, 
quando o edital diz que as empresas, para participar, têm de ter 3.000mw e 1 
milhão de consumidores, o Sr. Walfrido respondeu dizendo que, segundo o 
próprio edital, a empresa poderia admitir parceiros, na área financeira ou na 
área operacional de energia, desde que ele mantivesse 51% de controle. 

Instado mais uma vez a falar sobre a "coincidência" em torno da Sra. Elena 
Landau, que participava do BNDES, da comissão de desestatização, 
participou do conselho da CEMIG e da diretoria do Banco Opportunity, o Sr. 
Walfrido disse que o melhor seria consultá-la, mas não acha estranho ela 
participar do conselho, devido à sua alta qualificação. 

Um outro questionamento foi sobre a transferência das ações para as Ilhas 
Cayman Energy Traders, e a postura da AES, que teria saído do negócio para 
facilitar o processo de negociação, o que, se comprovado, poderia configurar 
um caso de cartelização. Analisando a questão, o ex-Vice-Governador 
afirmou que no processo licitatório, uma vez publicado o edital, explicitava-se 
que era possível fazer consórcio antes. A Southern entrou sozinha, mas a 
SEA entrou com duas alternativas, e uma delas era a AES. A AES não entrou 
sozinha e não entrou liderando. No momento em que a SEA desistiu, não 
havia condições para a AES assumir a liderança, porque ela tinha que ter 
51% da empresa. A Southern entrou, fez o lance mínimo, e, depois, abriu-se 
a participação de mais dois grupos, a AES e uma empresa chamada 524 
Participações, do Opportunity. Segundo o depoente, não há indício de 
cartelização, porque outros grupos que não quiseram participar não 
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procuraram a Southern ou a Southern não os procurou para fazer uma 
parceria. Ela continuou tendo o controle de 51% da empresa que escolheu 
fazer nas Ilhas Cayman. 

Indagado se a entrada dessas novas empresas que se pré-qualificaram e 
não entraram no leilão teria sido apenas uma ação formal, para garantir o 
negócio com a Southern, o Deputado afirmou que não acredita ter havido tal 
manobra, negando-se terminantemente a admitir qualquer favorecimento à 
empresa compradora. 

16/6/99- Sra. Cármen Lúcia Antunes Rocha, Procuradora do Estado 
A Sra. Cármen Lúcia iniciou seu depoimento esclarecendo o papel da 

Procuradoria-Geral do Estado, que somente se manifesta quando convocada. 
No caso da alienação das ações da CEMIG, a Procuradoria foi incitada a falar 
em 1996, quando a depoente era Chefe da Consultoria Jurídica. Naquela 
ocasião, o então Procurador-Geral do Estado, Sr. Arésio Dãmaso, solicitou-
lhe que distribuísse para exame e parecer a minuta de um termo de acordo, 
resultado de um fax, o que para ela era inteiramente inédito, já que não se 
sabia a sua fonte nem havia uma consulta formulada. Tratava-se de uma 
proposta de um que o Estado faria com uma empresa que, eventualmente, 
viesse alienar as ações da CEMIG, a serem colocadas em leilão. A minuta foi 
distribuída ao Sr. Celso Barbi, especialista na matéria, que emitiu parecer 
dizendo ser impossível aceitar a proposta. 

Surgiu, depois, uma nova minuta, já modificada, que também foi 
encaminhada ao Sr. Celso Barbi, por indicação do Sr. Arésio Dâmaso. O Sr. 
Celso Barbi mais uma vez se manifestou contra a proposta, sendo seu 
parecer confirmado pela depoente, para a qual era necessária uma 
autorização da Assembléia Legislativa, não se enquadrando o processo no 
caso de uma licitação simples. Para qualificar o processo, ela cunhou a 
expressão "privatização branca". Declarou que a Lei n°. 8.031 prevê a 
privatização, quando o controle é transferido a uma empresa particular. 
Esclareceu que a CEMIG é uma sociedade de economia mista, pois o sócio 
majoritário, o Estado, é entidade de direito público e por isso detém o controle 
da Companhia. No caso da CEMIG, quebrava-se a figura, a própria natureza 
da entidade, razão pela qual ela se posicionou contra a alienação das ações. 
Então, o Procurador do Estado e ela emitiram parecer afirmando que os 
princípios constitucionais teriam de ser cumpridos. 

No caso do segundo parecer, não houve visto do Procurador-Geral. Isso 
ocorreu em setembro. Em novembro, ela entregou o cargo e não mais 
participou do processo. 

Entre o primeiro e o segundo parecer, receberam um documento do Sr. 
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Eduardo Grebler, contestando o parecer da Procuradoria. Numa reunião, na 
Procuradoria, com o Sr. Eduardo Grebler e o Sr. Luiz Ricardo Gomes Aranha, 
a Sra. Cármen Lúcia explicou-lhes que a contestação não procedia, pois o 
Governador não ficaria vinculado ao parecer. 

O Sr. Eduardo disse que estava contratado pela MGI, e não pelo Estado, e 
que fazia parte de um grupo de trabalho, do qual também participava o 
Secretário Adjunto da Fazenda. Esclareceu a depoente que nem ela nem 
outro Procurador fizeram parte desse grupo. 

A Procuradoria foi instada a se manifestar novamente em razão de uma 
adaptação dos termos da segunda minuta proposta às suas opiniões, que 
diziam expressamente o que não podia ser feito. 

A minuta do Acordo de Acionistas foi levada, então, à decisão política, mas 
não prevaleceu, e a Procuradoria não foi instada a se manifestar outra vez. 

Segundo a depoente, do ponto de vista do conteúdo do acordo, foram 
argüidas questões cruciais nos pareceres pela Procuradoria, mas não foram 
acatadas. 

Passou-se então à licitação, presidida pelo Sr. Celso Barbi, na condição de 
Procurador, já que havia advogados que defendiam a tese de que o acordo 
poderia ser feito. 

A depoente frisa que o Governador se pode posicionar contrariamente ao 
parecer da Procuradoria, pois este não vincula, a não ser quando se torna 
parecer normativo. 

A Sra. Cármen Lúcia disse que, em seu despacho, afirmou ser 
imprescindível a presença da Assembléia naquele processo, para que esta 
pudesse verificar até onde se tratava de alienação de ações, e se, na 
realidade, se estava passando o controle da Companhia. Nesse último caso, 
estaria configurada a hipótese de privatização, prevista na Lei n° 8.031. 

Questionada se é habitual, em um processo de licitação, vender debêntures 
e, depois, convertê-las em ações, como ocorreu com a CEMIG, e, também, 
se é usual, num leilão, ser do conhecimento público quem será comprador, 
ou, pelo menos, ser sinalizado como tal com tanta antecedência, como foi o 
que houve com a Southern, a Sra. Cármen Lúcia informou que não é habitual, 
de forma nenhuma, um interessado participar da elaboração do edital, até 
porque a lei de licitação o proíbe. A própria Constituição estabelece, no seu 
art. 37, que a administração pública obedecerá ao principio da 
impessoalidade, o que significa uma relação aberta, onde todos podem 
participar igualmente. 

Para ela, não é comum uma relação próxima de licitantes. O que é previsto 
na lei de licitação é uma audiência pública, para se responderem às questões 
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de todos os interessados. 

Se a Southern participou da elaboração do edital não foi com a colaboração 
da Procuradoria, que não recebe ninguém, e tampouco recebeu nesse caso. 
Se há participação de um interessado na elaboração do edital, o instrumento 
fica conspurcado de um vício extremamente grave. Não podemos licitar uma 
coisa quando um dos interessados, que mais tarde vem a ser o comprador, 
sabe, de antemão, as condições, podendo interferir no processo como lhe 
aprouver. 

lndagada sobre a capacidade da Procuradoria de elaborar o edital para 
venda das ações, sem o apoio de um escritório de advocacia, a depoente 
respondeu que é a Procuradoria de Obrigações a responsável - segundo a 
Lei n° 9.444 - pelo exame prévio de todos os editais e minutas de contrato. Se 
eles não são feitos assim, é por vício. 

A Procuradoria tem o dever de fazer os editais em negócios que dizem 
respeito ao Estado, como é o caso da alienação das ações da CEMIG. 

Com relação ao fato de se contratar um escritório para fazer o edital e, 
embutido nele, o acordo de acionistas, e posteriormente, contratar o mesmo 
escritório para fazer a defesa do Estado em relação a uma ação popular 
contra a venda das ações da CEMIG, a Sra. Cármen Lúcia disse não 
encontrar explicação para tal, uma vez que a Procuradoria tem mais de cem 
procuradores para essa função. É para as grandes causas que a 
Procuradoria foi criada. E, por serem do Estado, os Procuradores conhecem 
muito mais dados do que um advogado de fora. Seu raciocínio é diferente. 
Avaliam o direito público segundo o princípio da indisponibilidade de bens 
públicos, considerando o papel do órgão e o que já ocorreu antes. Quando 
alguém vem de fora, usa um caso solto do Estado, mas o Estado é um 
sistema. Ademais, a Procuradoria tem um dos maiores especialistas na 
matéria, o Sr. Celso Barbi. 

Questionada sobre a participação da Southern na elaboração do edital do 
leilão, a depoente declarou que, em primeiro lugar, seria preciso saber como 
essa empresa se manifestou e por quê. Em qualquer processo aberto, pode 
aparecer alguém que queira manifestar-se e o que importa saber é se isso foi 
levado em consideração. A questão central está em saber quando é que se 
pôs à luz que iríamos alienar as ações da CEMIG e que eventuais 
interessados poderiam apresentar-se, dizendo o que queriam para participar. 

Após informar a Sra. Cármen Lúcia de que há provas de que a Southern 
manteve contato com o escritório do Sr. Grebler, enviando sugestões tanto 
para o edital de concorrência como para o acordo de acionistas com 
conhecimento do Procurador-Geral do Estado, o que, pelo menos 
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aparentemente, não ocorreu em relação às outras empresas pré-qualificadas, 
o relator perguntou-lhe se tal fato não lhe causava estranheza. A Sra. Cármen 
Lúcia respondeu que a referência ao Procurador-Geral deve ter ficado 
realmente no espaço do gabinete deste, porque os Procuradores não tiveram 
conhecimento do fato, e ela jamais ouvira falar nisso. 

Prosseguiu dizendo que o direito brasileiro prevê que todas essas 
manifestações têm de ser feitas formal e publicamente. Teria de haver uma 
previsão de que todos os eventuais interessados tivessem igual possibilidade 
de se manifestar e de oferecer suas sugestões. 

Em qualquer licitação, sobretudo no processo de privatização que poderia 
vir a se transformar posteriormente numa alienação, a lei exige que todos 
tenham igualdade de condições. Por isso é que hoje existe a audiência 
pública, que, aliás, ocorreu nessa licitação, mas num momento posterior. 

Em um caso como o da CEMIG, que envolvia valores e interesses de 
monta, tanto antes como depois de fechado o edital, poderia aparecer alguém 
que resolvesse abrir a discussão. 

Não está claro o que ocorreu. As coisas se passam de uma maneira e 
depois vêm à tona por meio de grampos e outros meios. A Constituição e a lei 
de licitações são taxativas: é uma seleção pública daquele que oferece a 
proposta mais vantajosa. O administrador público, sobretudo em um processo 
de licitação, tem o dever de dar publicidade a tudo que é obrigatoriamente 
público. 

Alegava-se que houvera violação do direito à intimidade, à privacidade, mas 
ela indaga se poderia existir privacidade de coisa pública, num espaço 
público, num telefone público, numa questão que envolve dinheiro público, 
para uma venda pública de uma coisa pública. 

A Sra. Cármen Lúcia afirmou que, no caso da CEMIG, houve menos 
publicidade do que deveria haver, porque, desde o inicio, existiam pendências 
ou, pelo menos, dúvidas. A Assembléia deveria ter sido ouvida, 
principalmente em um caso grave como esse em que a alienação de ações 
constitui uma forma de desestatização, ocasionando uma mudança da 
natureza da própria CEMIG . 

A Assembléia teria de ter participado necessariamente, porque a lei 
autorizava a transferência de ações, mantendo-se a maioria para efeito de 
controle, já que formas de parceria do público e do privado mantêm a 
condição do controle do Estado, principalmente por se tratar de um serviço 
público de energia elétrica, que é constitucionalmente previsto. A depoente, 
como cidadã, esperava que o caso ficasse esclarecido para saber se estava 
de acordo não só com o direito, mas com o interesse público. Esse é um 
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papel do Poder Legislativo, que tem crescido no mundo inteiro_ 

Se o questionamento tivesse sido feito por escrito, a Procuradoria teria 
condições de emitir um parecer conclusivo com argumentos que poderiam 
aperfeiçoar o editaL 

A Sra. Cármen Lúcia diz não ter emitido o parecer contrário ao Acordo de 
Acionistas, que é da lavra do Prof. Celso Barbi. Ela apenas deu o seu visto e 
enfatizou alguns pontos. 

Em primeiro lugar, por comprometer uma parcela do controle, a minuta teria 
de ser modificada. 

Em segundo lugar, como a CEMIG é parte da administração pública, a 
composição do seu capital não podia ser transformada como se fosse apenas 
uma alienação de capital, de ações. Estava-se afrontando a legislação e a 
Constituição. A minuta de acordo proposta não atendia aos princípios 
referentes à administração, porque a CEMIG é uma empresa que presta um 
serviço público constitucionalmente previsto. A presença de um acionista 
minoritário, com poder de controle sobre a prestação de um serviço essencial, 
como é a energia elétrica, teria de ser questionada em outras bases. 

A Sra. Cármen Lúcia diz que deixou a chefia da Consultoria porque, antes 
de ser advogada, é cidadã; antes de ser Procuradora, é advogada, e o cargo 
de chefe da Consultoria Jurídica depende, evidentemente, de uma confiança 
recíproca entre o Governador e o Procurador. 

O Acordo de Acionistas era objeto de questionamento por parte dos 
Procuradores de carreira. A Sra. Cármen Lúcia explicou que, em Minas 
Gerais, ao contrário do que ocorre na maioria dos outros Estados, o 
Procurador-Geral não é de carreira. Ele acatou o acordo, mesmo sabendo 
que o corpo de Procuradores que representava o exercício normal da 
advocacia do Estado era contra. Possivelmente pediu a um especialista 
nessa área que verificasse a forma, porque o conteúdo estava vinculado a 
uma decisão política. Em hora nenhuma, a Procuradoria se manifestou 
favoravelmente ao acordo. Não conseguiram convencê-la, mas os órgãos 
decisórios do Estado foram convencidos. A instância política não é a 
Procuradoria. Ela opina, e, quanto mais fizer prevalecer o seu ponto de vista, 
as decisões tomadas estarão mais isentas de qualquer conotação política. 

Segundo a depoente, os administradores da ocasião decidiram ignorar a 
tese da Procuradoria e optar pela tese de um advogado especialmente 
contratado para isso. O Governo optou, mas não solucionou a questão, 
porque, nesse caso, havia teses jurídicas opostas. Na linguagem do Sr. Celso 
Barbi, o acordo equivalia a um compartilhamento de controle não autorizado 
pela Assembléia. 
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A sociedade de economia mista se caracteriza exatamente pela 

manutenção do controle exclusivamente nas mãos da entidade pública, que é 
o sócio majoritário. Essa figura que foi criada, a do sócio estratégico, é uma 
coisa perigosíssima. 

Foi uma opção política ter o tal sócio estratégico. A tese da Procuradoria-
Geral era contrária a isso. O empresário estratégico busca o lucro, o que é 
legitimo. Ele não tem nenhuma obrigação com a sociedade como tem o 
Estado. O Estado continuava sendo o dono, mas o outro poderia embaraçar 
uma decisão final. Ninguém da área de direito público consegue entender 
isso. Quem compartilha controle não tem controle. Controle quem tem é o 
dono. 

O órgão que fala pelo Estado é a Procuradoria, mas, nesse caso, houve 
contestação a um parecer desse órgão, o que nunca fora visto. 

A Lei n° 8.031 diz expressamente que uma modalidade de privatização é 
essa transferência de poder. No momento em que foi passada uma parte do 
controle para o sócio estratégico, que passou a deter poder de comando, 
inclusive o poder de impedir determinadas ações que o Estado teria de tomar 
isoladamente, houve, evidentemente, uma situação alterada na essência da 
empresa. A empresa foi criada exatamente para garantir que o Estado se 
mantivesse como o concessionário desse serviço. 

Há representantes desse sócio estratégico em cargos importantes na 
empresa, alterando, portanto, sua própria forma de comando. De qualquer 
forma, o Estado teria de ter participado não só por meio do Executivo, mas 
também do Legislativo, porque é o Estado de Minas Gerais que é o dono da 
empresa, não o Executivo. 

Se houver prova de que a Southern obteve informação privilegiada, 
exatamente por adentrar o espaço da empresa, o que teria sido negado aos 
outros concorrentes, o processo de licitação torna-se viciado. 

Do ponto de vista formal, a licitação se deu corretamente, embora haja 
questionamentos sobre a não-participação da Procuradoria, uma vez que o 
edital não foi elaborado por ela. 

A depoente declarou que a CEMIG não precisou de sócio estratégico para 
ser bem vista, bem conceituada no mundo inteiro, não só no Brasil. É uma 
das melhores empresas existentes no País. Quem deve escolher o dirigente 
de uma empresa estatal é a entidade proprietária das ações majoritárias, no 
caso da União, o Governo Federal; no caso do Estado, o Governo Estadual. 

23/6199 - Sra. Elena Landau, membro do Conselho de Administração da 
CEMIG 

A Sra. Elena Landau, Bacharel e Mestre em Economia pela PUC - RJ, 
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iniciou seu depoimento com as seguintes considerações. Ingressou no 
BNDES no último trimestre de 1993, assumiu em seguida a Diretoria de 
Privatização dessa entidade e coordenou a montagem de um novo modelo 
para o setor energético brasileiro. Foi exonerada, a pedido, em junho de 1996. 
Em 1°/10, assumiu o cargo de Diretora-Gerente do Banco Bears Stearms, 
deixando essa instituição em 30/10/97. No início de maio de 1997, com o 
edital da CEMIG e o Acordo de Acionistas já publicados, com a pré-
qualificação definida e com a oferta de uma linha de financiamento pelo 
BNDES já incluída no edital, o Banco Bears Stearms foi convidado e aceitou 
ser consultor da AES quanto a questões regulatórias no Brasil e a riscos 
macroeconômicos, uma vez que a AES estava encontrando dificuldades para 
convencer eventuais parceiros na aquisição da CEMIG. Então, a partir de 
maio de 1997, o Bears Stearms passou a funcionar como "financiai adviser" 
da AES, para que pudesse ter uma participação de sucesso no leilão da 
CEMIG. Em face dos pré-requisitos de qualificação do edital, a AES, sem 
condições de participar sozinha do leilão, tentou, sem sucesso, parceria com 
a Pacific e com a CA. Em julho de 1997, aceitou o honroso convite da 
Southern Electric Brasil - SEB - para ocupar posição no Conselho de 
Administração da CEMIG, sem nenhum vínculo empregatício com a SEB ou 
com a AES, pois ainda era funcionária do Banco Bears Stearms. Queremos 
crer que tal convite foi feito com base em seu conhecimento do Brasil, do 
setor elétrico e de regulação. Em dezembro de 1997, após desligar-se do 
Banco Bears Stearms, criou uma empresa de consultoria, contratada pela 
AES. Perguntada se era eticamente aceitável ser ela funcionária do BNDES, 
enquanto seu marido era o Presidente, e Diretora do BNDS para assuntos de 
privatização, sendo ele sócio-proprietário do Opportunity, que participou 
ativamente em negócios de privatização, a depoente respondeu sim, 
concluindo: a questão ética é de cada pessoa,_ in_c:I~P.t!f19~ntemente do cargo 
que ocup!l. Quanto a S\J$1 .. ligação c;qm o Banco Opportunity; diS$6· não ter 
nen~um-vínculo com ele, afora o fato de ser esposa de um ex-sócio desse 
Banco. lndagada sobre como via o fato de ter preparado a privatização da 
CEMIG e ser indicada pelo Opportunity para o Conselho desta, respondeu 
que não participou do processo de privatização da CEMIG em absolutamente 
nada. Até o momento em que saiu do BNDES, participou apenas, em 
colegiado, de dois subcréditos de empréstimos para a MGI. O Governo de 
Minas recebeu esses dois subcréditos como antecipação de futuras receitas, 

. quan_do ocorresse a privatização da CEMIG. Enfatizou que não representava 
o Opportunity-no Conselho da CEMIG, e sim a SEB. Pela lei das sociedades 
anônimas, representando a Southern ou quem quer que seja, ela defende a 
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empresa. Sua posição na CEMIG, como conselheira, é também em benefício 
da empresa. Afirmou desconhecer a participação do Opportunity na SEB, mas 
afirmou que aquele não tem nem 1 O% desta. Quanto ao empréstimo do 
BNDES que vinculava a venda das ações da CEMIG, esclareceu que 
participou do programa de antecipação de receita, que não era vinculatório, já 
que ninguém obrigava os Governos dos Estados a privatizar empresa 
alguma. Antes, havia participado de um programa destinado a valorizar os 
ativos de geração no Brasil, implementado pelo BNDES, que desejava 
estimular a privatização das estaduais de energia elétrica para diminuir o risco 
de crédito e valorizar os ativos do Governo Federal na parte de geração. Mas 
a CEMIG não era obrigada a privatizar; bastava o Governo de Minas repagar 
o empréstimo ao BNDES, e as ações ficariam livres e disponíveis. lndagada 
sobre os pisos diferenciados para Minas Gerais e a Southern, explicou que a 
taxa de pisos é calculada pela base de risco que o devedor oferece. Enquanto 
os Estados brasileiros são tratados igualitariamente, o BNDES deve ter 
calculado que Minas oferecia mais riscos que a Southern, que deve ter quase 
US$30.000.000.000,00 de ativos, sendo uma das maiores "retilites" 
americanas. Replicou o Deputado Antônio Andrade que, apesar de altamente 
capitalizada, ela vendeu, após o leilão, 50% das ações, 9,4% ao Opportunity 
e 49,6% á AES, parecendo ter havido acordo prévio. Afirmou, ainda, que as 
ações da CEMIG foram os ativos escolhidos pelo Governo de Minas Gerais 
como garantia do empréstimo concedido pelo BNDES. Quanto ao que teria 
levado a SEB a vender uma cota de participação em um negócio considerado 
muito bom, informou não poder responder por ela, pois não tem nenhum 
vínculo com essa empresa, que, talvez, tenha visto na AES uma parceria 
importante. Assim, apesar de capitalizada, quis contar com a AES, pela 
tecnologia e também para diminuir o seu esforço financeiro. Sobre a 
participação do Oppo!tunity. n;. parceria estratégica. disse desconhecer o 
ass·.::"'~c .. po:s-r.Jr;:,·íra'b~Jhava nesse Banco, não p0dendo exp!icar também por 
que a SEB escolheu o Opportunity e afiançando que o "Persiél" nunca 
comentou nada com ela sobre a CEMIG. Reiterou que não representa o 
Opportunity no Conselho da CEMIG. Ao lhe perguntarem se não achava 
estranho o edital exigir grande experiência em termelétrica, quando o nosso 
potencial é hidrelétrico, respondeu que achava a questão da pré-qualificação 
do edital muito importante, porque o modelo termelétrico é fundamental para o 
novo modelo estratégico proposto. lndagada sobre a comissão de 
R$64.000.000,00 recebida pelo BNDES pela venda das ações, respondeu 
que é normal e obedeceu às regras existentes para tais casos, já que uma 
termelétrica tem construção muito mais rápida que uma hidrelétrica, estando 



638 
sujeita a muito menos problemas. Declarou que a SEB continua sendo a 
empresa que controla a participação minoritaria estratégica, não 
considerando que implique perda de controle a necessidade de oito votos no 
Conselho, ja que esse acordo é simplesmente para que a empresa mantenha 
seu padrão de excelência administrativa. Como economista, considera ser 
esse um bom negócio para a CEMIG. lndagada sobre as decisões do 
Conselho, respondeu que todas as reuniões transcorrem sem conflitos. Se 
estes ocorressem, teria a palavra final o Presidente da CEMIG. Afirmou que, 
mesmo indicada pela SEB, ao assentar-se no Conselho, vota pela empresa. 
lndagada sobre o valor das ações remanescentes da CEMIG, respondeu que 
seu valor é compensado pela venda do primeiro lote de 33%, a preço muito 
elevado, aos sócios estratégicos. Deve-se aguardar o momento certo para 
vender as remanescentes. Quanto a sua participação em uma empresa 
chamada Liga de Futebol, disse ter firmado um contrato (verbal) de 
consultoria com o Opportunity de dezembro de 1ggy a dezembro de 19g8. 
Durante a vigência desse contrato, também representou o Opportunity no 
Conselho de Administração da Vale, até dezembro de 1998. Perguntando-se-
lhe por que se recusou a depor na CPI anteriormente, disse que respondeu à 
convocação, solicitando nova data, em razão de viagem ao exterior. Ao lhe 
indagarem por que a Southern, tendo condições financeiras e qualificação 
técnica, não põde participar sozinha do leilão, respondeu que essa empresa 
detém tecnologias, mas não todas as qualificações exigidas pelo edital, razão 
pela qual ocorreu o consórcio; e que a CEMIG estava certa ao exigir 
compradores que detivessem ampla capacitação operacional. 

23/6/gg- Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-Presidente do BNDES 
O Sr. Mendonça de Barros dispensou-se de fazer suas considerações 

iniciais, preferindo responder diretamente às perguntas dos Deputados. 
Indagado se a operação de venda de ações da CEMIG corresponderia a 

uma forma disfarçada de empréstimo, sem a devida autorização do Senado 
Federal, o depoente negou, afirmando que, durante sua gestão à frente do 
BNDES, sempre se pautou pela responsabilidade e que todos os aspectos 
técnicos da operação foram conduzidos pelo competente corpo técnico do 
Banco, tendo sido realizados de acordo com as normas estabelecidas e 
aprovadas pela diretoria. 

Em seguida, o Sr. Mendonça de Barros traçou um histórico do programa de 
privatização do setor elétrico, em âmbito nacional, ressaltando a importância 
dos Estados nesse contexto. Comentou que em sua gestão implantou o 
Programa de Estímulo às Privatizações Estaduais, com o objetivo de criar 
condições para que os Estados privatizassem suas empresas. Como 
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resultado dessa política, afirmou que, hoje, mais de 70% das empresas de 
distribuição de energia elétrica já estão em mãos da iniciativa privada, o que 
permitirá ao governo fazer a privatização das empresas de geração (Furnas, 
ltaipu, etc.). 

Indagado sobre a possibilidade de transformar debêntures de um empresa 
em ações de outra empresa, o depoente declarou que debênture é um título 
que pode ser trocado por qualquer ativo. 

À continuação, foi levantada a questão dos juros pagos pelo Estado de 
Minas Gerais na operação de adiantamento de recursos da venda de 
debêntures com relação aos juros cobrados pelo BNDES no empréstimo 
concedido à Southern para a compra das debêntures. O Estado pagou ao 
BNDES a Taxa de Juros de Longo Prazo- TJLP -, mais 8% a.a., ao passo 
que a Southern pagaria ao BNDES juros de 3,5% a.a., durante 10 anos. O 
depoente alegou que as taxas adotadas estão de acordo com a política de 
mercado. Para o mercado local a taxa é uma, e para o mercado internacional 
a taxa é outra. 

Quanto à política do BNDES de financiar a empresa compradora das ações 
da CEMIG, o Sr. Mendonça de Barros disse não ver problema algum no fato 
de o Banco se endividar no exterior para conseguir recursos e financiar as 
empresas que estão comprando estatais brasileiras. 

Questionado sobre a transferência de controle da empresa que ganhou o 
leilão, a Southern, para a empresa AES e o Banco Opportunity, o depoente 
alegou que esse tipo de flexibilização é importante. Disse que não há como 
garantir que a forma básica que valeu para o leilão tenha continuidade, 
porque os negócios obrigam as pessoas a fazer parcerias. Mencionou ainda 
que quem orientou o Governo de Minas sobre o critério de pré-qualificação do 
sócio estratégico foi a BNDESPAR, que é o órgão do Governo Federal que 
tem a inteligência de privatização. 

Passando à questão do preço de venda das ações da CEMIG, o depoente 
reafirmou o sucesso da operação, uma vez que o mercado cotava as ações 
da CEMIG em R$18,00 e elas foram vendidas por mais de R$60,00. Indagado 
sobre o papel do Acordo de Acionistas como elemento essencial no processo 
do aumento de preço das ações, o Sr. Mendonça de Barros disse que é 
natural que as vantagens estipuladas no Acordo de Acionistas contribuísse 
para valorizar as ações da CEMIG. Ainda quanto ao valor da venda das 
ações, o depoente disse que o valor de R$1.130.000.000,00 foi definido com 
base em estudos dos técnicos do BNDES, e em conformidade com o 
Governo de Minas Gerais, por meio de conversações com o Sr. Walfrido dos 
Mares Guia. 
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Sobre a participação da Southern no processo de elaboração do edital, o 

depoente disse que os técnicos do BNDES podem ter conversado com 
representantes da Southern, pois "ninguém faz um edital complexo sem antes 
sondar os eventuais interessados". Todavia, garantiu a idoneidade do corpo 
técnico do Banco, que foi isento na hora de definir as cláusulas do edital. 

No que tange à alienação das ações pela Southern à AES, logo após o 
leilão, o depoente admitiu a possibilidade de cartelização, explicando ser este 
"um dos maiores riscos que se tem em leilões de privatização". Entende, 
ainda, que a "qualificação prevista no edital não é coisa para a vida toda". 
Frisou, também, que a cartelização é uma prática absolutamente legal do 
ponto de vista do setor privado. 

Voltando à questão do preço de venda, o depoente afirmou que, no 
momento da venda, o preço foi muito acima do que valia. 

Manifestou que, em sua opinião, a questão central da CPI deveria ser o 
preço de venda e os critérios de sua definição, e, que, para ele o "negócio da 
CEMIG é absolutamente correto do ponto de vista do arcabouço legal do 
Pais, e extremamente correto do ponto de vista comercial". 

29/6/99- Sr. Sérgio Luis Molinari, representante da Companhia Paranaense 
de Eletrificação 

O Sr. Sérgio Luis Molinari foi designado pela diretoria da COPEL para 
relatar à CPI a participação daquela Companhia no processo de venda das 
ações da CEMIG. 

O depoente declarou que, após a publicação do edital, a COPEL solicitou 
ao BNDESPAR autorização para que procedesse às diligências necessárias, 
analisando toda a documentação jurídica, contábil, técnica, operacional e 
imobiliária. Após a análise da documentação, a COPEL manteve o interesse 
pela compra das ações da CEMIG e habilitou-se à pré-qualificação, tendo 
sido pré-qualificada. 

Segundo o depoente, entre a fase de pré-qualificação e a fase do leilão, a 
diretoria da COPEL, por decisão administrativa e estratégica, considerou de 
maior interesse adquirir parte das empresas fixadas no Sul do Brasil e 
desistiu de concorrer ao leilão das ações da CEMIG. 

Indagado sobre a época em que se iniciaram as diligências e em que 
ocorreram os primeiros contatos com a CEMIG, se foram anteriores ou 
posteriores à publicação do edital, respondeu que somente após a publicação 
do edital é que tiveram acesso ao próprio edital. Antes disso, apenas tinham 
notícias informais a respeito do assunto, veiculadas pela imprensa. Disse 
ainda que, durante a elaboração do edital ou do próprio Acordo de Acionistas, 
não houve nenhuma comunicação da MGI à COPEL e que, somente após a 
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publicação do edital, a COPEL manifestou seu interesse pela compra das 
ações. 

Indagado se a COPEL conseguiu comprar as empresas no Sul, o depoente 
disse que a empresa conseguiu comprar 33% das ações da SANEPAR em 
consórcio com a Andrade Gutierrez, com uma empresa francesa e com o 
Banco Opportunity. 

O depoente afirmou, respondendo a indagação do Presidente, que a fase 
de pré-qualificação é uma fase árdua, de muito trabalho e que tem um certo 
custo. Afirmou, ainda, que sempre foram prontamente atendidos pela CEMIG, 
que não deixou de fornecer nenhum material solicitado. 

Quanto ao conhecimento das outras empresas que se pré-qualificaram, 
declarou que só teve ciência delas após a publicação do resultado da pré-
qualificação. 

Indagado se alguma empresa, das que se pré-qualificaram, procurou a 
COPEL visando à formação de consórcio, declarou não ser de seu 
conhecimento que tal fato tenha ocorrido e, se ocorreu, foi em nível de 
diretoria. 

Respondendo a indagação sobre possíveis contatos da COPEL com o 
BNDES para discutir o valor das ações, a negociação e os eventuais 
empréstimos, disse desconhecer qualquer contato, mas que não poderia 
responder com precisão porque poderia ter havido contato com a diretoria. 

Afirmou também não saber se houve participação da Southern no processo 
de elaboração do Acordo de Acionistas e do edital. 

Em resposta a pergunta do Deputado Amilcar Martins sobre a existência de 
alguma razão de natureza externa, algum tipo de constrangimento ou de 
pressão por parte do governo de Minas, do BNDES ou de qualquer pessoa 
para que a COPEL não participasse do leilão, o depoente afirmou que não, 
que foi decisão estratégica da diretoria a não-participação, até mesmo porque 
a COPEL não se subjuga a esse tipo de pressão. 

11/8/99 - Sr. José de Castro Ferreira, ex-Presidente da Comissão Especial 
de Estudos Avançados Constitucionais e Legais 

O depoente iniciou sua exposição informando que o Governador Itamar 
Franco, logo após ter tomado posse no cargo, o convidou para constituir uma 
comissão para estudar a situação de Furnas e da CEMIG. Essa comissão, 
não governamental, não remunerada e absolutamente soberana foi integrada, 
também, por dois nomes indicados pelo Instituto dos Advogados Brasileiros e 
por professores e juristas do Estado. Foram convidados a dar sua 
contribuição, entre outros, os Srs. Aureliano Chaves, Paulino Cícero, Luiz 
Pinguelli Rosa e Luiz Ladeira. O presidente do BNDES, Sr. Pinho Borges, 
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também convidado, não compareceu. 

Segundo o depoente, a comissão pretendia responder, entre outras, às 
seguintes questões: Por que privatizar? Quais as vantagens desse processo 
para o Brasil? E possível alienar, privatizar, vender de qualquer forma uma 
usina, sem que esse ato mercantil possa trazer, de algum modo, implicações 
sobre o comando das águas? Essa, na sua opinião, é uma questão de 
soberania, de segurança nacional e de estratégia vital para qualquer pais. A 
água, no próximo século, será o bem mais importante para o homem, 
declarou. 

Em seguida, o depoente passou a discorrer sobre o processo de 
privatização iniciado no Governo do Presidente Itamar Franco e sobre o 
aumento da divida interna do Pais. Relatou as polêmicas surgidas quando da 
privatização da Campanha Siderúrgica Nacional - CSN -, da Companhia Vale 
do Rio Doce e do sistema de telefonia, declarando que seus resultados foram 
nefastos para o Pais. E acrescentou que, se houver a privatização do sistema 
hidroenergético do Brasil, o Pais passará à miserável condição de subnação. 
O depoente teme que logo em seguida o Pais poderia perder a Amazônia. 

Em seguida, afirmou que a CEMIG, na sua amplitude, deve ser mantida sob 
o domínio, sob o controle exclusivo do Estado de Minas Gerais, para que 
este, integrado no sistema hidroenergético nacional, possa prestar relevantes 
serviços ao Pais, assegurando-nos a nossa soberania. E concluiu que a idéia 
de que vender uma usina ou parte de uma usina deixa os rios intangidos é 
uma falácia. Aquele que pode abrir uma comporta pode fechá-la na qualidade 
de dono, de proprietário, comandando as águas, e as águas não podem ser 
comandadas, senão pelo povo, por meio de sua representação. A água, na 
sua opinião, é um patrimônio de todas as gerações, as que nos antecederam 
e as gerações vindouras. 

Sobre a usina de Furnas, o depoente afirmou que éiJma empresa lucrativa, 
que faturou, em 1998, quase U$500.000.000,00, e que todos querem comprá-
la, porque a usina não precisa de investimento. Quanto às pequenas usinas, 
sua opinião é de que podem existir em todo lugar, mas o controle das águas, 
assim como o controle da Amazônia, assim como o controle de todos os 
elementos que compõem a segurança, a organização, a coesão de uma 
sociedade moderna e civilizada não pode ser passado para as mãos de 
particulares, em especial particulares estrangeiros. 

Respondendo á indagação do Deputado Bilac Pinto acerca de uma possível 
denúncia do Acordo de Acionistas, caso ele não esteja a contento de uma das 
partes, o depoente afirmou que, segundo aprendeu na Faculdade de Direito, 
todo contrato é válido se o seu objeto for licito, o fim for legal, os contraentes 
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forem maiores e capazes e a forma for aquela prevista pela lei. Num regime 
democrático, a maioria é quem decide. A regra referida pode ser boa, 
moderna, atual, mas revoluciona indevidamente uma das bases do regime 
democrático, que é a operacionalidade da maioria sobre a minoria. 

Em resposta a outra indagação, o depoente acrescentou que, se nesse 
Acordo de Acionistas a minoria, em determinadas circunstâncias, manda na 
maioria, isso pode ser o inicio de criação de um novo hábito que, até então, 
não existia. Mas ele, depoente, acredita que esta CPI concluirá o seu trabalho 
com a visão autorizada, firme e ccnceitual desse problema e procurará a 
instância judicial para confirmar se esse acordo é legal, licito e moral. 

Indagado se a parte financeira, o lucro, não foi mais contemplada no Acordo 
do que a parte social, o depoente respondeu que, como a empresa privada 
visa ao lucro, não se poderá esperar dela ações que lhe tragam prejuízo. E 
citou o caso da eletrificação rural em Minas, acrescentando que não se deve 
esperar que a economia privada socorra a agricultura mineira se isso não lhe 
trouxer lucro. 

6.2 - Lista dos documentos acostados aos autos 
Pasta 1 

Documentação entregue pelo Deputado Amilcar Martins, em 1 0/3/99 
1) Ação civil pública- fi. 1. 
2) Resumo das principais realizações da CEMIG - 1995 a 1998- fi. 4. 

Documentação entregue pelo Sr. Lúcio Guterres, em 24/3/99 
1) Coluna Kátia Lage- "Diário do Comércio"- fi. 46. 
2) Procedimentos a serem cumpridos na liquidação físico-financeira do 

leilão das debêntures da MGI (Câmara de Liquidação e Custódia)- fi. 47. 
3) Carta da MGI ao BNDES sobre repasse de R$30.000.000,00 por ocasião 

da liquidação do leilão- fi. 51. 
4) Xerox de cheque ao Banco Bozano Simonsen S.A. no valor de 

R$70.608.570,60. 
5) Demonstrativo da liquidação das ações- fi. 54. 
6) Registro do aditivo n° 1 à escritura particular de emissão de debêntures -

fi. 55 . 
7) Xerox de recibo de depósito- R$183.204.407,37- fi. 59. 
8) Edital do leilão- fi. 60. 
9) Recibo de R$30.000.000,00 pagos ao BNDES- fi. 62. 
10) Oficio do Secretário da Fazenda ao Presidente da MGI solicitando a 

manutenção de depósito em conta bancária para garantia do pagamento ao 
BNDES. 

11) Contrato de adiantamento por ccnta da liquidação financeira- fl. 64. 
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12) Oficio do Governador Eduardo Azeredo, fixando o valor mínimo de 

renda das ações - ft. 71. 
13) Oficio do Secretário de Estado Walfrido Mares Guia ao Presidente da 

CEMIG, Carlos Eloy, tratando da avaliação da CEMIG- ft. 72. 
14) Ofício do Presidente Carlos Eloy em resposta- ft. 73. 
15) Premissa da projeção de resultados da CEMIG -fi. 74. 
16) Edital do leilão- fi. 92. 
17) Acordo de Acionistas- ft. 93. 
18) Aditivo n° 2 ao contrato de resilição bilateral, confissão de dívida e sinal 

e princípio de pagamento entre a BNDESPAR e a MGI -fi. 113. 
19) Protocolo de intenções entre o Estado de Minas Gerais e o BNDES- fi. 

120. 
20) Nota promissória no valor. de R$508.460.013,40 emitida pela Southern 

Electric Brasil Participações Ltda. em favor do Estado de Minas Gerais - fi. 
122. 

21) Liquidação do leilão- fi. 124. 
22) Contrato de venda das ações do Estado de Minas Gerais para a MGI -

fi. 131. 
23) Contrato de promessa de subscrição de debêntures e de adiantamento 

de recursos entre a MGI e o Banco Bozano Simonsem S.A.- fi. 133. 
24) Escritura particular de emissão de debêntures- fi. 142. 
25) Contrato de abertura de crédito entre a Caixa Econõmica Federal e o 

Estado de Minas Gerais- fi. 151. 
26) Contrato de resilição bilateral, confissão de dívida e sinal e princípio de 

pagamento entre o BNDES e a MGI- fi. 159. 
27) Aditivos n°s 1., 2 e 3 ao contrato de resilição- fi. 174. 
28) Contrato de compra e venda de ações da CEMIG entre o Estado de 

Minas Gerais e a MGI -fi. 172. 
29) Contrato de sinal e princípio de pagamento entre o BNDES e a MGI - fl. 

191. 
30) Lista dos documentos em ordem cronológica- fi. 205. 

Documentação encaminhada pelo Sr. Djalma Morais, em 5/4/99 
1) Relação de recursos sociais aplicados no período de 1995 a 1998 - fi. 

213. 
2) Informações básicas sobre a Southern Company- fi. 215. 
3) Relação de pagamentos de dividendos e juros no período de 1995 a 

1998- fi. 217. 
4) Documentos relativos a INFOVIAS- fi. 219. 
5) Relação de reajustes tarifários ocorridos após 17/7/97- fi. 251. 
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6) Contratos de concessão celebrados entre o Ministério de Minas e 

Energia e a CEMIG- fl. 255. 
Pasta 2 

Documentação encaminhada pelo Sr. Djalma Bastos de Morais, em 5/4/99 
1) Estatuto social da CEMIG (modificado na AGO de 30/4/98)- fl. 390. 
2) Acordo de Acionistas- fl. 409. 
3) Quadro de pessoal da CEMIG- fl. 446. 
4) Organograma da CEMIG- fl. 451. 
5) Relação dos serviços terceirizados- fl. 456. 
6) Due Diligence - Venda de 33% de ações ordinárias (Histórico de toda a 

venda da CEMIG)- fl. 457. 
Pasta 3 

Documentação entregue pelo Sr. José Anchieta, em 7/4/99 
1) Artigos de autoria do Sr. José Anchieta- fi. 728. 
2) Acordo de Acionista (minuta)- fi. 732. 
3) "Notificação extrajudicial por via do Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos, visando a constituição em mora do notificado" e 
responsabilização pelos atos que vierem a ser praticados. 

Notificação apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria 
Energética de Minas Gerais- SINDIELETRO-MG. 

Notificados: 
- Luiz Carlos Mendonça de Barros- fi. 752. 
-Francisco Augusto da Costa e Silva ( CVM)- fi. 756. 
- Eduardo Brandão Azeredo - fi. 761. 
-Luiz Antônio Athayde Vasconcellos (MGI)- fi. 766. 
-Carlos Eloy Carvalho Guimarães (CEMIG)- fi. 770. 
-Fernando Opitz e Sérgio Luiz Berardi (BVRJ)- fi. 774. 
4) Ação popular com pedido de liminar, requerendo, entre outras coisas, a 

pronta e imediata sustação do leilão de venda de debêntures da MGI -fi. 777. 
5) Denúncia encaminhada por José Anchieta ao Tribunal de Contas, contra 

o Governo do Estado, por autorizar a transferência do controle acionário da 
CEMIG -fi. 804 . 

6) Representação à Promotoria de Defesa do Patrimônio Público e de 
Defesa do Cidadão do Estado de Minas Gerais (apresentada por José 
Anchieta)- fi. 824. 

7) Representação ao Presidente da CVM, solicitando sejam tomadas 
providências cabíveis para evitar ou impedir a realização do leilão 
(apresentada por José Anchieta)- fl. 842. 

Documentação entregue pelo Sr. José Pedro de Oliveira, em 
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1) Relatório de sua apresentação, com vários artigos de jornais- fl. 862. 
2) Nota de esclarecimento do BNDESPAR, de 3/1Jg7: 
-O BNDESPAR é o único titular das debêntures emitidas pela MGI SA 
- O comprador das debêntures deve ser empresa do setor energético - fl. 

869. 
3) Artigos de jornais Uaneiro 1997) 
- Presidente da Southern afirma que não tem dinheiro para pagar 

R$1.200.000.000,00 -fi. 883. 
-Várias críticas. Lei n° 6.404, de 1976, que trata de debêntures convertidas 

em ações da própria empresa- fi. 870. 
- Presidente da Southern afirma que se relaciona há vários anos com a 

CEMIG- fi. 888. 
- Presidente da Southern: "Queremos aumentar a eficiência e a 

lucratividade da empresa e aplicar nos EUA o que aprendermos aqui". 
BNDES financiará comprador de debêntures- fi. 899. 

4) Considerações sobre o preço de venda da CEMIG- Quadro comparativo 
de preço de venda de outras estatais do setor elétrico- fi. 91 O a 923. 

5) Contratos de concessão entre o Ministério de Minas e Energias e a 
CEMIG (Portaria Ministerial de 17/4/97) para distribuição e geração de 
energia elétrica- fl. 924. 

6) Relatório de agosto de 1997 sobre o desenho organizacional da CEMIG 
(em inglês): Organization Design - August 1997 (estrutura, organograma, 
diretrizes, contabilidade, número de empregados, etc.)- fi. 1072. 

Pasta 4 
Documentação entregue pelo Sr. Djalma Bastos de Morais, em 28/4/99 

1) - Relação dos assuntos tratados e aprovados em reurliQes de diretoria 
em 1998- fi. 1167. 

-Assuntos aprovados em 1997- fi. 1172. 
-Assuntos aprovados em 1996- fl. 1176. 
2) Parecer do Sr. Arnaldo Wald, da UERJ, sobre a transferência de ações 

ordinárias detidas pelo Estado de Minas Gerais no capital votante da CEMIG. 
Inalterabilidade da. estrutura do controle acionário com a realização da 
operação. e celebração do Acordo de Acionistas, nos moldes propostos. 

O parecer foi solicitado pela MGI, em maio de 1997- fi. 1182. 
Documentação entregue pelo Sr. Eduardo Grebler, em 

1) Parecer do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Sylo Costa, sobre 
o processo n° 442.942 que analisa contratos entre a MGI e o BNDES - fi. 
1226. 

2) Defesa de Luiz Carlos Mendonça de Barros, perante o Juiz de Direito da 
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1 • Vara da Fazenda Pública e Autarquias de Belo Horizonte, em que é réu -fi. 
1238. 

3) Parecer do Sr. Arésio Dâmaso - Procurador-Geral do Estado - sobre a 
ação popular movida pelo SINDIELETRO-MG- fi. 1256. 

4) Parecer do escritório do Sr. Eduardo Grebler, em defesa da MGI, em 
processo de ação popular movido pelo SINDIELETRO-MG- fi. 1277.' 

5) Parecer do Procurador sobre o auto n• 024970031008-2 - Autor: 
Ministério Público; Réu: Estado de Minas Gerais- fi. 1295. 

6) Aditivo n• 1 ao contrato de resilição bilateral, confissão da dívida e sinal e 
princípio de pagamento, celebrado entre a MGI e o BNDES- fi. 1299. 

7) Aditivo n• 2 ao contrato de resilição bilateral, confissão da dívida e sinal e 
princípio de pagamento, celebrado entre a MGI e o BNDES- fi. 1332. 

8) Aditivo n• 3 ao contrato de resilição bilateral, confissão da dívida e sinal e 
princípio de pagamento, celebrado entre a MGI e o BNDES -fi. 1339. 

9) Contrato de resilição bilateral, confissão da dívida e sinal e princípio de 
pagamento, celebrado entre a MGI e o BNDES- fi. 1341. 

10) Contrato, aditivo n• 1 e aditivo n• 2 à escritura particular de emissão de 
debêntures não conversíveis da MGI - fi. 1354. 

11) Notas taquigráficas - TCMG - discutindo contratos entre a MGI e o 
BNDES (processo n• 442.942)- fi. 1367. 

12) Correspondência entre o Sr. Celso Barbi Filho e o Sr. João Heraldo 
Lima, sobre a publicação da lista de empresas pré-qualificadas ao leilão - fi. 
· .• ;"Q. 

:'3\ :''lrecer da CVM opinando qu., 0 leilão não configura alienação de 
contro:e ria :-'"mpanhia, conforme o ;:.'1. 25-~ da Lei n• 6.404, de 1976. 

14) Corresp(m,.,~ do Sr João Heraldo dirigida à CVM, em que aborda a 
dispensa de registro de distm!uição pública de ações (e informações gerais)-
fi. 1389. 

15) Parecer do TCMG que considera regular a aplicação de 
R$433.204.414,37 recebidos pelo Estado pela alienação das ações da 
CEMIG- fi. 1391. 

16) Publicação do aviso do leilão a ser realizado em 28/5/87. l=.stabelece a 
data de 15/6/97 para liquidação- fi. 1397. 

Documentação entregue pelo Sr. Carlos Ari Sundfeld, em 4/5/99 
Consulta sobre o tema CEMIG- fi. 1398. 

Documentação entregue pelo Sr. Cláudio José Dias Sales, em 11/5/99 
1) Exposição inicial feita à CPI -fi. 1463. 
2) 12" alteração do contrato social de Southern Electric Brasil Participações 

Lida. -fi. 1471. 
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3) 3• alteração contratual da Southern Electric Brasil Participações Ltda.- fi. 

1488. 
4) Publicação do edital no "Diário Oficial da União"- fi. 1494. 
5) A Câmara de Liquidação e Custódia - CLC divulga o manual com as 

instruções sobre garantia e liquidação'. 
6) Ata da 1• Reunião da Comissão Especial de Pré-Qualificação. 
7) Documentos apresentados pela Southern Electric Brasil Participações 

Ltda. para a pré-qualificação- fi. 1528. 
Pasta 5 

Documentação entregue pelo Sr. Cláudio Sales, em 11/5Jg9 (continuação) 
1) Publicação do aviso comunicando quais foram as empresas pré-

qualificadas- fi. 1784. 
2) Publicação do aviso informando que não houve interposição de recurso 

da decisão de escolha das empresas pré-qualificadas- fi. 17852 • 

3) Publicação de aviso às empresas pré-qualificadas informando a data do 
leilão para 28/5/97- fi. 17862 

4) Resolução dos quotistas da Southern Electric Brasil Participações Ltda. 
autorizando a Companhia a participar do leilão- fi. 1787. 

5) A Southern Electric Brasil Participações Lida. é declarada vencedora 
(notícia de jornal)- fi. 1790. 

6) Contrato de financiamento no valor de R$600.000.000,00 celebrado entre 
o BNDES e a Southern Electric Brasil Participações Lida. com promessa de 
caução das ações, para garantia do crédito- fi. 1791. 

7) Contrato de Promessa de Prestação de Garantia, com promessa de 
caução das ações, para garantia do .aval do BNDES celebrado entre o 
BNDES e a Southern Electric Brasil Participações Lida.- fi. 1804. 

8) Manual de Instruções da Câmara de Liquidação e Custódia, para 
orientação das corretoras e seus clientes interessados em participar do leilão 
-fi. 1809. 

9) 4• Alteração Contratual da Southern Electric Brasil Participações Lida. -
fi. 1836. 

1 O) Southern Energy lnternational, Inc. subscreve 51% das ações da 
Cayman Energy Traders, Inc. e a AES CEMIG Empreendimentos Inc. 
subscreve 49%- fi. 18483. 

11) s• Alteração Contratual da Southern Electric Brasil Participações Lida. -
fi. 1855. 

12 - Recibo da Câmara de Liquidação e Custódia - CLC da quantia de 
R$565.051.126,00, referentes á liquidação financeira do leilão- fi. 18664 • 

13 - Notas promissórias: a primeira em favor do Estado de Minas Gerais, no 
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valor de R$508.546.013,00, e a segunda em favor do BNDES, no valor de 
R$56.505.112,60, ambas com vencimento em 13/6/98- fi. 1867. 

14- Acordo de Acionistas- fi. 1869. 
15- 6• Alteração Contratual da Southern Electric Brasil Participações Ltda.-

fi. 1908. 
16 - Carta da CEMIG à Southern Electric Brasil Participações Ltda. 

comunicando a transferência de ações para o nome da Southern Electric 
Brasil Participações Ltda., a averbação da caução em favor do BNDES - fi. 
1918. 

17 -Carta da Southern Electric Brasil Participações ltda. comunicando ao 
Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Minas Gerais as alterações 
havidas em seu contrato social - fi. 1921 . 

18 - Carta encaminhando ao Secretário da Fazenda cópias dos documentos 
relativos à alteração contratual da Southern Electric Brasil Participações ltda. 
-fi.1922. 

19 - Contratos de Concessão firmados entre o poder concedente e a 
CEMIG, com a interveniência do acionista controlador- fi. 1923. 

Pasta 6 
Docurr.entação enviada pelo Sr. Cláudio José Dias Sales em 18/5/99 
1 - Ofício dirigido ao Secretário da Fazenda pelos gerentes delegados da 

Southern do Brasil sobre a 6• alteração contratual da empresa e constituição 
da Cayman Energy Traders- fi. 2060. 

2 - Acordo de quotistas entre a Cayman Energy T raders e a 524 
Participações S.A. (em inglês)- fi. 2062. 

Documentação entregue pelo Sr. Luiz Antônio Atayde em 18/5/99 
1 - Relato sobre a MGI -fi. 2077. 
2- Relatório sobre a operação debêntures- fi. 2079. 
3 - Gráfico da evolução das ações PN e ON da CEMIG na BOVESPA - fi. 

2100. 
4 - Prestação de contas da liquidação financeira do leilão pela 

CLC/BOVERJ- fi. 2101. 
5 - Demonstrativo do resultado financeiro para o Estado de Minas Gerais -

fi. 2102 . 
6 - Demonstrativo da utilização dos recursos recebidos pelo Tesouro do 

Estado- fi. 2103. 
7 - Demonstrativo da posição das ações da CEMIG detidas pelo Estado de 

Minas Gerais no período de janeiro de 1995 até dezembro de 1998 - fi. 21 04. 
8 - Demonstrativo da movimentação de recursos pela ONG I por conta da 

futura emissão das debêntures e da emissão propriamente dita- fi. 2105. 



9 - Documentos referentes à avaliação da empresa -fi. 2106. 
10 - Documentos referentes ao Acordo de Acionistas- fi. 2170. 
11 - Estatuto da CEMIG -fi. 2209. 
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12 - Correspondência do Sr. Eduardo Grebler para o Sr. Luiz Antônio 
Atayde sobre acordo de acionista, com menção ao percentual do dividendo 
mínimo- fi. 2220. 

13- Documentos referentes ao contrato de adiantamento feito pelo BNDES, 
contrato de resilição bilateral, confissão de dívida e sinal e princípio de 
pagamento e seus aditivos, atas das Assembléia Geral Extraordinária, 
Assembléia Geral Ordinária e do Conselho de Administração da MGI - fi. 
2223. 

14- Parecer da assessoria jurídica da MGI sobre inexigibilidade de licitação 
para aquisição de ações da CEMIG- fi. 2324. 

15 - Proposta do acionista controlador da MGI (Governo do Estado) sobre 
emissão de debêntures- fi. 2326. 

16 - Contrato de compra e venda das ações da CEMIG -fi. 2332. 
17 - Procuração do Governador do Estado para o Sr. João Heraldo para 

representá-lo nos contratos e nos documentos relativos às operações de 
crédito do Estado - fi. 2335. 

18 - Parecer da Procuradoria-Geral do Estado sobre exigência licitatória 
para operação de venda das ações da CEMIG para a MGI -fi. 2343. 

19- Publicação do Decreto n°. 38.715, de 26/3/97, que criou a Comissão 
Especial de Pré-Qualificação para o leilão público de debêntures resgatáveis 
em ações ordinárias da CEMIG- fi. 2346. 

20- Memorial descritivo da seqüência das operações- fi. 2347. 
21 - Recibo da Superintendência do Tesouro da importância de R$ 

250.000.800,00 relativa à venda das ações da CEMIG- fi. 2360. 
22 - Planilha de cotações da CEMIG ON (20 pregões) e Planilha de Cálculo 

de Média Ponderada -fi. 2362. 
23 - Protocolo de Intenções entre o BNDES e o Estado de Minas Gerais 

sobre o processo de desestatizaçâo- fi. 2387. 
24 - Gráfico da evolução de preços das ações da CEMIG ON, PN e das 

debêntures da MGI- fi. 2390. 
25 - Ofício do Tribunal de Contas à MGI informando sobre a regularidade 

dos contratos e dos termos aditivos firmados entre a MGI e o BNDES - fi. 
2391. 

26 - Ofício do BNDES liberando da caução constituída a seu favor as ações 
da CEMIG, tendo em vista a emissão das debêntures e a realização do leilão 
-fi. 2394. 
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27 - Publicação do aviso relativo ao leilão, com a relação dos participantes 

pré-qualificados- fi. 2397. 
28 - Documentos relativos à solicitação de visita técnica pelas empresas 

interessadas em se pré-qualificarem -fi. 241 O. 
29 - Resposta da MGI ao Ofício n° 203/97 do Sr. Rômulo de Carvalho 

Ferraz, Promotor de Justiça -fi. 2422. 
30 - Edital do leilão- fi. 2425. 
31 - Cronograma de alienação das debêntures- fi. 2453. 
32 - Oficio do Secretário da Fazenda ao BNDES, solicitando que seja 

ajustada regra de remuneração dos recursos do Estado retidos até a 
alienação das ações- fl. 2455. 

33 - Oficio do Secretário da Fazenda ao Tribunal de Contas, prestando 
esclarecimentos sobre as operações relativas às ações da CEMIG- fi. 2460. 

34 - Confirmação da presença da CREDIREAL como sociedade corretora 
intermediária no leilão- fi. 2465. 

35 - Indicadores técnico-operacionais das principais concessionárias de 
energia elétrica - fl. 2467. 

36 - Documentos relativos à abertura de capital da MGI, por exigência da 
CVM -fi. 2470 

Pasta 7 
1 -Demonstrativo da liquidação do leilão- fi. 2513. 
2 - Contrato de adiantamento da importância de R$508.546.013,40 entre o 

BNDES e a MGI- fi. 2518. 
3 - Nota promissória da Southern Electric Brasil Participações Ltda. - fi. 

2525. 
4 - Ata da reunião do Conselho de Administração da MGI, contendo 

explicação sobre o processo de desconto da nota promissória -fi. 2527. 
5- Contrato de cessão de direitos creditícios e de compra e venda de ações 

celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a MGI - fl. 2529. 
6- Recibo, emitido pela Southern, das 18.719.600.000 ações da CEMIG- fi. 

2534. 
7 - Roteiro de procedimentos a serem. cumpridos na liquidação físico-

financeira do leilão- fi. 2542. 
8 - Certidão da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro relativa á realização do 

leilão - fl. 2548. 
9 - Documento (apócrifo) que afirma que o Governo Federal contratou a 

Coopers Lybrand para propor um novo modelo para o setor energético do 
Brasil. 

1 O - Pedido de esclarecimentos formulado pela Southern ao BNDESPAR 
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sobre itens do edital do leilão- fl. 2565. 

11 - Instruções da Câmara de Liquidação e Custódia sobre garantia e 
liquidação- fl. 2569. 

12- Documentos referentes à pré-qualificação dos interessados- fl. 2584. 
13- Escritura de emissão das debêntures e seus aditivos- fl. 2677. 
14- Contratos BNDES-BNDESPAR-MGI- fi. 2696. 
15- Documentos relativos à realização do leilão- fi. 2710 a 2718, 2720 a 

2722 e 2729 e 2730. 
16- Instruções e deliberações da CVM- ft. 2731. 
Ofício n° 80/96 da CVM, no qual o Superintendente-Geral afirma que, 

segundo seu entendimento, a alienação das ações não configura alienação 
do controle da Companhia- fi. 2762. 

17- Nota técnica da CEMIG encaminhada pelo Sr. Carlos Eloy ao Sr. Luiz 
Carlos Mendonça de Barros- fi. 2780. 

18- Fax enviado pelo Sr. Francisco Penna, Diretor de Finanças da CEMIG, 
contendo sugestões sobre "benefícios a serem proporcionados pelo sócio 
estratégico"- fi. 2817. 

19 - Ofício do Secretário da Fazenda dirigido à Comissão de Valores 
Mobiliários solicitando dispensa do registro da distribuição secundária - fi. 
2829. 

Documentação enviada pelo Sr. Cláudio Sales em 18/5/99 
Resposta da Southern Electric Brasil Participações Ltda. ao Ofício n° 

629/99, enviado pela Assembléia Legislativa, informando sobre a composição 
societária da empresa -fi. 2872. . ? • 

Documentação enviada pela Comissão de Valores Mobiliários·- CVM- em 
20/5/99 ,. ·-· 

Ofício da CVM em resposta ao Ofício n° 625/99, enviado pela Assembléia 
Legislativa, no qual se solicita cópia da documentação relativa a transações 
com as ações da CEMIG- fi. 2888. 

Documentação enviada pelo Banco Opportunity em 20/5/99 
1 - Demonstrativo da composição societária- fi. 2893. 
2- Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -fi. 2894. 
3- Estatuto social do Banco Opportunity S.A- fi. 2895. 
4- Atas de Assembléias do Banco Opportunity- fi. 2898. 
Documentação enviada pelo Sr. Arésio Dâmaso em 28/5/99 
Cópia do Ofício n° 1.170/97, do então Procurador-Geral do Estado, Sr. 

Arésio Dâmaso, ao Secretário de Estado da Fazenda, no qual declara 
entender correta a operação de alienação das debêntures rastreadas em 
ações ON da CEMIG -fi. 2904. 
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6.3 - Legislação 
1 - Constituição da República Federativa do Brasil. 
2 - Constituição do Estado de Minas Gerais. 
3- Lei n° 828, de 14/12/51. 
4- Lei n° 8.655, de 18/9/84. 
5 - Lei n° 12.653, de 23/10/97. 
6 - Lei n° 11.968, de 1°/11/95. 
7 - Lei Federal n° 6.404, de 15/12/76. 
1 O leilão foi inicialmente previsto para 6/5/97 e a liquidação para 9/5/97. 
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2 Conforme o aviso publicado, o atraso em relação ao prazo inicialmente 
previsto (6/5/99) foi ocasionado por uma liminar concedida em Ação Popular 
movida perante a 1" Vara da Fazenda. 

3 Necessário notar que neste momento a Cayman Energy Trader não é 
sócia da Southern Electric Brasil Participações Ltda., o que somente viria 
ocorrer após a liquidação da financeira do leilão. 

4 A liquidação deveria ter ocorrido em 9/5/97; contudo, tal prazo foi 
prorrogado em face da não-apresentação da minuta do Contrato de 
Concessão a ser firmado entre o poder concedente e a CEMIG. Os contratos 
foram tidos como bons em 15/6/97. Desta forma, o pagamento efetuado no 
dia 18 estava dentro do prazo original de quatro dias previsto para a 
liquidação. 

6.4 - Acordo de Acionistas 
O Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público interno, neste 

ato representado por seu Governador, Dr. Eduardo Brandão de Azeredo, 
doravante designado simplesmente Estado; e Southern Electric Brasil 
Participações Ltda., sociedade com sede na Praça Tiradentes, no 9, sala 
1011, na cidade do Rio de Janeiro- RJ -, inscrita no CGC-MF sob o no 
00.194.724/0001-13, por seus representantes legais abaixo assinados, 
doravante designada simplesmente Sociedade, 

- considerando que o Estado é o acionista controlador da Companhia 
Energética de Minas Gerais - CEMIG (doravante denominada simplesmente 
Companhia); 

- considerando que o Estado foi autorizado pela Lei Estadual n° 11.968, de 
1°/1/95, a alienar ações preferenciais e ordinárias da Companhia, sem perder, 
com isso, a participação majoritária no capital votante; 

- considerando que atende ao interesse público que essa alienação seja 
feita a um sócio que possa contribuir com sua experiência na modernização 
da Companhia, propiciando a otimização de seu desempenho; 

- considerando que um dos pressupostos para a cessão em bloco do 
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percentual acima mencionado de participação acionária do Estado no capital 
social da Companhia foi a celebração, entre o Estado e o adquirente do 
referido bloco, de um Acordo de Acionistas relativo ao exercício do direito de 
voto e aos princípios gerais de condução dos negócios da Companhia, cujo 
teor corresponde ao do presente instrumento; 

- considerando que a Sociedade tornou-se acionista da Companhia, ao 
adquirir o bloco de participação acionária cedido pelo Estado, 

resolvem celebrar o presente Acordo de Acionistas, na forma e para os 
efeitos do art. 118 da Lei no 6.404, de 15/12/76, que se regerá pelas 
seguintes cláusulas e condições: 

Primeira - Definições 
1.1 - Sem prejuízo de outras definições constantes do presente Acordo, os 

seguintes termos terão os significados a eles adiante atribuídos. 
Ações: significará a totalidade das ações ordinárias do capital social da 

Companhia de propriedade de qualquer das partes a qualquer tempo; 
cessão: significará a transferência a terceiros sob a forma de venda, 

permuta, dação em pagamento, doação, conferência ao capital de pessoa 
jurídica ou qualquer outra forma de transferência da propriedade sobre as 
ações, 

Companhia: significará a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG -
, sociedade anônima de economia mista, com sede em Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, inscrita no CGC-MF sob o no 17.155.730/0001-64; 

estatuto: significará o estatuto social da Companhia; 
oneração: significará a criação ou imposição de qualquer gravame sobre as 

ações em decorrência de penhor, alienação fiduciária, uso ou usufruto, 
penhora ou qualquer outra forma de ônus sobre a propriedade das ações; 

orçamento anual: significará o orçamento anual da Companhia, refletindo o 
Plano Qüinqüenal de Negócios e detalhando as receitas e as despesas 
operacionais, os custos e os investimentos, o fluxo de caixa, o montante a ser 
destinado ao pagamento de dividendos, as inversões de recursos com 
recursos próprios ou de terceiros e outros dados que a Administração da 
Companhia considerar necessários; 

parte: significará o Estado ou a Sociedade, ou seus respectivos sucessores 
a qualquer título, enquanto titulares das ações sujeitas ao presente Acordo; 

Plano Qüinqüenal de Negócios: significará os planos e as projeções para o 
prazo de 5 (cinco) exercícios financeiros da Companhia, abordando 
detalhadamente as atividades e estratégias (incluindo qualquer projeto para 
construção ou expansão de geração, transmissão e distribuição), os novos 
investimentos e oportunidades de negócios (inclusive em suas controladas e 
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coligadas), os valores a serem investidos ou de outra forma contribuídos a 
partir de recursos próprios ou de terceiros, bem como as taxas de retorno e 
lucro esperados. 

1.2- Os termos definidos no item precedente serão utilizados no singular ou 
no plural, conforme exigido pelo contexto. 

Segunda- Participação das partes no capital votante da Companhia 
2.1 -A participação das partes no capital votante da Companhia na data do 

presente Acordo é a seguinte: 
Estado: 50,958% (cinqüenta inteiros e novecentos e cinqüenta e oito 

milésimos por cento), representado por 28.938.227.169 (vinte e oito bilhões, 
novecentos e trinta e oito milhões, duzentas e vinte e sete mil, cento e 
sessenta e nove) ações; 

Sociedades: 32,964% (trinta e dois inteiros e novecentos e sessenta e 
quatro milésimos por cento), representado por 18.71g.600.00 (dezoito bilhões, 
setecentos e dezenove milhões e seiscentas mil) ações. 

2.2 - Todas e quaisquer ações emitidas pela Companhia que forem 
subscritas ou adquiridas pelas partes durante a vigência do presente Acordo 
serão consideradas a ele sujeitas a partir do momento de sua emissão, 
subscrição ou aquisição, e todos os direitos a elas referentes somente serão 
exercidos em conformidade com as normas e condições aqui estipuladas. 

2.3 - Os termos e condições do presente Acordo aplicam-se também ao 
exercício do direito de voto que, nos termos da Lei de Sociedades por Ações, 
possa ser atribuído a ações preferenciais de propriedade de qualquer das 
partes. 

Terceira- Exercício do direito de voto nas assembléias gerais 
3.1 - As partes exercerão o direito de voto nas assembléias gerais da 

Companhia correspondente a todas as ações que detiverem, de modo 
consentâneo com as disposições deste instrumento, aprovando e fazendo 
com que sejam aprovadas as deliberações assembleares na forma e no 
tempo aqui previstos, 

3.2 - Nas Assembléias Gerais da Companhia, o Estado exercerá os direitos 
e terá os deveres atribuídos pela Lei de Sociedades por Ações ao acionista 
controlador. Não obstante, as partes votarão em bloco quando a Assembléia 
Geral deliberar sobre: 

a) alterações do estatuto no tocante a objeto social, capital social e ações 
(incluindo a emissão de novas ações sem direito de preferência), 
competência, composição e funcionamento dos órgãos da Companhia 
(Assembléia Geral, Conselho de Administração, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal), apuração de resultados (incluindo reservas, fixação e 
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distribuição de dividendos); e 

b) emissão de debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, 
criação de partes beneficiárias, resgate e amortização de ações, fusão, cisão, 
incorporação, dissolução ou liquidação da Companhia (incluindo a eleição do 
liquidante e a aprovação de suas contas) e distribuição de dividendo em 
percentual diverso do obrigatório previsto no estatuto. 

3.3 - Com a finalidade de buscar o consenso com relação às matérias 
constantes da ordem do dia de Assembléia Geral da Companhia, as partes se 
reunirão, por intermédio de representantes devidamente autorizados, com 
antecedência de 5 (cinco) dias da data designada para a respectiva 
assembléia em primeira convocação. 

3.3.1 - As reuniões prévias serão convocadas por qualquer das partes com 
48 (quarenta e oito) horas de antecedência e se realizarão na cidade de Belo 
Horizonte, devendo ser registradas em ata as decisões nelas tomadas. 

3.3.2 - Havendo consenso entre as partes quanto ao teor da matéria a ser 
deliberada na respectiva Assembléia Geral, as partes votarão em bloco, em 
estrita conformidade com a decisão por elas tomada na reunião prévia. 

3.3.3 - Não se chegando a consenso na reunião prévia quanto ao teor da 
matéria a ser deliberada na respectiva Assembléia Geral, cada uma das 
partes poderá exercer o direito de voto segundo seu próprio critério, salvo o 
disposto no subitem seguinte. 

3.3.4 - Caso, após análise por representantes de ambas as partes na 
reunião prévia não se obtenha consenso a respeito das matérias referidas 
nas alíneas "a" e "b" do subitem 3.2 supra, as partes votarão, na Assembléia 
Geral, no sentido de desaprovar a proposta apresentada. Entretanto, o 
Estado poderá exercer o direito de voto na Assembléia Geral segundo seu 
próprio critério, caso não se realize a reunião prévia por ausência de 
representante da Sociedade, desde que esta tenha sido regularmente 
convocada. 

3.3.5 - As disposições deste item não se aplicarão à eleição dos membros 
titulares e suplentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da 
Companhia, os quais serão indicados individualmente por cada uma das 
partes, na forma estabelecida na Cláusula Quarta seguinte. 

3.4 - O eventual exercício, por qualquer das partes, do direito de voto nas 
assembléias gerais da Companhia em desacordo com as disposições aqui 
estabelecidas, importará em nulidade da deliberação que for assim tomada, 
sem prejuízo do direito da parte interessada de promover a execução 
específica da obrigação descumprida. 

Quarta- Composição e funcionamento dos órgãos de administração 
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4.1 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e 

por uma Diretoria Executiva, que serão compostos e funcionarão de 
conformidade com o estatuto e com as disposições deste Acordo. 

4.2 - O Conselho de Administração da Companhia será composto de 11 
(onze) membros titulares e igual número de suplentes, um dos quais será o 
presidente e outro o vice-presidente, eleitos para um mandato de 3 (três) 
anos, sendo permitida a reeleição, cabendo ao Estado indicar 6 (seis) 
membros titulares e respectivos suplentes, à Sociedade indicar 4 (quatro) 
membros titulares e suplentes, e aos demais acionistas minoritários caberá 
indicar 1 (um) titular e respectivo suplente, observados os requisitos legais. 

4.2.1 - Cada parte indicará à outra com antecedência de 48 (quarenta e 
oito) horas da realização da assembléia, as pessoas por ela escolhidas, 
obrigando-se ambas a votar em bloco nas pessoas assim indicadas, cujos 
nomes não poderão ser recusados, salvo na hipótese de desatendimento a 
prescrições legais. 

4.2.2 - O presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração 
serão escolhidos por seus pares, na primeira reunião que ocorrer após o 
início do mandato, respectivamente dentre os membros titulares indicados 
pelo Estado e pela Sociedade. 

4.2.3 - Na eventualidade de adotar-se o processo de votação por voto 
múltiplo, as partes estarão obrigadas a distribuir seus votos de modo a refletir 
a composição do Conselho de Administração, estabelecida no item 4.2 acima. 

4.2.4 - No caso de os demais acionistas minoritários da Companhia não 
exercerem o direito de eleger um dos membros do Conselho de 
Administração e respectivo suplente, será elevado para 7 (sete) o número de 
conselheiros titulares e respectivos suplentes a serem indicados pelo Estado, 
assegurado a este, em qualquer caso, número de conselheiros superior à 
soma daqueles indicados pelos demais acionistas da Companhia. 

4.3 - No caso de vacância de qualquer cargo de conselheiro, efetivo ou 
suplente, será convocada a Assembléia Geral no prazo máximo de 7 (sete) 
dias, na qual as partes votarão de modo a eleger um substituto indicado pela 
mesma parte que indicou o substituído . 

4.4 - Nenhuma das partes poderá destituir conselheiro, titular ou suplente, 
eleito para o Conselho de Administração por indicação da outra parte; todavia, 
caso qualquer das partes deseje destituir conselheiro, efetivo ou suplente, por 
ela indicado, a outra parte votará pela destituição do referido conselheiro e 
elegerá, em substituição, outro indicado pela mesma parte que indicou o 
destituído. 

4.5 - As partes obrigam-se a destituir qualquer conselheiro, efetivo ou 
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suplente, por elas respectivamente indicado, que deixar de cumprir as 
disposições do presente Acordo ou a orientação de voto dada de 
conformidade com o mesmo, sendo nulas e de nenhum efeito, eventuais 
deliberações que tenham sido tomadas em desacordo com tal orientação, 
devendo ser promovida nova reunião para apreciação da matéria. 

4.6 - Nas Assembléias Gerais que deliberarem sobre o estatuto da 
Companhia as partes se comprometem a votar no sentido de estabelecer a 
seguinte competência para o Conselho de Administração: 

a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; 
b) eleger e destituir, na forma prevista neste Acordo, os membros da 

Diretoria Executiva; 
c) deliberar, previamente à sua celebração, sobre os contratos entre a 

Companhia e qualquer de seus acionistas ou empresas que sejam 
controladoras destes, sejam por eles controladas ou estejam sob seu controle 
comum; 

d) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre a alienação ou a 
constituição de ônus reais sobre bens do ativo permanente da Companhia e 
sobre a prestação, por esta de garantias a terceiros, de valor individual 
superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 

e) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre empréstimos, 
financiamentos e outros negócios jurídicos a serem celebrados pela 
Companhia, de valor superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais); 

f) convocar a Assembléia Geral; 
g) fiscalizar a gestão da Diretoria Executiva, podendo examinar, a qualquer 

tempo, os livros e papéis da Companhia, e solicitar informações sobre 
contratos celebrados ou em vias de celebração e sobre quaisquer outros 
fatos ou atos administrativos que julgar de seu interesse; 

h) manifestar-se previamente sobre o relatório da administração e as contas 
da Diretoria Executiva; 

i) escolher anualmente e, se for o caso, destituir os auditores independentes 
da Companhia, entre empresas de renome internacional autorizadas pela 
Comissão de Valores Mobiliários a auditar companhias abertas. 

4. 7 - As reuniões do Conselho de Administração poderão instalar-se com a 
presença mínima de 6 (seis) conselheiros, e suas deliberações serão 
tomadas pela maioria de votos dos conselheiros presentes, cabendo a seu 
presidente, em caso de empate, o voto de qualidade. 

4.7.1 - Dependerão de "quorum" qualificado as deliberações do Conselho 
de Administração relativas às matérias constantes das alíneas "c", "d", "e" e "i" 
do item 4.6 supra, para as quais será necessário o voto favorável de 8 (oito) 
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conselheiros. 

4.8 - Nas Assembléias Gerais que deliberarem sobre o estatuto da 
Companhia, as partes se comprometem a votar no sentido de que a 
administração corrente da Companhia será exercida por uma Diretoria 
Executiva composta por 8 (oito) Diretores, acionistas ou não, designados 
Diretor-Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor de Projetos e 
Construções, Diretor de Finanças, Diretor de Distribuição, Diretor de Gestão 
Empresarial, Diretor de Produção e Transmissão, Diretor de Suprimentos e de 
Material, a serem eleitos pelo Conselho de Administração, para um mandato 
de 3 (três) anos, na forma adiante estabelecida. 

4.8.1 - O Diretor-Presidente, o Diretor de Finanças, o Diretor de Gestão 
Empresarial, o Diretor de Projetos e Construções e o Diretor de Distribuição 
serão eleitos pelo Conselho de Administração entre nomes apresentados pelo 
Estado, com base em critério de competência técnica e profissional; o Diretor-
Vice-Presidente, o Diretor de Suprimento e de Material e o Diretor de 
Produção e Trasmissão serão eleitos pelo mesmo Conselho entre nomes 
apresentados pela Sociedade, também com base em critério de competência 
técnica profissional. 

4.8.2 - Para os efeitos do subitem precedente, cada uma das partes 
apresentará ao Presidente do Conselho de Administração, com antecedência 
de 48 (quarenta e oito) horas da realização da reunião, os nomes de seus 
candidatos para os cargos da Diretoria Executiva que correspondem a cada 
uma, entre os quais os conselheiros deverão eleger os respectivos 
ocupantes. 

4.8.3 -Tendo em vista a limitação estabelecida na Lei de Sociedades por 
Ações, 2 (dois) entre os ocupantes dos cargos de Diretor-Presidente, Diretor 
de Finanças, Diretor de Gestão Empresarial, Diretor de Projetos e 
Construções e Diretor de Distribuição e 1 (um) dos ocupantes dos cargos de 
Diretor-Vice-Presidente, Diretor de Suprimento e de Material e Diretor de 
Produção e Transmissão poderão, simultaneamente, integrar o Conselho de 
Administração da Companhia, salvo se de outro modo for acordado entre as 
partes previamente à eleição de cada Diretoria Executiva. 

4.8.4 - No caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria Executiva, o 
respectivo substituto será eleito entre nomes indicados pela mesma parte que 
indicou o substituído. 

4.9 - As partes reconhecem que a eleição da Diretoria Executiva da 
Companhia na forma referida no item precedente constitui condição essencial 
para ensejar a contribuição de cada uma para a gestão da Companhia; por 
conseguinte, qualquer conselheiro, efetivo ou suplente, que deixar de cumprir 
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as disposições relativas a eleição dos membros da Diretoria Executiva 
referidas no item anterior deverá ser destituído incontinenti, e outro deverá ser 
eleito em seu lugar, indicado pela mesma parte que indicou o destituído, 
devendo além disso, ser imediatamente realizada reunião do Conselho de 
Administração para destituir o membro da Diretoria Executiva que tenha sido 
eleito em desacordo com tal dispositivo e ser promovida nova eleição com 
estrita observância do item precedente. 

4.1 O - Competirá à Diretoria Executiva a gestão corrente dos negócios 
sociais, observado o disposto no estatuto, nas deliberações da Assembléia 
Geral e nas resoluções do Conselho de Administração. 

4.11 - Sem prejuízo das atribuições individuais dos Diretores Executivos, as 
matérias abaixo relacionadas serão objeto de deliberação da Diretoria 
Executiva reunida como órgão colegiado, dependendo sua aprovação do voto 
afirmativo de 6 (seis) de seus membros: 

a) elaboração do plano de organização da Companhia e emissão das 
normas correspondentes, bem como as respectivas modificações; 

b} aprovação do Plano Qüinqüenal de Negócios, bem como suas 
atualizações e revisões, inclusive cronogramas, valor e alocação de 
investimentos nele previstos; 

c) aprovação do orçamento anual, que deverá refletir o Plano Qüinqüenal 
de Negócios então vigente, bem como qualquer investimento ou despesa, 
não previstos no orçamento anual aprovado, que, individualmente ou em 
conjunto, excederem a 0,5 % (meio por cento) do orçamento anual de 
investimento da Companhia; 

d) aprovação de alienação ou constituição de ônus reais sobre bens do 
ativo permanente da Companhia, bem como a prestação por esta de 
garantias a terceiros, de valor anual superior a 0,5 % (meio por cento) do 
orçamento anual de investimento da Companhia; 

e) aprovação de empréstimos, financiamentos ou outros negócios jurídicos 
a serem celebrados pela Companhia, que, individualmente ou em conjunto, 
excederem a 0,5 % (meio por cento) do orçamento anual de investimento da 
Companhia; 

f) exercício de voto em assembléias gerais de coligadas e controladas, 
quando versarem sobre matérias contempladas no Plano Qüinqüenal de 
Negócios. 

Quinta -Conselho Fiscal 
5.1 - A Companhia terá um Conselho Fiscal que funcionará em caráter 

permanente e será composto de 5 (cinco) membros efetivos e respectivos 
suplentes, com mandato até a Assembléia Geral ordinária seguinte à de sua 
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eleição, podendo ser reeleitos. 

5.1.1 - O Estado escolherá 3 (três) membros titulares e respectivos 
suplentes, inclusive o presidente, e a Sociedade escolherá os outros 2 (dois) 
membros titulares e suplentes. 

5.1.2- Cada uma das partes indicará à outra as pessoas por ela escolhidas, 
com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas da realização da assembléia, 
obrigando-se ambas a votar em bloco nas pessoas assim indicadas, cujos 
nomes não poderão ser recusados, salvo no caso de desatendimento a 
prescrições legais. 

5.1.3 - No caso de vacãncia de qualquer cargo de conselheiro, efetivo ou 
suplente, as partes votarão de modo a eleger um substituto indicado pela 
mesma parte que indicou o substituído. 

5.1.4 - No caso de acionistas minoritários e/ou preferenciais da Companhia 
adquirirem o direito de eleger um ou mais membros do Conselho Fiscal, será 
reduzido para 1 (um) o número de conselheiros indicados pela Sociedade, e, 
se necessário, será reduzido para 2 (dois) o número de conselheiros 
indicados pelo Estado. 

5.2 - A competência e funcionamento do Conselho Fiscal obedecerão aos 
termos do estatuto e da lei. 

Sexta- Princípios gerais de condução dos negócios sociais 
6.1 - As partes se comprometem a orientar seus representantes nos órgãos 

de administração da Companhia de acordo com os seguintes princípios e 
objetivos: 

a) a Companhia deverá manter padrão de qualidade de serviços compatível 
com o exigido pelas autoridades competentes e buscar gradativamente atingir 
padrões mais elevados, compatíveis com os praticados por empresas do 
setor energético reconhecidamente eficientes; 

b) a Companhia deverá reservar, anualmente, recursos de no mínimo 5% 
(cinco por cento) de seu lucro líquido ajustado para serem investidos na 
expansão do sistema elétrico do Estado de Minas Gerais, visando atender 
aos consumidores de baixa renda, conforme definição do Departamento 
Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE -, como também aos 
consumidores rurais; 

c) a Companhia procurará obter novas concessões para geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica que assegurem, no mínimo, 
condições idênticas àquelas por ela detidas na data deste Acordo; 

d) as partes, na qualidade de acionistas da Companhia, bem como a própria 
Companhia, agirão sempre de forma compatível com os mais elevados 
padrões éticos em suas respectivas atividades; em particular, comprometem-
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se as partes a abster-se de qualquer pagamento, promessa ou oferta, sob 
qualquer forma, de bens ou valores a qualquer funcionário público, partido 
político ou candidato a cargo eletivo, bem como a qualquer empregado da 
Companhia, que não estiver em estrito acordo com as leis e regulamentos 
aplicáveis; 

e) as partes se conduzirão com lealdade à Companhia, abstendo-se de 
praticar, por si, por suas controladoras, controladas ou por empresa que 
esteja sob controle comum com as mesmas, atos que possam implicar 
conflito de interesses com a mesma, comprometendo-se a comunicar uma à 
outra a existência de qualquer circunstância que possa conduzir a tal conflito, 
entendendo-se por conflito de interesses, para os fins do presente Acordo, 
toda situação que implique em auferimento de vantagem por uma parte em 
detrimento da Companhia, da outra parte ou dos demais acionistas da 
Companhia; 

f) a Companhia, sempre que sua situação econômica e financeira assim o 
permitir, considerará a possibilidade de efetuar a distribuição de seus 
recursos excedentes. 

6.2 - As partes reconhecem que o relacionamento de cada uma com a 
Companhia deverá pautar-se por regras de rigorosa comutatividade, sendo 
vedada a prática de qualquer ato que, direta ou indiretamente, importe em 
transferência de recursos da Companhia para qualquer de seus acionistas, 
que não seja eqüitativa com os demais. 

6.3 - Observados os princípios estabelecidos nos itens precedentes e as 
condições específicas que forem acordadas em cada caso, a Companhia 
poderá solicitar a contribuição da Sociedade, e esta se compromete a 
contribuir para o desenvolvimento tecnológico e empresarial da Companhia, 
mediante: 

a) aporte tecnológico no desenvolvimento de projetos de geração térmica, 
visando o aproveitamento dos recursos energéticos existentes no Estado; 

b) participação ativa na estruturação de projetos no regime aplicável a 
produtores independentes de energia; 

c) participação ativa na estruturação organizacional de empresas sujeitas à 
competição por mercados de energia elétrica; 

d} cessão de experiência gerencial em negociação com consumidores em 
ambiente de competição, negociação com fornecedores de bens e serviços 
em ambiente de desregulamentação, desenvolvimento de novos negócios e 
competição por novos mercados; 

e) participação ativa no gerenciamento de projetos, seguros e risco, visando 
facilitar o acesso a recursos de financiamentos; 
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f) participação ativa na definição de novos investimentos que contribuam 

para o resultado empresarial. 
6.4 No caso de a Companhia desejar participar de novos 

empreendimentos no setor elétrico, as partes, por si, por suas controladoras, 
controladas ou por empresa que esteja sob controle comum com as mesmas, 
terão o direito de associar-se à Companhia e participar de tais 
empreendimentos. 

6.5 - As partes determinarão a seus representantes nos órgãos de 
administração da Companhia que, no prazo de 90 (noventa) dias da 
celebração deste Acordo, estabeleçam diretrizes para as atividades e 
administração da Companhia, visando as seguintes metas e objetivos: 

a) a Companhia deverá prestar seus serviços com eficiência de custos; 
b) a Companhia deverá manter a base de consumidores ora existente e 

desenvolver um plano de marketing para a atração de novos consumidores; 
c) a Companhia deverá implementar um plano de expansão de geração 

utilizando a tecnologia mais eficiente e de menor custo, visando torná-la auto-
suficiente e dar continuidade à venda de energia para fora de seu sistema; 

d) a Companhia deverá implementar uma estrutura de capital otimizada, 
mediante a utilização de fontes alternativas de financiamento, com vistas a 
reduzir o custo ponderado de capital; 

e) a Companhia, visando a preservar e a aumentar sua competitividade no 
setor de energia, deverá estruturar suas atividades e sua organização, bem 
como implementar reduções de custos; 

f) a Companhia deverá aprimorar uma política de gerenciamento de caixa 
que maximize o retorno em seus investimentos, dentro de limites de risco 
apropriados. 

6.5.1 - As diretrizes para as atividades e administração da Companhia serão 
refletidas no Plano Qüinqüenal de Negócios e no orçamento anual. 

6.5.2- As diretrizes para as atividades e administração da Companhia serão 
revisadas sempre que as partes, de comum acordo, considerarem necessário 
fazê-lo, incorporando-se ao Plano Qüinqüenal de Negócios e ao orçamento 
anual subseqüentes. 

Sétima - Política de Reinvestimentos e Dividendos 
7.1 - Os recursos da Companhia serão geridos de modo a assegurar o 

maior retorno possível para seus acionistas, observados os padrões de 
segurança e os investimentos previstos no Plano Qüinqüenal de Negócios e 
no orçamento anual da Companhia. 

7.2 - As partes se comprometem a votar, nas assembléias gerais da 
Companhia que deliberarem sobre a distribuição de dividendos, no sentido de 
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aprovar a distribuição do dividendo anual obrigatório, nos termos do estatuto 
e da Lei de Sociedades Anônimas. 

7.2.1 -Desde que no balanço do exercício social submetido à aprovação da 
assembléia geral a Companhia tiver apresentado patrimônio líquido não 
inferior ao existente no exercício encerrado em 31 de dezembro de 1996, as 
partes se comprometem a votar a distribuição de dividendo complementar 
àquele previsto no estatuto de modo a atingir, em conjunto com o dividendo 
obrigatório, pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do lucro líquido da 
Companhia, ajustado na forma da lei. 

7.2.2- Além do dividendo complementar referido no subitem precedente, as 
partes se comprometem a deliberar a distribuição, como dividendo adicional, 
de parcela do lucro líquido que não fór necessário a investimentos destinados 
à manutenção da capacidade operacional da Companhia e ao cumprimento 
das obrigações por ela assumidas, previstos no Plano Qüinqüenal de 
Negócios e no orçamento anual. Caso a Companhia decida que tais 
investimentos e obrigações serão financiados mediante a emissão de títulos 
ou obtenção de empréstimos, as partes poderão, de comum acordo, deliberar 
a distribuição das parcelas adicionais do lucro líquido, a título de dividendos. 

7.3- Tendo em vista que a Lei Estadual n• 8.796, de 27/4/85, não incluía as 
ações de propriedade do Estado na garantia, concedida por este, de um 
dividendo mínimo de 6% (seis por cento) ao ano, prevista na referida lei para 
as ações de propriedade de particular, a sociedade manifesta 
irrevogavelmente sua renúncia a qualquer garantia de dividendo mínimo em 
relação às ações por ela aquiridas ao Estado ou delas decorrentes por efeito 
de subscrição, bonificação, desdobramento ou qualquer outra forma de 
substituição, renúncia esta que vigorará por todo o tempo em que a 
sociedade permanecer na titularidade das referidas ações. 

Oitava- Cessão e Oneração de Ações da Companhia 
8.1 - Qualquer das partes poderá efetuar a cessão de suas ações, 

independentemente de consentimento ou direito de preferência da outra, 
observadas, no entanto, as condições estabelecidas na Constituição do 
Estado de Minas Gerais, nesta cláusula e na legislação brasileira sobre 
mercado de capitais. 

8.2 - Tendo em vista que o Estado mantém a qualidade de acionista 
controlador da Companhia, qualquer cessão de ações pelo Estado que possa 
resultar em transferência do controle acionário da Companhia somente 
poderá ser feita com prévia autorização legislativa, mediante leilão aberto em 
bolsa de valores, de conformidade com as normas da Comissão de Valores 
Mobiliários aplicáveis à alienação de controle de companhia aberta, devendo 
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fazer-se em bloco único que inclua a totalidade de suas ações representativas 
do controle acionário da Companhia, de modo a preservar o valor inerente a 
este controle. 

8.2.1 - Em qualquer hipótese de cessão, pelo Estado, de ações de sua 
propriedade, deverá ser previamente assegurado que o adquirente se 
submeterá aos termos do presente Acordo, devendo subscrevê-lo no ato da 
transferência das ações para seu nome, de modo a preservar o cumprimento 
dos direitos e obrigações aqui contemplados. 

8 3 - Na eventualidade de qualquer das partes não desejar exercer direito 
de subscrição que lhe couber em aumento de capital da Companhia, deverá 
proceder à cessão do referido direito mediante oferta pública em Bolsa de 
Valores, observada a legislação do mercado de capitais. 

8.3.1 - Em nenhum caso será obstada a participação da outra parte no 
leilão que for eventualmente realizado para a alienação dos direitos de 
subscrição detidos pelas partes. 

8.3.2 - Caso o direito de subscrição venha a ser adquirido por terceiro, ser-
lhe-á exigida adesão expressa aos termos do presente Acordo, visando ao 
cumprimento, pela parte cedente e pelo cessionário em conjunto, dos direitos 
e obrigações aqui contemplados. 

8.3.3 - Para os efeitos desta cláusula, fica expressamente ressalvado que a 
não-subscrição de ações pelo Estado que implicar perda do controle acionário 
da Companhia dependerá de prévia autorização legislativa e que qualquer 
cessão dos direitos de subscrição pelo Estado observará as normas então 
vigentes relativas à alienação de bens e direitos do poder público. 

8.4 - Na hipótese de a sociedade reduzir sua participação, em qualquer 
momento, a menos de 30% (trinta por cento) das ações ordinárias da 
Companhia, permanecerão suspensas as disposições da Cláusula Terceira 
do presente Acordo, bem como aquelas que asseguram à sociedade o direito 
de indicar integrantes para o Conselho de Administração, a Diretoria 
Executiva e o Conselho Fiscal da Companhia. 

8.5 - Qualquer das partes poderá efetuar a oneração das ações de sua 
propriedade, sendo aplicáveis, contudo, as disposições dos itens 8.2, 8.3 e 
8.4 se, em decorrência da oneração, vier a ocorrer a transferência das ações 
a terceiros. 

8.6 - A sociedade poderá, sem sujeitar-se ao disposto nos itens 8.3 e 8 4, 
efetuar a cessão de ações de sua propriedade a pessoa jurídica que seja sua 
controladora, seja por ela controlada ou esteja sob controle comum com a 
mesma, desde que (a) a cessionária manifeste expressamente e por escrito 
sua adesão incondicional aos termos do presente Acordo e (b) a cessionária 
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mantenha a qualidade de controladora, controlada ou sob controle comum 
com a sociedade. Na hipótese aqui referida, a sociedade e sua cessionária 
exercerão em conjunto os direitos atribuídos pelo presente Acordo á 
sociedade e responderão solidariamente pelas respectivas obrigações. 

8.7 - Permanecerão suspensas as disposições da Cláusula Terceira do 
presente Acordo, bem como aquelas que asseguram à sociedade o direito de 
indicar integrantes para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal da Companhia, na ocorrência de qualquer das seguintes 
hipóteses: 

a) caso, sem a prévia anuência do Estado, seja transferido o controle 
acionário da sociedade; 

b) caso, sem a prévia anuência do Estado, seja transferido o controle 
acionário de empresa controladora, controlada ou que esteja sob controle 
comum com a sociedade, cuja qualificação econômico-financeira ou 
qualificação técnica tenha sido utilizada para pré-qualificar a sociedade no 
processo de aquisição das ações. 

8.7.1 - O Estado não recusará sua anuência à transferência de controle 
acionário referida nas alíneas "a" e "b" deste item, desde que tal transferência 
se faça a empresa do setor energético de reconhecida capacidade técnica e 
econômico-financeira, ou a empresa por esta controlada, ou com esta sob 
controle eomum, que possua condições de dar normal cumprimento às 
obrigações estipuladas neste Acordo. 

8. 7.2 - As condições estabelecidas no item 8. 7 não se aplicarão à hipótese 
de transferência de participações societárias para empresas que estiverem 
sob controle da mesma empresa que direta ou indiretamente controlar a 
sociedade. 

8.7.3 - O disposto no item 8.7, alínea "b", não se aplicará à hipótese de 
transferência de controle quando a sociedade comprovar, diretamente ou 
através de empresas que sejam suas controladoras, controladas ou sob 
controle comum, separadamente ou em conjunto, que permanecerão 
atendidos os requisitos de qualificação econômico-financeira e técnica 
exigidos no processo de aquisição das ações. A comprovação aqui referida 
deverá ser feita em até 30 (trinta) dias após a efetivação da transferência, sob 
pena de suspensão das disposições da Cláusula Terceira do presente 
Acordo, bem como aquelas que asseguram à Sociedade o direito de indicar 
integrantes para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal da Companhia. 

8.7.4 - As condições estabelecidas no presente item 8.7 somente serão 
aplicáveis enquanto o Estado for parte no presente Acordo. 
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8.8 - Será nula a cessão ou oneração de ações sem observância do 

disposto nesta Cláusula, sendo vedada a respectiva transferência ou 
anotação nos livros da Companhia. 

Nona - Inadimplemento e Execução Específica 
9.1 - Tendo em vista a natureza do presente Acordo de Acionistas, as 

partes reconhecem que, na hipótese de inadimplemento das obrigações nele 
assumidas, eventual indenização de perdas e danos não constitui reparação 
suficiente; por conseguinte, sem prejuízo das perdas e danos que possam ter 
lugar, qualquer obrigação referida no presente instrumento que seja 
descumprida por qualquer das partes poderá ser objeto de execução 
específica, mediante provimento judicial de suprimento ou substituição do ato, 
voto ou medida praticado, recusado ou omitido em discordância com o 
disposto neste Acordo, na forma das disposições aplicáveis. 

9.2 - Responderão as partes, respectivamente, pelos prejuízos diretos e 
indiretos que causarem uma à outra, bem como à Companhia, em 
decorrência do inadimplemento oportuno das obrigações atribuídas pelo 
presente Acordo, excetuados, todavia, os lucros cessantes. 

Décima - Disposições Diversas 
10.1 -Comprometem-se as partes, por si e por seus sucessores a qualquer 

título, a cumprir o presente Acordo tal como nele se contém. 
10.2 - O não-exercício, no todo ou em parte, dos direitos atribuídos pelo 

presente Acordo a qualquer das partes não implicará renúncia, desistência ou 
novação, caracterizando-se como ato de mera liberalidade. 

10.3 - Qualquer alteração ao presente Acordo somente será válida se feita 
mediante instrumento escrito, firmado pelos representantes legais de ambas 
as partes. 

10.4 - Caso qualquer dispositivo do presente Acordo seja considerado 
inexigível em virtude de decisão arbitral ou judicial, as partes se 
comprometem a proceder à substituição de tal dispositivo por outro que 
conduza a resultado equivalente, de modo a preservar, na máxima extensão 
possível, a integridade dos compromissos reciprocamente assumidos neste 
instrumento. 

10.5 - Os valores monetários expressos na Cláusula Quarta do presente 
instrumento serão atualizados no dia 1 • de janeiro de cada ano, segundo a 
variação do Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M -, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas, ou, à falta deste, de outro índice publicado pela 
mesma Fundação que refiita a variação monetária ocorrida no período. 

10.5.1- Na eventualidade de que os índices aqui referidos deixem de refletir 
a evolução dos preços relativos no país, as partes deverão proceder à revisão 
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dos valores monetários expressos no presente instrumento, com o propósito 
de adequá-los à evolução real dos preços. 

Décima Primeira - Disposições Transitórias 
11.1 - Para dar cumprimento aos termos do presente Acordo relativos à 

composição dos órgãos da Companhia, as partes farão realizar, no prazo de 
30 (trinta) dias da celebração deste, Assembléia Geral que terá por finalidade 
(a) alterar o Estatuto, de forma a refletir fielmente o modelo anexo ao presente 
instrumento, que dele constitui parte integrante, e (b) eleger os membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, observando o disposto nas 
cláusulas pertinentes do presente Acordo no tocante ao provimento dos 
respectivos cargos. As partes se comprometem a votar em bloco na 
Assembléia Geral, de modo a aprovar as deliberações tomadas para o 
cumprimento deste Acordo. Adicionalmente, as partes se comprometem a 
fazer com que o Conselho de Administração, no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da Assembléia Geral acima aludida, eleja a Diretoria Executiva da 
Companhia conforme as disposições do presente Acordo de Acionistas. 

11.2 - Caberão à MGI - Minas Gerais Participações S.A., na qualidade de 
antecessora da Sociedade na titularidade das ações, os dividendos relativos 
ao exercicio social encerrado em 31/12/96, cuja distribuição deverá ser 
deliberada pela Assembléia Geral que aprovar as contas do referido 
exercício. Para tanto, as partes se comprometem a votar a distribuição do 
maior valor encontrado entre o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do 
lucro líquido apurado e o percentual de 1 0% (dez por cento) calculado sobre o 
valor nominal das ações. 

Décima Segunda- Comunicações 
12.1 - As comunicações entre as partes que se fizerem necessanas em 

razão do presente Acordo serão feitas por escrito, mediante carta ou fac-
símile confirmado por carta com comprovação de recebimento, aos seguintes 
endereços: 

Estado: 
Secretário de Estado da Fazenda de Minas Gerais 
Praça da Liberdade, stn• 
30140-010- Belo Horizonte, MG 
Sociedade: 
Praça Tiradentes, n° 9- sala 1011 
20060-070 - Rio de Janeiro, RJ 
Décima Terceira- Arquivamento 
13.1 - O presente Acordo de Acionistas será arquivado pela Companhia, na 

forma da lei, comprometendo-se esta a zelar por seu fiel cumprimento e a 
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comunicar às partes, prontamente, qualquer ato ou omissão que importe 
violação das condições aqui estabelecidas. 

Décima Quarta - Vigência 
14.1 - Este Acordo vigorará pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos, a partir 

da data de sua assinatura. 
Décima Quinta - Lei Aplicável e Divergências 
15.1 -O presente Acordo se regerá exclusivamente pelas leis brasileiras. 
15.2 - As partes procurarão resolver amigavelmente suas diferenças 

relativas ao presente Acordo, dentro do espírito de boa-fé que as inspira. Não 
sendo possível, no entanto, a solução amigável das controvérsias que 
porventura surgirem na interpretação ou aplicação deste instrumento, serão 
elas definitivamente resolvidas por meio de arbitragem, segundo as Regras 
sobre Conciliação e Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional de 
Paris, por três árbitros nomeados de conformidade com as referidas regras. A 
arbitragem terá lugar na cidade de Belo Horizonte e será conduzida no idioma 
português. 

15.3- Para execução do laudo arbitral e para solução das controvérsias que 
não puderem ser submetidas ao juizo arbitral, será competente o foro de Belo 
Horizonte, MG, com exclusão de qualquer outro, ainda que privilegiado. 

Por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e efeito, juntamente com as 
testemunhas abaixo. 

Belo Horizonte, 18 de junho de 1997. 
Estado de Minas Gerais 

Southern Electric Brasil Participações Lida. 
Ciente, de acordo: 
Companhia Energética de Minas Gerais- CEMIG 
Testemunhas: 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais encaminhou-me a 

seguinte 
"Consulta 

Ao dar consecução ao processo de transferência de bens de propriedade 
do Estado ao setor privado, sob as diretrizes definidas pelo Governo Federal 
por intermédio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES -, o Estado de Minas Gerais, em 1997, alienou ações ordinárias 
representativas de aproximadamente 33% do capital votante da CEMIG. 

A Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - é uma sociedade de 
economia mista, criada e organizada de conformidade com as Leis Estaduais 
n°s 828, de 14 de dezembro de 1951, 8.655, de 18 de setembro de 1984, e 
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12.653, de 23 de outubro de 1997. É companhia aberta, com ações 
negociadas no mercado de Bolsa de Valores. 

Dispõe a Constituição do Estado de Minas Gerais (art·,go 14, § 4°, inciso 11) 
que depende de lei 'a autorização para instituir ou extinguir sociedade de 
economia mista e empresa pública e para alienar ações que garantam, nestas 
entidades, o controle do Estado'. 

A Lei Estadual no 11.968, de 1° de novembro de 1995, autorizou a 
alienação de ações de companhias controladas pelo Estado de Minas Gerais, 
estatuindo em seu artigo 1 •, § 1 •, que 'excluem-se da alienação de que trata 
esse artigo as ações que asseguram a participação majoritária do Estado no 
capital votante da CEMIG e do BEMGE'. 

A MGI - Minas Gerais Participações S.A. é sociedade controlada totalmente 
pelo Estado de Minas Gerais, para a qual foram transferidas, originariamente, 
as ações ordinárias representativas de 32,963% do capital votante e, 
aproximadamente, 14% das ações emitidas pela CEMIG. 

Em 25 de julho de 1996, a MGI - Minas Gerais Participações S.A. celebrou 
a Escritura Particular de Emissão de Debêntures, com a previsão (cláusula 9) 
de as debêntures serem resgatadas em 'moeda alternativa' consistente em 
ações ordinárias de emissão da CEMIG, na proporção de 1.000 ações para 
cada debênture. 

Em 30 de janeiro de 1997, foi aditada a escritura de emissão de debêntures, 
com o propósito de incluir-se cláusula permitindo que o subscritor delas as 
alienasse em bloco único, em leilão público, desde que realizado até 90 dias, 
ao depois alterado para 150 dias da data do aditamento, independentemente 
de qualquer autorização da companhia emissora, isto é, da MGI. A restrição à 
circulação das debêntures constava da cláusula terceira, 3.2., da escritura de 
emissão. 

A totalidade das debêntures foi adquirida pela BNDES Participações S.A.-
BNDESPAR, em cumprimento a contratos específicos em virtude dos quais 
os recursos correspondentes à integralização dos títulos haviam sido 
fornecidos pelo BNDES à MGI. 

Em 12 de março de 1997, foi publicado o 'Edital de Leilão Público de 
debêntures resgatáveis, a critério de seu titular, em ações ordinárias de 
emissão da CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais, de emissão da 
MGI - Minas Gerais Participações S.A., pertencentes à BNDES Participações 
S.A. BNDESPAR'. 

O Edital explicitou o direito, atribuído ao adquirente das debêntures que as 
resgatasse mediante o recebimento de ações ordinárias da CEMIG, de 
celebrar Acordo de Acionistas com o Estado de Minas Gerais, cuja finalidade 
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seria a de permitir que o controle da Companhia passasse a ser exercido de 
conformidade com as suas cláusulas. 

Em 28 de maio de 1997, foi realizado o Leilão Público na Bolsa de Valores 
do Rio de Janeiro, tendo as debêntures da MGI sido arrematadas, pelo lance 
mínimo de R$1.130.000.000,00, pela Southern Electric Brasil Participações 
Lida., única empresa a participar do leilão. 

Em 18 de junho de 1997, realizou-se a liquidação do leilão, sendo celebrado 
o Acordo de Acionistas entre o Estado de Minas Gerais e a Southern Electric 
Brasil Participações Lida. 

São os seguintes os direitos conferidos pelo Acordo de Acionistas às ações 
ordinárias alienadas (observando-se que apenas o item 1, a seguir, e uma 
enunciação genérica sobre a política da Companhia constaram do Edital): 

1 - eleger 4 dos 11 membros do Conselho de Administração e 3 dos 8 
membros da Diretoria; 

2 - veto em relação ao conjunto das matérias contidas na cláusula 4 do 
acordo de acionistas, que compreende todas as matérias que constituem o 
conteúdo da administração da empresa, bem como em relação à sua política 
operacional e estratégia de ação; a aprovação de decisões atinentes a tais 
matérias estará sempre sujeita à concordância do adquirente das ações 
ordinárias alienadas pelo Estado [exemplifique-se com a alínea 'e' do item 4.6 
cuja aprovação depende do 'quorum' qualificado de 8 conselheiros do 
Conselho de Administração, nos termos do item 4.7.1 da Cláusula Quarta do 
Acordo de Acionistas: 'e) deliberar, por proposta da Diretoria Executiva, sobre 
empréstimos, financiamentos e outros negócios jurídicos a serem celebrados 
pela Companhia, de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)1; 

3 - é assegurada distribuição de, no mínimo, 50% dos dividendos (estão 
sendo distribuídos 100%); 

4 - máximo de 5% dos resultados serão destinados a investimentos em 
área social. 

É importante acrescentar que o Estado de Minas Gerais detinha, 
anteriormente ao leilão, ações ordinárias representativas de 83,922% do 
capital votante da CEMIG, sem manter qualquer acordo de acionistas, isto é, 
tinha amplo e irrestrito poder de decisão em relação à mesma. 

Diante do exposto, indaga-se: 
1 - houve mudança do acionista controlador da CEMIG em virtude da 

celebração do Acordo de Acionistas?· 
2 - seria necessário uma autorização legal especifica para que pudesse ser 

celebrado o Acordo de Acionistas entre o Estado de Minas Gerais e o novo 
acionista da CEMIG? 
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3- o Acordo de Acionistas é válido? 
4 - se negativa a resposta ao quesito anterior, que medida deve ser tomada 

pelo Estado de Minas Gerais?". 
Parecer 

1 - O encaminhamento das respostas a serem conferidas aos quesitos 
formulados pela consulente reclama o tratamento de distintas matérias, 
atinentes (i) aos conceitos jurídicos de controle e de controlador, (ii) ao 
controle societário como situação jurídica particularizada em relação à do 
acionista e (iii) ao regime a que se submete o controle societário quando 
detido pelo Estado. 

2 - Devo porém, introdutória e preliminarmente, observar que o Estado de 
Minas Gerais era, anteriormente ao processo que resultou na alienação de 
ações correspondentes a aproximadamente 33% do capital votante da 
CEMIG, o acionista que efetivamente decidia, sem quaisquer restrições, em 
relação à Companhia, sua gestão e administração. Não há nenhuma dúvida 
quanto a isso. À pergunta sobre quem detinha, então, o poder de controle em 
relação à CEMIG, a resposta seria sempre a seguinte: "o Estado de Minas 
Gerais é o controlador da CEMIG". 

Essa situação jurídica na qual investido o Estado de Minas Gerais não 
resultou de mera decisão empresarial, mas da aplicação, à CEMIG, do regime 
de direito específico a que se submetem as sociedades de economia mista. 

Estamos, aqui, no universo do direito público, âmbito no qual prospera, na 
dicção e concepção de Cirne Lima', não a "relação de propriedade, mas a 
relação de administração", fundada e pautada na lei, relação que envolve 
atuação como expressão de deveres. 

A situação jurídica na qual investido o Estado de Minas Gerais como tal se 
manifesta porque, de conformidade com a lei que autorizou a constituição e 
organização da CEMIG, o investimento público foi realizado tendo-se em vista 
a criação de uma entidade da Administração Indireta, e não, apenas, uma 
sociedade mercantil. 

3 - A exigência de lei como requisito para a criação de sociedade de 
economia mista, contida no Decreto-Lei n° 200/67, já então delineava a 
sujeição dessa forma de investimento público a determinadas regras 
específicas, estruturantes do regime jurídico dessas entidades. 

A Constituição do Brasil cuida da matéria inicialmente em seu artigo 37, XIX 
e XX, estabelecendo: 

"Art. 37 - A administração pública, direta, indireta ou fundacional, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
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moralidade, publicidade e, também, ao seguinte: 

( ... ) 
XIX - somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, 

sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública; 
XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de 

subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a 
participação de qualquer delas em empresa privada". 

Tanto ·a prestação de serviço público quanto o desenvolvimento de 
atividade econômica em sentido estrito2 pelo Estado, através de empresas 
estatais, fundam-se em razões que não se pode qualificar como empresariais 
ou comerciais. 

O Estado presta serviços públicos porque lhe incumbe, além de assegurar a 
coesão social, dar concreção aos preceitos veiculados, entre outros, 
especialmente pelos artigos 1°, 3° e 170 da Constituição de 1988. Essas 
mesmas causas o movem quando aquela prestação é feita por sociedades de 
economia mista. 

Quanto ao empreendimento de atividades econômicas em sentido estrito 
por sociedades de economia mista, encontra-se a sua causa na relevância do 
interesse coletivo da atividade considerada ou no atendimento a imperativos 
da segurança nacional (cf. art. 173 da Constituição do Brasil). 

Daí porque se impõe emane, o Poder Legislativo, a lei que autoriza a 
constituição e organização dessas entidades da Administração Indireta 
sempre que a sua existência se configure como adequada ao texto da 
Constituição. 

4 - Por isso nem a lei nem a participação majoritária do Estado no capital 
votante da sociedade de economia mista consubstanciam exigências 
meramente formais. 

A lei dá concreção ao quanto tenha sido definido no plano constitucional. É 
preciso que se diga, com todas as letras - porque muitos o ignoram -, que 
também o Legislativo atua sob vinculação, sem margens de 
discricionariedade, quando lhe incumba a implementação de preceito 
constitucional. Aqui, qual se dá em regra com a Administração, o Poder 
Legislativo pode fazer tudo quanto deva fazer; nada mais. 

A lei que autoriza a criação da sociedade de economia mista, seja 
prestadora de serviço público, seja empreendedora de atividade econômica 
em sentido estrito, instrumenta a força normativa da Constituição. 

A participação majoritária do Estado no capital votante da sociedade de 
economia mista instrumenta sua supremacia (dele, Estado) na gestão da 
empresa, gestão empreendida não por razões meramente empresariais, 



674 
como vimos, mas para dar atendimento aos interesses coerentes com as 
causas que justificaram sua criação e organização. 

A utilização obrigatória da estrutura da sociedade por ações com maioria do 
capital votante detido pelo Estado permite que a associação de capitais 
públicos e privados se faça sempre sob o predomínio do ente público 
acionista, situado num plano distinto dos demais acionistas. O modelo da 
sociedade de economia mista permite não se dispa, o Estado, de suas 
prerrogativas e, sobretudo, do dever-poder de assegurar o funcionamento da 
Companhia em condições adequadas à realização de seus objetivos e a sua 
sujeição ao disposto no artigo 37, "caput", da Constituição do Brasil. Eis, pois, 
porque somente a pessoa de direito público que cria a sociedade de 
economia mista pode ser seu acionista controlador. 

A exigência de que o Estado detenha 51% do capital votante nela se dá a 
fim de que ele efetivamente detenha a direção da Companhia, porque a ele 
incumbe o dever-poder de assegurar que sua administração e operações se 
desenvolvam segundo a causa final pressuposta da outorga da autorização 
legal para a sua criação e organização. Por isso a posição do Estado no 
quadro de acionistas da sociedade de economia mista há de ser, sempre, a 
de controlador da Companhia. 

A esta altura, cumpre delinearmos o conceito jurídico de controle de 
companhia. 

5 - O comportamento que o direito positivo considera, quando se trate de 
companhia, para fins de qualificar a situação de determinada pessoa ou grupo 
de pessoas como controlador da sociedade, reside, em principio, nas 
deliberações assembleares. 

A reunião assemblear consubstancia o "locus" no qual se manifesta 
exemplarmente o poder de controle sobre a sociedade. Dai a afirmação de 
Ascarelli, identificando o poder de comando na companhia como "possibilitá di 
uno o piú soggetti di imporre la propria decisione all'assemblea della società"4 . 

Segue-se que o controle como manifestação do poder em relação à 
companhia corresponde a um direito potestativo, direito que se exerce sobre 
esfera jurídica de terceiros. É o que a doutrina germànica5 classifica como 
poderes, distinguindo dos direitos formadores e dos direitos de gestão ou 
administração. 

Essas três categorias encerram os direitos de atuação sobre esfera jurídica 
alheia. Os primeiros são exercidos no interesse do próprio titular, ao passo 
que se exercem, os outros, no interesse do sujeito sobre cuja esfera jurídica 
atuam'. 

O que qualifica os poderes, categoria na qual se situa o controle ou, mais 
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adequadamente, o poder de controle nas companhias, é a possibilidade de 
disposição de bens alheios. 

O poder usufruído pelo titular do controle consubstancia o conteúdo de sua 
esfera jurídica em relação à sociedade, ultrapassando os efeitos próprios da 
mera propriedade das participações de capital, alcançando a gestão dos bens 
da sociedade, até no que concerne à constituição de obrigações pela 
sociedade7

• 

Aqui, pois, não se cuida apenas do direito subjetivo de propriedade, mas da 
situação jurídica do titular das ações que exercita o poder em relação à 
sociedade. 

6 - Esse ponto bem esclarecido, devo me deter sobre a noção de situação 
jurídica subjetiva. 

O sujeito de direito pretende, na relação jurídica, a obtenção de 
determinado bem ou vantagem, um interesse. A titularidade jurídica do direito 
a essa pretensão desdobra-se em prerrogativas (poderes e faculdades) e em 
um complexo de deveres, ônus e obrigações, relacionado sistematicamente 
àquelas; esse entrelaçamento, envolvente de prerrogativas e complexo de 
deveres, ônus e obrigações, conforma a situação subjetiva juridicamente 
imputada ao sujeito•. 

A propriedade das ações de uma companhia, representativas de seu capital 
genericamente considerado ou de seu capital votante, é marcada por traços 
específicos no quanto respeita à configuração do "status" de sócio, "posição 
de sócio". 

E apenas na medida em que a preencha, ocupando o "status" de acionista 
da sociedade anônima, poderá ele exercitar o complexo de prerrogativas, 
direitos e deveres inerentes a tal "status", em especial quando na qualidade 
de acionista controlador da companhia. 

Cumpre sublinhar que a noção de "status"" qualifica, especializando-a, no 
caso das relações societárias, a de situação jurídica subjetiva, permitindo-nos 
discernir a funcionalidade inerente às participações societárias, no exercício 
da qual o seu titular exerce influência em relação aos destinos da sociedade -
se acionista controlador, decide, não se limitando a influir . 

7 - O conteúdo da "posição de acionista" ("posição de sócio", na dicção de 
Ascarelli10, ou "status socii") é preenchido pelas vantagens inerentes ou 
decorrentes da propriedade das ações, tanto as de natureza patrimonial 
(fração do patrimônio e dos resultados da companhia), quanto as 
denominadas "vantagens políticas" (exercício do direito de voto), vantagens 
às quais correspondem deveres que, se configurado o poder de controle (a 
interferência na esfera jurídica da sociedade), compõem a situação jurídica de 
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controlador. 

Esta compreende comportamentos, tipificados no direito positivo, que 
determinam os destinos da empresa. Esses comportamentos fundam-se no 
exercício do privilégio inerente ao ""status"" de acionista, o privilégio de votar 
nas deliberações assembleares. 

8 - Não é por outra razão que o art. 116 da Lei n° 6.404, de 15/12/76, afirma 
que "entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou 
grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, 
que: a) seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo 
permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o 
poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) use 
efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos órgãos da companhia". 

Por aí se vê- repita-se- que a posição de acionista constitui a base sobre a 
qual são erigidos os conceitos de controle e de acionista controlador. Isto é: a 
alínea "b" do preceito acima transcrito nele introduz o elemento que qualifica o 
"status" de controlador, o uso do poder de efetiva interferência na esfera 
jurídica da companhia. 

No caso de sociedade de economia mista - e a CEMIG é uma delas - o 
poder(= interferência) do Estado na esfera jurídica da companhia não decorre 
apenas da composição do quadro acionário, mas se afigura algo 
indispensável à própria existência, válida e legítima, da sociedade de 
economia mista. À pessoa de direito público autorizada pela lei a constituir e 
organizar sociedade de economia mista incumbe não apenas deter a maioria 
do capital votante, mas usar efetivamente o poder que daí decorre, a fim de 
realizar o interesse público. 

Note-se bem que a manutenção da maioria do capital votante e o uso 
efetivo do poder que disso decorre não constituem, na relação de 
administração, um fim em si, porém instrumento para a realização do 
interesse público. 

Por isso mesmo a pessoa de direito público autorizada pela lei a constituir e 
organizar sociedade de economia mista não é livre para fazer qualquer uso 
daquele poder, antes, pelo contrário, devendo dele fazer somente o uso 
compatível e adequado à causa final pressuposta da outorga da autorização 
legal para criação e organização da sociedade de economia mista. 

9- Além disso, é certo que a locução "acionista controlador", de que a Lei n° 
6.404/76 se vale, designa objeto que não é fragmentável. Vale dizer: ao 
acionista controlador corresponde uma unidade (pessoa ou grupo de 
pessoas) investida em situação jurídica que o habilita a dirigir, a decidir em 
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relação á companhia. Isso significa que o controle da sociedade é algo que se 
apura por inteiro, pois a interferência na esfera jurídica da sociedade há de 
ser una- e, de resto, sempre o é. 

Pouco importam á identificação do acionista controlador as circunstãncias 
de vários ou de apenas um sujeito de direito deter o poder de controle. O 
"status" do acionista controlador (= a situação jurídica subjetiva em que está 
investido) conforma-se pelo privilégio de decidir sobre a sociedade, pouco 
importando, se referente a grupo de acionistas, em que alguns detenham 
parcela ínfima do capital votante da companhia. 

Surge o acionista controlador quando se combinam base quantitativa (= 
número de votos) e o atributo político (exercício do poder de decidir sobre a 
esfera jurídica da sociedade). No caso das sociedades de economia mista, 
esses dois elementos conformadores do "status" de controlador hão de estar 
enfeixados exclusivamente em mãos do Estado. 

1 O - O Estado de Minas Gerais detinha o "status" de acionista controlador 
da CEMIG, mantendo-o por força das regras constitucionais e legais a ela 
aplicáveis. Somente o Estado estava investido na situação jurídica de seu 
acionista controlador: apenas ele, o Estado, podia interferir na esfera jurídica 
daCEMIG. 

11 - Ora, havendo apenas um único acionista detentor do poder de controle 
da companhia e tendo ele alienado quantidade de ações que, destacada do 
seu bloco de ações, não permitiria ao adquirente dirigir a companhia, segue-
se que o poder de controle da CEMIG forçosamente haveria de continuar a 
pertencer àquele acionista, o Estado, detentor do "status" de acionista 
controlador. 

A situação jurídica de acionista controlador, vimos, é una, pouco 
importando, repita-se, se um ou vários acionistas a detém. Além disso- repito 
- em se tratando de sociedade de economia mista, apenas a pessoa de direito 
público que foi autorizada a organizar a companhia poderá ser sua 
controladora. Não fosse assim e não mais teríamos uma sociedade de 
economia mista, na qual assegurado que a administração societária e suas 
operações serão desenvolvidas segundo a causa final pressuposta da 
outorga da autorização legal para a sua criação e organização. 

12- No caso da CEMIG, uma empresa privada adquiriu ações equivalentes 
a aproximadamente 33% do seu capital votante, base quantitativa insuficiente 
para lhe permitir acesso à qualidade de seu acionista controlador. 

Não obstante, o Estado - que era o único a deter o "status" de acionista 
controlador - celebrou acordo de acionistas com o adquirente daquelas ações, 
mercê do qual ele, o Estado, concedeu a este último o direito de eleger 
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membros para o Conselho de Administração (4 dos 11 que o compõem) e 
para a Diretoria (3 dos 8 que a compõem). 

Este ponto, desejo deixá-lo bem vincado: o Estado valeu-se do acordo de 
acionistas para fazer uma graciosa concessão, pois esse direito não era 
inerente ou decorrente da quantidade de ações adquiridas pela empresa 
privada. Por isso mesmo é inteiramente irrelevante, para a adquirente das 
ações do capital votante da CEMIG, a quantidade de ações por ela 
adquiridas; pois é óbvio que, desde que com ela celebrado o mesmo acordo 
de acionistas, bastaria que tivesse adquirido mil, cem ou apenas uma ação 
daquele capital para que se integrasse ao grupo que exerce o poder de 
controle sobre a CEMIG. 

Todas as matérias de relevância para a g~stão e operação da Companhia 
passaram, por força do mesmo acordo de acionistas, a depender da 
aprovação daqueles órgãos societários (o Conselho de Administração e a 
Diretoria), e com quorum qualificado, exigindo-se, para sua aprovação, o 
assentimento do membro ou membros indicados pelo acionista minoritário. 

Por isso não há como escaparmos ao peso da seguinte conclusão: 
-a unidade designada acionista controlador, na CEMIG, originariamente era 

ocupada (e assim deveria ser) pelo Estado exclusivamente; 
-após a alienação dos 33% das ações ordinárias, o Estado abriu mão (sem 

que nenhum preceito legal a tanto o autorizasse ou dele o exigisse) de seu 
poder de controle; 

- e nem se diga que ele abriu mão de parte do poder de controle, pois o 
controle é uno em relação á sociedade, como acima demonstrado; 

- e o Estado abriu mão do poder de controle que detinha para que surgisse 
um novo acionista controlador, identificado como um grupo de pessoas 
vinculado por acordo de voto, grupo esse integrado pelo Estado; 

- assim, o Estado deixou de ser o acionista controlador da CEMIG, para 
integrar o grupo de acionistas, vinculado por acordo de voto, que passou a 
ser o acionista controlador da CEMIG. 

A quem hoje indague quem é o acionista controlador da CEMIG, uma única 
resposta poderá ser dada: o acionista controlador da CEMIG é o grupo de 
pessoas (Estado de Minas Gerais mais a empresa privada que adquiriu 33% 
das ações ordinárias, mas a ela bastaria ter adquirido uma somente) 
vinculado por acordo de voto. 

13 - Alcançado este ponto de minha exposição, devo deitar atenção ao 
texto da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Esta, em harmonia com o disposto na Constituição da República, no § 4°, 11, 
de seu art. 12, define depender de lei "a autorização para instituir ou extinguir 
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sociedade de economia mista e empresa pública e para alienar ações que 
garantam, nestas entidades, o controle do Estado". 

A extinção da sociedade de economia mista - e a extinção dela se verifica, 
v.g., na hipótese de o Estado deixar de ser o titular do controle da companhia 
- depende de lei. A referência às ações que garantam o controle do Estado há 
de ser entendida segundo e conforme os princípios que conformam o regime 
de direito específico a que se submetem as sociedades de economia mista, 
onde a afirmação de que apenas a pessoa de direito público que foi 
autorizada a organizar a companhia poderá ser sua controladora. 

Desejo insistir em que a Constituição do Estado não trata de mera maioria 
de votos detida pelo Estado por motivação empresarial, mercantil, mas da 
garantia de preservação, em mãos do Estado, do controle da sociedade de 
economia mista. A efetividade do controle societário não se expressa 
meramente na titularidade da maioria dos direitos de voto, importando 
também em capacidade de atuação (no caso do Estado), livre de qualquer 
interferência ou sujeição a outro acionista, no que respeita à gestão e 
operação da companhia. 

Inexistirão interferência de outro acionista ou sujeição a ele quando 
inexistam regras que submetam a decisão do Estado controlador à aprovação 
desse outro acionista. O Estado, ainda na condição de Estado acionista 
controlador da companhia, não pode submeter-se à vontade de qualquer 
particular; está sujeito unicamente à legalidade. Rompido esse princípio, 
perecerá a sociedade de economia mista; e, na ausência de autorização legal 
para tanto, o ato que operou esse rompimento será inválido. 

14 - Em cumprimento à Constituição, a Lei Estadual n° 11.968, de 1° de 
novembro de 1995, autorizou a alienação de ações de companhias 
controladas pelo Estado de Minas Gerais, definindo, no§ 1° de seu artigo 1°, 
que "excluem-se da alienação de que trata esse artigo as ações que 
asseguram a participação majoritária do Estado no capital votante da CEMIG 
e do BEMGE". 

O preceito há de ser interpretado ou aplicado, em harmonia com o disposto 
na Constituição Estadual e na Constituição do Brasil, considerando-se a 
situação jurídica ocupada pelo Estado ao tempo em que a lei foi sancionada. 
A alusão do texto legal a "participação majoritária do Estado no capital votante 
da CEMIG e do BEMGE" é muito clara; o preceito assegura a manutenção do 
poder de controle em mãos do Estado. 

Essa conclusão se impõe pcrque: 
(i) é da estrutura da sociedade de economia mista que o poder de controle 

seja detido exclusivamente pelo Estado; 
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(ii) a Constituição Estadual, como visto, dá acolhimento (e não poderia 

mesmo deixar de fazê-lo) a esse princípio, referindo expressamente a 
exigência da prévia autorização legal para alienar as ações que garantam o 
controle do Estado; o poder de controle, que é uno, implica o efetivo poder de 
decidir sobre a esfera jurídica da sociedade controlada, não se expressando 
em mera maioria quantitativa de ações com direito a voto; a eliminação do 
controle exclusivo do Estado implicaria a extinção da sociedade de economia 
mista, o que também depende, nos termos da Constituição Estadual, de 
autorização legal; 

(iii) por fim, a participação majoritária detida pelo Estado no capital votante 
de sociedade de economia mista não cumpre nenhuma função, para o 
Estado, senão a de instrumentalmente assegurar o exercício do poder de 
controle, que é uno, em relação à sociedade; a detenção pura e simples de 
uma maioria acionária esvaziada do poder de controle isolado pelo Estado já 
não lhe atribui o "status" de acionista controlador da sociedade. 

O Acordo de Acionistas celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a 
Southern Electric Brasil Participações Lida. importou no esvaziamento do 
poder político inerente às ações que continuaram na propriedade do Estado, 
sendo transferido para o adquirente de 33% das ações do capital votante da 
CEMIG a porção de poder político que resultou do esvaziamento da 
participação do Estado: retirou-se do Estado o "status" de acionista 
controlador para que fosse atribuído ao grupo de acionistas vinculado por 
acordo de voto. 

15 - O vício que caracteriza o Acordo de Acionistas contamina a sua 
celebração. O Estado, no caso, abriu mão de prerrogativa que não poderia ter 
transferido ao particular, senão mediante prévia autorização legal. 

Somente a lei pode autorizar tanto a extinção de sociedade de economia 
mista, quanto a transferência de bem do patrimônio público. Ora, o poder de 
controle constitui intangível suscetível de avaliação patrimonial; logo, quando 
detido pelo Estado, esse poder será inalienável, salvo se a sua alienação for 
objeto de prévia autorização legal; assim, se alienado sem prévia lei que a 
autorize, essa alienação não surtirá nenhum efeito, sobretudo em relação ao 
Estado. 

Daí, insuprível elemento necessário à validade do ato, a nulidade do Acordo 
de Acionistas. E - note-se - ainda que supervenientemente viesse a ser 
sancionada lei que a tanto o autorizasse, o princípio "tempus regi! actus" 
afastaria a possibilidade de sua convalidação. 

16 - Em face de todo o exposto, dou as seguintes respostas aos quesitos 
propostos na consulta: 
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1 - Houve mudança do acionista controlador da CEMIG em virtude da 

celebração do Acordo de Acionistas? 
Resposta: sim; o acionista controlador, "status" de que pode estar investido 

um acionista ou um grupo de acionistas, era originariamente detido pelo 
Estado; após o Acordo de Acionistas, passou a ser detido por um grupo de 
acionistas vinculado por acordo de voto; o conteúdo desse acordo, 
resumidamente explicitado na consulta, não deixa nenhuma dúvida quanto ao 
fato de o poder de controle sobre a CEMIG já não ser detido pelo Estado, 
mas por um grupo de acionistas, do qual participa o Estado; 

2 - Seria necessária autorização legal específica para que pudesse ser 
celebrado o Acordo de Acionistas entre o Estado de Minas Gerais e o novo 
acionista da CEMIG? 

Resposta: sim; essa autorização implicaria, contudo, a extinção da 
sociedade de economia mista, isto é, sua retirada do âmbito da administração 
indireta do Estado de Minas Gerais; parece óbvio que não é esse o objetivo 
da lei que autorizou a alienação de parte das ações, excluindo 
expressamente qualquer alteração no poder de controle mantido pelo Estado 
de Minas Gerais; 

3 - O Acordo de Acionistas é válido? 
Resposta: não; o Acordo de Acionistas é nulo de pleno direito, pois adverso 

à Constituição do Estado de Minas Gerais e à Lei Estadual n° 11.968, de 1° 
de novembro de 1995, como demonstrado; 

4 - Se negativa a resposta ao quesito anterior, que medida deve ser tomada 
pelo Estado de Minas Gerais? 

Resposta: deve ser proposta ação judicial visando à declaração da nulidade 
do Acordo de Acionistas com fulcro no artigo 4° do Código de Processo Civil. 

É o que me parece. 
São Paulo, 2 de setembro de 1999. 
Eros Roberto Grau, Professor Titular da Faculdade de Direito da USP, 

Professor Visitante da Faculdade de Direito da Universidade de Montpellier I, 
França (1995-1996). 

1 - "Princípios de Direito Administrativo", s• edição, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo, 1982, págs. 51 e ss . 

2 
- Para a distinção entre atividade econômica em sentido amplo e atividade 

econômica em sentido estrito, meu "A ordem econômica na Constituição de 
1988", 4• edição, Malheiros Editores, São Paulo, 1998, págs. 129 e ss . 

3 - Deve-se a introdução de ênfase ao dever, na afirmação da função como 
poder-dever, a Celso Antônio Bandeira de Mello. A referência a dever-poder 
não é expressiva de alteração meramente formal no termo do conceito, porém 
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de efetiva reformulação do conceito. A ênfase posta por Celso Antônio no 
vocábulo dever evidencia que a função autoriza o seu titular a exercer 
determinados poderes, ao contrário do que anteriormente seria possível 
supormos, ou seja, que o poder detido pelo titular da função teria de ser 
exercido por consubstanciar um dever. À propósito, vide meu "Licitação e 
contrato administrativo", Malheiros Editores, São Paulo, 1995, págs. 40-41. A 
administração desempenha função: pode fazer tudo quanto deva fazer, nada 
mais. 

4 - "Problemi giuridici", tomo primo, Giuffrê, Milano, 1959, nota 23, pág. 267. 
5 - Andreas von Thur, "Tratado de las obligaciones", trad. por W. Roces, 1.1, 

Editorial Reus, Madri, 1934, págs. 14 e segs. 
6 - Cf. Fábio Konder Comparato, "O poder de controle na sociedade 

anônima", 2• ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1977, pág. 100. 
7 - Aliás, a revogação do artigo 254 da Lei n• 6.404/76 pela Lei n• 9.457/97 

deixa bem claro o reconhecimento, pelo direito positivo, da existência do 
controle como algo destacado da propriedade formal das participações 
societárias, suscetível de particular interesse econômico, atribuindo-o com 
exclusividade ao controlador. 

8 - Vide Paul Roubier, "Droits Subjectifs et Situations Juridiques", Dalloz, 
Paris, 1963, págs. 49 e ss.; diz ele, na página 52: • ... de I' entrecroisement des 
droíts et des devoirs, qui caractérise l'organisation juridique ( ... ) La situation 
juridique se présente à nous comme constituant um complexe de droits et de 
devoirs; or, c'est là une position infiniment plus fréquente que celle de droits 
existant à l'letát de prérogatives franches, ou de devoirs auxquels ne 
correspondait aucun avantage". 

9 - Fábio Konder Comparato, valendo-se da exposição de Ascarelli, dá à 
posição de sócio a denominação de "status socii", "Ensaios e pareceres de 
direito empresarial", Forense, Rio de Janeiro, 1978, pág. 76 e 77. 

10 - "Problemas das sociedades anônimas e direito comparado", 2• edição, 
Saraiva, São Paulo, 1968, págs. 340 e 341. 

11 - Interpretar é aplicar o direito; vide meus "La doppia destrutturazione del 
diritto (una teoria brasiliana sull'interpretazione)", Edizioni Unicopli, Milano, 
1996, págs. 55 e ss.; "La doble desestructuración y la interpretación del 
derecho", trad. de Barbara Rosenberg, M. J. Bosch, Barcelona, 1998, págs. 
65 e ss., e "O direito posto e o direito pressuposto", 2• edição, Malheiros 
Editores, São Paulo, 1998, págs. 153 e ss. 

- Publique-se para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento 
Interno. 

Despacho de Requerimentos 
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- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 

inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados 
Alberto Bejani, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 
547/gg, e Maria Olívia, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
n° 17gfg9 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c 
o art. 140, do Regimento Interno, requerimento do Deputado Edson Rezende, 
em que solicita seja o Projeto de Lei n° 451/99 encaminhado à Comissão de 
Meio Ambiente, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para 
emitir seu parecer; nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141, do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que 
solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 366/99, uma vez que 
a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu 
parecer; nos termos do inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado Cabo Morais, em que solicita a sua indicação para 
representar esta Casa no I Encontro Ambiental Virtual - Meio Ambiente 99 
(Oficie-se.); e, nos termos do inciso XXV do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimento da Comissão Especial da Seca no Norte de Minas e outros, em 
que solicitam a constituição de comissão parlamentar de inquérito para 
proceder à apuração de malversação de recursos na construção de 
barramentos no Norte de Minas; defere, ainda, deixando para fixar a data em 
outra ocasião, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado João Paulo e outros, em que solicitam a realização 
de reunião especial em homenagem ao Sr. João Havelange; e, nos termos do 
inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Márcio Cunha, em que solicita seja destinada a 1• parte de uma reunião 
ordinária para a comemoração do Dia Nacional do Vereador. 

Questão de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, não há "quorum" para 

discussão. Gostaria que V. Exa. verificasse de plano a inexistência de 
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerrasse a reunião. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 17, às 9 horas. 
Levanta-se a reunião . 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 17/9/99 
Presidência do Deputado Fábio A velar 

Sumário: Comparecimento- Falta de "quorum". 
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- Comparecem os Deputados: 
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Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade- Fábio A velar- João Paulo. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Às 9h15min, 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 reunião especial de segunda-feira, dia 20, ás 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. 
ATA DA 20" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA 
Ás dez horas do dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, Antônio 
Júlio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, Maria Tereza Lara (substituindo 
esta ao Deputado Adelmo Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PT) 
e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Paulo Piau, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e 
acusa o recebimento das proposições a seguir relacionadas, para as quais 
designa relatores: Projetos de Lei n°s 523/99 (relator: Deputado Paulo Piau); 
516, 519 e 520/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 514, 515, 518 e 
521/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier); 512 e 517/99 (relator: Deputado 
Antônio Júlio); 513/99 (relator: Deputado Ermano Batista); e 522/99 (relator: 
Deputado lrani Barbosa). Passa-se à fase de discussão e votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres que 
concluem pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dos 
Projetos de Lei n°S 389/99 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputada 
Maria Tereza Lara); 440 e 479/99 com emendas, que receberam o n° 1 
(relator: Deputado Paulo Piau); 461/99 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: 
Deputado Eduardo Daladier); 517/99 (relator: Deputado Ermano Batista); e os 
pareceres que concluem pela ilegalidade, pela antijuridicidade e pela 
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n°S 442 e 468/99 (relator: Deputado 
Agostinho Silveira); 419/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier) e 446/99 
(relator: redistribuído ao Deputado Paulo Piau). O Projeto de Lei n° 453/99, 
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que recebeu do relator, Deputado Sebastião Costa, parecer concluindo por 
sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, teve sua votação adiada, 
atendendo a requerimento aprovado pela Comissão. Os Projetos de Lei n°s 
393, 424 e 458/99 foram retirados da pauta, atendendo a requerimentos 
aprovados pela Comissão. O Projeto de Lei n° 492/99 não foi apreciado, em 
virtude de pedido de prazo solicitado pelo relator. Passa-se à fase de 
discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 485 e 491/99 (relator: 
Deputado Eduardo Daladier); 488/99 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado 
Ermano Batista); 490 e 495/99 (relator: Deputado Antônio Júlio) e o parecer 
que conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade 
do Projeto de Lei n° 367/99 (relator: Deputado Ermano Batista). Nos termos 
regimentais, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°s 419,442, 
446 e 468/99 ao Plenário, para inclusão dos pareceres em ordem do dia, e o 
Projeto de Lei n° 367/99 à Comissão do Trabalho, da Previdência e Ação 
Social, para o mesmo fim. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente- Paulo Piau- Antônio Júlio- Maria Tereza Lara-

Eduardo Daladier - Agostinho Silveira. 
ATA DA 1" REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DAS OBRAS 

MUNICIPAIS . 
Às quinze horas do dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos 
Andrada, Álvaro Antônio, Dalmo Ribeiro Silva e Sebastião Costa (substituindo 
este ao Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança do PFL), membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad 
hoc", Deputado Álvaro Antônio, declara abertos os trabalhos e informa que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, a designar o 
relator e a estabelecer o dia e o horário das reuniões ordinárias da Comissão. 
A Presidência determina a distribuição das cédulas de votação e convida o 
Deputado Sebastião Costa para atuar como escrutinador. Apurados os votos, 
são eleitos para Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e para Vice-
Presidente o Deputado Álvaro Antônio, ambos com quatro votos. O 
Presidente "ad hoc" empossa o Presidente eleito, que, assumindo a direção 
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dos trabalhos, em possa o Vice-Presidente e designa como relator o Deputado 
Bilac Pinto. Por consenso dos membros da Comissão, fica decidido que esta 
se reunirá ordinariamente às terças-feiras, às 15h30min. Prosseguindo, o 
Presidente presta alguns esclarecimentos quanto ao funcionamento da 
Comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
reunião extraordinária a ser realizada no dia 16 do corrente, às 15 horas, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Antõnio Júlio, Presidente- Bilac Pinto- Antõnio Carlos Andrada. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 286/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em exame visa a 
declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Juiz de Fora, com sede no Município de Juiz de 
Fora. 

Desarquivada, segundo prevê o art. 180, § 3°, do Regimento Interno, a 
proposição foi publicada em 6/5/99 e, a seguir, distribuída a este órgão 
colegiado, ao qual compete examiná-la preliminarmente, atendo-se aos lindes 
estabelecidos no art. 102, 111, "a", do mesmo Diploma. 

Fundamentação 
Em face do disposto no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, depreende-se 

que a mencionada entidade está apta a receber o título declaratório de 
utilidade pública, pois é uma sociedade civil sem fins lucrativos, encontra-se 
em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é constituída por 
pessoas idõneas, não remuneradas pelos cargos que exercem. 

Cumpre-nos apresentar emenda ao projeto de lei, formalizada na parte 
conclusiva deste parecer, para retificar o nome da Fundação. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 286/99 com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDAN° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio ao 

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora - Fundação do 
HU -, com sede no Município de Juiz de Fora.". 
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Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira -César de Mesquita. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 486/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em 

epígrafe tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Nossa Senhora da Esperança, com sede no Município de Poços 
de Caldas. 

Nos termos regimentais, a proposição foi publicada no "Diário do 
Legislativo" de 12/8/99 e, a seguir, encaminhada a esta Comissão, à qual 
compete examiná-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Com amparo no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regulamenta a 

matéria em exame, verifica-se que a entidade preenche todos os requisitos 
legais para receber o título declaratório de utilidade pública. 

Dessa forma, constatamos que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, 
encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é 
constituída por pessoas idôneas e que não percebem remuneração pelos 
cargos que ocupam. 

Apenas para acrescentar a sigla constante no estatuto, apresentaremos 
emenda ao projeto. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridícidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 486/99 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDAN° 1 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
·Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária 

Nossa Senhora da Esperança - ACNSE -, com sede no Município de Poços 
de Caldas.". 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999 . 
Eduardo Daladier, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira - César de Mesquita. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 500/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

O projeto de lei em tela, do Deputado Aílton Vilela, tem por objetivo declarar 
de utilidade pública o Recanto Ozanam da Sociedade São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Cruzília. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" e, a seguir, 
encaminhada a esta Comissão, à qual compete examiná-la, atendo-se aos 
lindes estabelecidos no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Procedendo-se ao exame da documentação pertinente, verifica-se que a 

entidade em questão é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com 
personalidade jurídica. Encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, 
e sua diretoria é constituída por pessoas idôneas e que não percebem 
remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Em face do disposto no art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regula a 
matéria, depreende-se que a mencionada entidade está apta a receber o 
título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Com base no aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 500/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

César de Mesquita. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI W 501/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado César de Mesquita, o projeto de lei em tela objetiva 
declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais e Assistenciais Nabor 
do Amanhecer, com sede no Município de Araxá. 

Publicado em 19/8/99, vem o projeto a esta Comissão para ser examinado 
preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O assunto tratado no projeto está sujeito aos ditames da Lei n° 12.972, de 

27/7/98, que estabelece critérios para a declaração de utilidade pública, os 
quais, no caso, foram plenamente atendidos, conforme comprova a 
documentação apensa ao processo. 

Examinados os documentos, constatamos que a referida entidade está em 
funcionamento há mais de dois anos, tem personalidade jurídica e sua 
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração 
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pelo exercício de suas funções. 

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 1 o da proposição, 
para acrescentar a sigla pela qual a instituição também é conhecida. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 501/99 com a Emenda n° 1, apresentada a 
seguir. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais e 

Assistenciais Nabor do Amanhecer - OSANA -, com sede no Município de 
Araxá.". 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - César de Mesquita -

Agostinho Silveira- Eduardo Daladier. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 511/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ivo José, tem por finalidade 
declarar de utilidade pública a Conporação Musical São Sebastião de 
Bandeirantes, com sede no Município de Mariana. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 21/8/99 e, a seguir, 
encaminhada a esta Comissão, á qual compete examiná-la, atendo-se aos 
lindes estabelecidos no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Procedendo-se ao exame da documentação apresentada, verifica-se que a 

entidade em questão é uma sociedade civil sem fins lucrativos, encontra-se 
em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos. 

Com base no que dispõe o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regula a 
matéria em exame, conclui-se que a entidade preenche todos os requisitos 
necessários para receber o título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 

legalidade do Projeto de Lei n° 511/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Agostinho Silveira - César de Mesquita. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 516/99 
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O Projeto de Lei n° 516/99, do Deputado João Leite, visa a declarar de 
utilidade pública o Educandário Presbiteriano Renovado - EPRE -, com sede 
no Município de Belo Horizonte. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 26/8/99, vem o projeto a esta 
Comissão para ser examinado preliminarmente, conforme dispõe o art. 188, 
ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, 

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, 
que nada recebem pelos cargos que ocupam. Verificamos, pois, que ela está 
corretamente instruída com os documentos indispensáveis à declaração de 
utilidade pública, prevista na Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 516/99 na forma 
proposta. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente- Agostinho Silveira, relator- Eduardo Daladier-

César de Mesquita. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 453/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 40/99, o Governador do Estado encaminhou a 
esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que altera dispositivos da Lei n° 
11.539, de 2217/94, que dispõe sobre a Universidade do Estado de Minas 
Gerais- UEMG- e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/7/99, o projeto tramita em regime 
de urgência e foi distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto 
aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, 
ele o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 1° do projeto altera os arts. 4°, 12, 14, 22 e 23 da Lei n° 11.539, de 

1994. 
O art. 2° do projeto determina o posicionamento na carreira de Magistério 

de Ensino Fundamental e Médio dos servidores ocupantes de cargos efetivos 
ou de função pública de professor, mediante opção manifestada no prazo de 
30 dias contados da data da publicação da lei e destina 15 cargos de 
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professor criados pela Lei n° 11.539 e constantes no seu Anexo IV, para a 
Coordenadoria de Ensino Fundamental e Médio. 

O art. 3° do projeto transforma um cargo de Chefe de Departamento em um 
cargo de Coordenador, adequando-o à nova Coordenação criada no art. 1°. 

A UEMG, instituída pelo art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição mineira, organiza-se sob a forma de autarquia, 
com personalidade jurídica de direito público e se vincula à Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia, conforme se depreende da leitura da alínea 
"a" do inciso 11 do art. 6° da Lei n° 11.903, de 1995. Sob o comando do art. 82 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado, foram estabelecidas as regras que determinaram a absorção, como 
unidades, pela Universidade do Estado de Minas Gerais das fundações 
educacionais de ensino superior instituídas pelo Estado ou com sua 
participação. 

Em 1994, a UEMG foi totalmente organizada pela Lei n° 11.539, que 
relacionou, no seu art. 21, as fundações que seriam absorvidas por ela, uma 
vez que cumpriram as exigências estabelecidas na Constituição. 

Considerando a sua organização como autarquia vinculada à Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia, a UEMG é entidade integrante da 
administração pública indireta do Estado, vinculada ao Chefe do Poder 
Executivo. Assim sendo, o projeto está conforme as disposições do art. 66, 111, 
"c" e "e", da Carta mineira, que estabelecem como matéria de iniciativa 
privativa do Governador do Estado a criação de cargo e função públicos da 
administração autárquica e a estruturação de entidade da administração 
indireta do Estado. Coaduna-se, ainda, o projeto com o art. 90, XIV, da 
Constituição mineira, que estatui como competência privativa do Governador 
do Estado dispor, na forma da lei, sobre a organização e a atividade do Poder 
Executivo. 

A redação dada pelo projeto ao art. 23 da Lei n° 11.539 permite concluir que 
o Governador do Estado propõe uma nova forma de organização da UEMG . 
Pela sua proposta, as entidades que deveriam ser absorvidas pela UEMG, 
por força do comando dos arts. 81 e 82 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, passam a ter o direito de 
optar pela permanência no sistema associado e não serem absorvidas. Essa 
hipótese está, como vemos, em evidente confronto com a Constituição do 
Estado, que estabelece a obrigatoriedade de absorção, pela UEMG, das 
fundações que atenderam aos requisitos constitucionais, na forma prevista no 
§ 1° do mencionado art. 82. Saliente-se que o instituto da absorção exige, 
num primeiro plano, a extinção da fundação. A partir disso, o seu patrimõnio é 
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transferido para a entidade da qual fará parte. Essas ações são 
implementadas na mesma lei que promove a extinção da fundação. Podemos 
dizer que a absorção de fundação pública consiste na sua extinção e na 
concomitante transferência do seu patrimônio para a entidade da qual fará 
parte. 

Em razão do vício de inconstitucionalidade apontado e das suas 
implicações que comprometem a redação dos arts. 4° e 14 da Lei n° 11.539, a 
que se refere o projeto, apresentamos a Emenda n° 1, que resgata e aprimora 
a redação original do art. 23 da Lei n° 11.539 e lhe acrescenta parágrafo 
extinguindo a Fundação de Ensino Superior de Passos e a Fundação 
Educacional de ltuiutaba e transferindo o seu patrimônio para a UEMG. A 
absorção dessas fundações pode ser implementada com fulcro no relatório 
apresentado pelas Comissões Especiais criadas pelo Decreto n° 37.751, de 
6/2196, que concluiu por estarem elas aptas a ser absorvidas, uma vez que 
foram atendidos os requisitos exigidos pelo§ 2° do art. 5° da Lei n° 10.323, de 
1990. Desse modo, a Emenda n° 1 promove as alterações necessárias nos 
arts. 4° e 14 da referida lei, aos quais se refere o projeto, elimina a 
inconstitucionalidade apontada e efetiva a absorção das fundações citadas, 
conforme determina a Constituição do Estado. 

A Emenda n° 2 aperfeiçoa a redação proposta no art. 1 o do projeto para o 
art. 12 da mencionada lei, fixa o prazo para a realização da eleição da lista 
tríplice pelo colégio eleitoral e determina o peso dos votos da entidade 
agregada e dos corpos docente, discente e técnico-administrativo da UEMG. 
Nesse ponto, foi fixado em 70 % o peso dos votos do corpo docente da 
UEMG, em conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 56 da Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei Federal n° 9.394, de 1996. 

A Emenda n° 3 busca, também, aperfeiçoar a redação proposta pelo projeto 
para o art. 22 da referida lei. A emenda reporta-se ao inciso I do § 4° do art. 
14 da Constituição do Estado, que obriga a extinção das fundações públicas 
por meio de lei. Como conseqüência da sua extinção mediante lei, a absorção 
dessas fundações deverá dar-se, também, por lei, já que decorre da 
transferência do patrimônio da entidade extinta para a entidade criada. Com 
esse mesmo argumento, apresentamos a Emenda n° 4, que revoga 
expressamente o § 2° do art. 21 da Lei n° 11.539, cuja redação autoriza a 
extinção de fundação pública por meio de decreto, em clara afronta ao 
comando constitucional citado. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 453/99 com as Emendas n°s 1 a 4, a 
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seguir apresentadas. 

EMENDAN° 1 
No art. 1° do projeto, substitua-se, na alínea "c" do inciso VIl, no inciso VIII 

do art. 4° e no art. 14 da Lei n• 11.539, de 22 de julho de 1994, o termo 
"associados" por "regionais"; suprima-se o § 6° do art. 4° da Lei n• 11.539, de 
22 de julho de 1994; e dê-se ao art. 23 da Lei n• 11.539, de 22 de julho de 
1994, a seguinte redação: 

"Art. 23 - Até a sua efetiva absorção pela UEMG, as entidades referidas no 
art. 21 serão consideradas agregadas à Universidade. 

§ 1° - Será garantida às entidades agregadas representação no Conselho 
Universitário e no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, com direito a 
voz e voto. 

§ 2° - Ficam extintas a Fundação de Ensino Superior de Passos e a 
Fundação Educacional de ltuiutaba e transferido o seu patrimônio para a 
Universidade, observada a legislação pertinente. 

§ 3° - O Governo do Estado assegurará dotação orçamentária específica 
para cada uma das entidades agregadas, bem como os recursos necessários 
para a manutenção e o funcionamento dos Campi Regionais de Passos e de 
ltuiutaba.". 

EMENDAN°2 
Dê-se ao art. 12 da Lei n• 11.539, de 22 de julho de 1994, a que se refere o 

art. 1 • do projeto, a seguinte redação: 
"Art. 12 - O Reitor e o Vice-Reitor, escolhidos entre os indicados em lista 

tríplice elaborada pelo colégio eleitoral definido pelo Estatuto da Universidade, 
serão nomeados pelo Governador do Estado para mandato de quatro anos 
contados da data da posse e do exercício. 

§ 1° - O colégio eleitoral será constituído de forma a assegurar a 
participação da entidade agregada e dos corpos docente, discente e técnico-
administrativo da Universidade, e seus votos terão o peso de 10% (dez por 
cento), 70% (setenta por cento), 10% (dez por cento) e 10% (dez por cento), 
respectivamente. 

§ 2°- Aplica-se o disposto no "caput" e no§ 1° deste artigo à escolha dos 
Conselheiros e seus respectivos suplentes que administrarão as entidades 
agregadas, com um mandato de quatro anos ou até a sua efetiva absorção. 

§ 3° - O primeiro provimento dos cargos a que se refere este artigo será 
realizado pelo colégio eleitoral no prazo de cento e oitenta dias contados da 
data de publicação desta lei.". 

EMENDAN°3 
Dê-se ao art. 22 da Lei n• 11 .539, de 22 de julho de 1994, a que se refere o 
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art. 1 o do projeto, a seguinte redação: 

"Art. 22 - A absorção das entidades mencionadas no artigo anterior, que 
decorre da sua extinção e da transferência do seu patrimônio para a UEMG, 
será feita por lei, nos termos do inciso I do§ 4° do art. 14 da Constituição do 
Estado, segundo o cronograma de prioridades a ser fixado e mediante o 
atendimento de requisitos administrativos, financeiros e acadêmicos, a juízo 
do Conselho Universitário, além dos previstos no § 2° do art. 5° da Lei n° 
10.323, de 20 de dezembro de 1990.". 

EMENDA N°4 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -Fica revogado o§ 2° do art. 21 da Lei n° 11.539, de 22 de julho de 

1994.". 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira- Maria Tereza Lara- Antônio Júlio. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 458/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em epígrafe, que 
declara de interesse comum o buriti e proíbe seu corte, foi publicado no 
"Diário do Legislativo" de 5/8/99 e distribuído preliminarmente a esta 
Comissão para exame de juridícidade, constitucionalidade e legalidade, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

A matéria também deverá ser apreciada pela Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais. 

Fundamentação 
O projeto declara de interesse comum o buriti ("Mauritia sp") e proíbe seu 

corte no Estado de Minas Gerais, em conformidade com o disposto no art. 7° 
da Lei Federal n° 4.771, de 15/9/65. 

Estabelece, ainda, a proposição que, em caráter excepcional e mediante 
prévia autorização do IEF, o corte, a extração e a supressão do buriti serão 
admitidos quando forem necessários à execução de obras, planos, atividades 
ou projetos de utilidade pública, podendo, nas áreas urbanas, a autorização 
ser concedida pelo órgão municipal competente. Determina, outrossim, a 
aplicação das penalidades previstas na legislação florestal do Estado aos 
infratores da lei. 

Consoante dispõe o art. 24, VI, da Constituição Federal, compete à União, 
aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, 
conservação da natureza e proteção do meio ambiente. No âmbito dessa 
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legislação partilhada, incumbe à União apenas estabelecer as normas gerais 
para todos os entes políticos componentes da Federação. 

Com efeito, a Lei Federal n° 4.771, de 15/9/65, recepcionada pela Carta 
Magna, regula as normas gerais sobre proteção de florestas e vegetação em 
geral. 

De acordo com os arts. 3°, "f', e 7° desse Diploma Legal, o poder público 
poderá declarar de preservação penmanente as florestas e demais formas de 
vegetação, com intuito de proteger exemplares da flora ou porque estejam 
ameaçados de extinção ou por motivo de sua localização, raridade, beleza ou 
condição de porta-sementes. 

Como se sabe, o buriti é uma palmeira de grande beleza, nativa das regiões 
úmidas do cerrado mineiro, sendo encontrada, principalmente, nas veredas 
ou terrenos pantanosos. 

Em 1986, o Estado de Minas Gerais promulgou a Lei n° 9.375, declarando 
de interesse comum e de preservação permanente os ecossistemas das 
veredas do vale do rio São Francisco. Com o advento da Lei n° 9.682, de 
12/10/88, a proteção aos ecossistemas de veredas foi estendida a todo o 
território mineiro. Não obstante essas medidas protecionistas, a legislação em 
vigor não protege os buritis situados fora dos ecossistemas de veredas. De 
forma dispersa, essa espécie de palmeira é encontrada, também, em toda a 
região do cerrado. Portanto, o projeto introduz novidade no mundo jurídico e 
atende aos pressupostos legais de proteção do meio ambiente. 

Com relação à iniciativa parlamentar, não vislumbramos óbice à tramitação 
do projeto. No entanto, é preciso dar nova redação ao seu art. 2", pois da 
forma como está redigido, o corte, a extração ou a supressão do buriti sem a 
devida autorização da autoridade competente não serão caracterizados como 
ilícito penal, mas tão-somente como infração administrativa. De conformidade 
com o art. 39 da Lei Federal n° 9.605, de 12/2/98, cortar árvores em floresta 
considerada de preservação permanente, sem permissão da autoridade 
competente, constitui crime, punido com detenção, de um a três anos, multa 
ou ambas as penas, cumulativamente. Como se trata de lei penal em branco, 
necessário se faz a sua complementação em outros diplomas normativos, tais 
como leis extravagantes, portarias, resoluções e decretos, para que possa ter 
aplicabilidade. Não estamos, com isso, legislando sobre matéria de natureza 
penal. Tanto a doutrina penalista como a jurisprudência reconhecem a 
competência dos demais entes políticos para regulamentarem essa matéria 
quando a legislação federal não estabelece, de forma cristalina, que tal 
medida se dará por meio de ato privativo da União. 

A esse respeito, Damásio E. de Jesus, em sua obra "Direito Penal" (Editora 
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Saraiva, 19• ed., vol. 1, págs. 16 a 18), assim leciona: 

"Normas penais em branco são disposições cuja sanção é determinada, 
permanecendo indeterminado o seu conteúdo. Ex.: a Lei n° 8.137, de 
27/12/90, que define crimes contra a ordem econômica e as relações de 
consumo, no inciso I de seu art. 6° impõe a pena de detenção de um a quatro 
anos, ou multa, a quem 'vender ou oferecer à venda mercadoria' 'por preço 
superior ao oficialmente tabelado'. A sanção vem determinada, ao passo que 
a definição legal do crime é incompleta, uma vez que se condiciona à 
expedição de portarias administrativas com as tabelas de preços. Essas 
completam a norma penal incriminadora. 

Depende, pois, a exeqüibilidade da norma penal em branco (ou cega ou 
aberta) do complemento de outras normas jurídicas ou da futura expedição de 
certos atos administrativos (regulamentos, portarias, editais). A sanção é 
imposta à transgressão (desobediência, inobservância) de uma norma (legal 
ou administrativa) a emitir-se no futuro". 

Em sentido lato, as normas penais em branco são aquelas em que o 
complemento é determinado pela mesma fonte formal da norma 
incriminadora, ou seja, o órgão encarregado de formular o complemento é o 
mesmo órgão elaborador da norma penal em branco. Há, portanto, 
homogeneidade de fontes, não obstante a norma depender de lei extrapenal 
para se complementar. Já as normas penais em branco em sentido estrito 
são aquelas cujo complemento está contido em norma procedente de outra 
instância legislativa. As fontes formais são heterogêneas, havendo 
diversificação quanto ao órgão de elaboração legislativa. Como exemplo, 
temos o art. 268 do Código Penal, que define a figura do crime de infração de 
medida sanitária preventiva da seguinte forma: "Infringir determinação do 
poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença 
contàgiosa". Seu complemento está nas determinações do poder público, 
mediante editais ou portarias, oficialmente publicados, podendo advir tais atos 
do poder público estadual ou municipal. 

No caso em exame, a complementação da norma penal em branco 
incumbe, indistintamente, a todos os entes federados. 

Assim sendo, apresentamos, na conclusão deste parecer, a Emenda n° 1. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 458/99 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 2° a seguinte redação: 
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"Art. 2° - O corte, a extração ou a supressão do buriti ("Mauritia sp') sem 

prévia autorização do órgão competente constitui infração administrativa, 
sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação florestal do 
Estado, sem prejuízo da sanção penal cabível.". 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - César Mesquita - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 464/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria dos Deputados Paulo Piau e Alberto Pinto Coelho, o projeto de 
lei em epígrafe dispõe sobre a propaganda e a publicidade promovidas por 
órgão público e entidade sob controle direto ou indireto do Estado. 

Publicada em 5/8/99, a proposição foi distribuída a esta Comissão para 
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição objetiva estabelecer normas disciplinadoras de propaganda e 

publicidade realizadas por órgão público e entidade sob controle direto ou 
indireto do Estado. A competência estadual para legislar sobre a matéria 
defiui do disposto no art. 25 da Constituição Federal, que se acha vazado nos 
seguintes termos: 

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 
que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1°- São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 
vedadas por esta Constituição". 

A seu turno, a Constituição mineira estabelece, em seu art. 10, inciso 11, a 
competência do Estado para organizar seu governo e sua administração. 

Assim, à vista dos dispositivos mencionados, resulta inequívoca a 
competência que toca ao Estado para dispor normativamente sobre a 
matéria; cabendo, ainda, salientar que é lícito à Assembléia Legislativa 
deflagrar o processo legislativo a ela pertinente, porquanto inexiste, no caso, 
norma instituidora de reserva de iniciativa a qualquer dos Poderes do Estado. 

Contudo, o § 4° do art. 6° veicula disposição inconstitucional, razão pela 
qual apresentamos a Emenda n° 1, que visa a sua supressão. 

Com efeito, o referido dispositivo determina que a participação na licitação 
fica restrita a empresa com estabelecimento no Estado. Tal dispositivo hà de 
ser eliminado, uma vez que fere o princípio da igualdade, que deve presidir 
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todo processo licitatório. Segundo esse princípio, é vedado o estabelecimento 
de condições que favoreçam determinados licitantes em detrimento de outros. 
A esse propósito, cumpre dizer que o Supremo Tribunal Federal julgou 
inconstitucional dispositivo de lei estadual que dá preferência a empresas 
estabelecidas no Estado federado (ROA 162/204) e lei que estabelece 
deduções diversas em razão do local de industrialização dos bens fornecidos, 
por implicarem violação ao princípio da igualdade (ROA 152/160). 

Entendemos, ainda, necessário alterar a redação do art. 4°, com vistas a 
aprimorá-la, o que fazemos mediante a apresentação da Emenda n° 2. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 464/99 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir 
apresentadas. 

EMENDAN° 1 
Suprima-se o§ 4° do art. 6°. 

EMENDA N°2 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° - Na divulgação de propaganda ou publicidade cuja mensagem 

contenha referência a região ou município específico, será dada preferência a 
veículos de comunicação que melhor alcancem o público que se pretende 
atingir.". 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Eduardo Daladier, Presidente- Ermano Batista, relator- César de Mesquita 

-Paulo Piau- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 487/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em epígrafe 
determina a inclusão da disciplina Formação de Condutores de Veículos nos 
currículos do ensino médio. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 12/8/99, a proposição foi distribuída 
a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a" 
, do Regimento Interno. 

FUNDAMENTAÇÃO 
O projeto em exame objetiva inserir no programa curricular das escolas de 

ensino médio a disciplina Formação de Condutores de Veículos. Nos termos 
da proposição, a Secretaria da Educação, com a colaboração do DETRAN-
MG; elaborará, para orientação dos estabelecimentos de ensino, sugestão de 
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conteúdos para a nova disciplina, bem como providenciará a divulgação de 
textos e a distribuição do material didático correspondente. 

Para a análise jurídico-constitucional da proposição, cumpre examinarmos a 
legislação pertinente à matéria nela contida, a começar pela Constituição da 
República, cujo art. 22, XXIV, atribui à União competência privativa para 
legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Em atenção a esse 
comando constitucional, editou-se a Lei n° 9.394, de 20/12/96. Por sua vez, o 
art. 24, ·IX, da Lei Maior estabelece que compete ao Estado legislar 
concorrentemente com a União sobre educação, cultura, ensino e desporto. 
Assim, a atuação normativa do legislador estadual haverá de se conformar 
aos balizamentos traçados pelo legislador federal, os quais se acham 
expressos na mencionada Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Esse 
diploma legal estabelece, em seu art. 26, que "os currículos do ensino 
fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por 
uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela". Já o art. 1 O atribui aos 
Estados competência para editar normas complementares para o seu sistema 
de ensino. 

Da análise desse conjunto normativo e cingindo-nos aos estreitos limites do 
juízo de admissibilidade que cabe a esta Comissão proferir, concluímos pela 
inexistência de óbice de ordem jurídico-ccnstitucional a inviabilizar o projeto, 
uma vez que a providência legislativa por ele preconizada em nada conflita 
com a legislação federal pertinente, antes constitui tão-somente manifestação 
da competência legislativa estadual em caráter complementar às normas 
estatuídas pela União. Com efeito, no que se refere à estrutura curricular, o 
projeto mantém intangível a chamada base nacional comum, cuja 
observância se impõe a todos os Estados federados, alterando, entretanto, o 
núcleo diversificado, nele incluindo a disciplina Formação de Condutores de 
Veículos. A proposta insere-se, portanto, no âmbito de competência 
legislativa do Estado, que deve discipliná-la pela via da legislação 
concorrente . 

Cumpre ressaltar, outrossim, que inexiste, no caso, regra instituidora de 
reserva de iniciativa, razão pela qual cabe à Assembléia Legislativa deflagrar 
o processo legislativo relativo à matéria em exame. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 487/99. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
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Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - César de Mesquita -

Eduardo Daladier- Paulo Piau -Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 489/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epígrafe 
assegura aos trabalhadores desempregados a suspensão do pagamento das 
tarifas de água e luz por um período de seis meses. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 12/8/99, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos jurídico, constitucional e 
legal, em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em análise assegura tratamento especial ao trabalhador 

desempregado e usuário dos serviços públicos de fornecimento de água e 
luz, prestados por concessionárias estaduais. De acordo com a proposição, o 
usuário poderá suspender o pagamento das tarifas desses serviços por um 
período de seis meses, desde que comprove estar desempregado e realizar 
consumo mensal de energia elétrica não excedente a 1 OOKwh. 

O projeto determina, ainda, que, a partir do sétimo mês, o beneficiário terá 
acrescentado à tarifa normal 1/12 do montante não pago, sem multa e sem 
juros. Além disso, enquanto estiver amortizando a dívida contraída com a 
concessionária, o trabalhador não poderá recorrer novamente ao benefício 
previsto no projeto. 

A proposição encontra respaldo no § 5° do art. 40 da Carta Política mineira, 
que assim estabelece: 

"Art. 40- ..... 
§ 5° - A lei estabelecerá tratamento especial em favor do usuário de baixa 

renda". 
Sob a tutela do princípio doutrinário da supremacia do interesse público 

sobre o particular, norteador dos atos do administrador público, o projeto está 
conforme as diretrizes constitucionais que zelam pelo amparo aos menos 
favorecidos, a exemplo do dispositivo aqui transcrito. 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra "Direito Administrativo", 5• 
ed., Editora Atlas S.A., 1995, pp. 243 e 244, concessão de serviço público é o 
contrato administrativo pelo qual a administração pública delega a outrem a 
execução de um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, 
por sua conta e risco, assegurando-lhe a remuneração mediante tarifa paga 
pelo usuário. Acrescenta a publicista que o concessionário "faz jus ao 
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recebimento da tarifa, ao equilíbrio econom1co da concessão e à 
inalterabilidade do objeto; vale dizer que o poder público pode introduzir 
alterações unilaterais no contrato, mas tem que respeitar o seu objeto e 
assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, aumentando a 
tarifa ou compensando pecuniariamente o concessionário". 

Por oportuno, urge esclarecer que, conforme estabelece o art. 30 da Carta 
Magna, compete a cada ente federativo prestar, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local. José Nilo 
de Castro destaca que, entre os principais serviços públicos locais que o 
município mantém e presta em cooperação com a União e o Estado, arrolam-
se os de fornecimento de energia elétrica e de água, respectivamente 
("Direito Municipal Positivo", Editora Del Rey, 38 ed., pág. 251 ). Assim, a 
concessão do benefício postulado na proposição em análise somente terá 
validade quando os serviços públicos focalizados forem prestados por 
empresa sob controle acionário do Estado membro, como, por exemplo, a 
CEMIG e a COPASA-MG. De outra forma, ocorreria uma nítida ingerência do 
Estado em matéria da competência de outro ente federativo. Assim, nos 
municípios em que tais serviços não forem prestados por empresa 
concessionária da qual o Estado detenha o controle, não haverá como obrigar 
o prestador do serviço a conceder o benefício em questão. Diante desses 
argumentos, apresentamos a Emenda n° 1, que, ao dar nova redação ao art. 
1 o do projeto, delimita o real alcance da proposição, em consonância com as 
diretrizes constitucionais e legais que regem a matéria. 

Ao Governo do Estado resta, pois, a tarefa de promover as devidas 
modificações nos contratos firmados pelas concessionárias estaduais com os 
municípios mineiros para os quais elas prestam os serviços afetados pelo 
projeto, de modo a rever os valores das tarifas cobradas dos diversos tipos de 
usuário, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro desses 
contratos administrativos, conforme prevê a doutrina jurídica que versa sobre 
esse tema. 

Em que pese ao seu mérito, o projeto é omisso no que tange à necessidade 
de regulamentação por parte do Poder Executivo, a quem cabe definir o 
órgão competente desse Poder a cargo do qual ficará a adoção das medidas 
necessárias à implementação da lei. Em razão desse fato, apresentamos a 
Emenda n° 2, que supre a omissão apontada . 

Por fim, apresentamos a Emenda n° 3, que tem por propósito vincular a 
vigência da lei à data de publicação, e não, á de promulgação, conforme 
consta no projeto. 

À luz dos argumentos apresentados, não detectamos óbice de natureza 
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jurídica, constitucional ou legal à tramitação do projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 489/99 com as Emendas n°s 1 a 3, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - As empresas integrantes da administração pública indireta do 

Estado, prestadoras dos serviços públicos de fornecimento de água e de 
energia elétrica, concederão aos trabalhadores desempregados a suspensão 
do pagamento das tarifas referentes a esses serviços, por um período de seis 
meses, nos termos desta lei.". 

EMENDA N°2 
Substitua-se, no art. 6°, o termo "promulgação" por "publicação". 

EMENDAN°3 
Acrescente-se o seguinte art. 6°, renumerando-se os demais: 
"Art. 6° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 

cento e vinte dias contados da data de sua publicação.". 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - César de Mesquita 

-Paulo Piau- Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 492/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em exame pretende 
incluir a disciplina Direito Ambiental e Preservação do Meio Ambiente no 
currículo dos ensinos fundamental e médio. 

Publicada em 13/8/99, a proposição foi encaminhada a esta Comissão para 
que seja examinada quanto a seus aspectos jurídicos, constitucionais e 
legais, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O Estado tem o dever de conscientizar a sociedade sobre a importância de 

se preservar o meio ambiente, de modo a transformar o relacionamento do 
homem com a natureza. Para a consecução desse objetivo, é necessário que 
promova programas educacionais destinados, principalmente, à infância, de 
modo a incutir nos futuros cidadãos sólido senso de responsabilidade pela 
conservação do meio ambiente. 

O escopo da proposição em exame é, justamente, introduzir nos currículos 
escolares a disciplina Direito Ambiental e Preservação do Meio Ambiente; 
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todavia, em que pese à relevância da medida proposta, torna-se 
desnecessário consigná-la em lei, uma vez que semelhante determinação já 
consta na Constituição da República e na própria Carta Estadual. 

De fato, o art. 225, VI, da Carta Magna dispõe que é dever do poder público 
promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino. A Constituição 
do Estado, no seu art. 21, § 1°, inciso I, assim também o determina. Esse 
dispositivo foi devidamente regulamentado pela Lei n° 10.889, de 1992. Tal 
ordenamento trata de forma detalhada da inclusão da educação ambiental 
nos currículos das escolas e da capacitação de professores especializados 
nesse estudo. Segundo dispõe o art. 1 o dessa lei, o Poder Executivo deverá, 
no prazo que especifica, promover os meios necessários à especialização de 
professores em educação ambiental, de forma que cada escola tenha 
coordenador de programas de ensino e de atividades dessa disciplina. 

Isso posto, a proposição em estudo, por não introduzir no mundo jurídico 
nenhuma inovação, é inócua e, portanto, antijurídica, razão pela qual não 
deve tramitar nesta Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e 

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 492/99. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Eduardo Daladier -

César de Mesquita -Agostinho Silveira- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 496/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 496/99 
altera o art. 1° da Lei n° 11.867, de 1995, que reserva percentual de cargos 
ou empregos públicos, no âmbito da administração pública do Estado, para 
pessoas portadoras de deficiência. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 13/8/99, vem a proposição a esta 
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.188, c/c o art. 1 02, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A nova ordem jurídica e constitucional consagra aos portadores de 

deficiência a prerrogativa da reserva de percentual de cargos e empregos 
públicos, nos termos do art. 28 da Constituição Estadual. Por se tratar de 
norma não executável, impôs-se a necessidade de lei que disciplinasse a 
matéria em pauta. 
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Registre-se que, no âmbito da administração pública da União, a matéria já 

tinha recebido tratamento na Lei Federal n° 8.112, de 1990, que dispõe sobre 
o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais, a qual estabeleceu que serão reservados até 
20% das vagas oferecidas em concursos para portadores de deficiência. 

Em nível estadual, está em vigor a Lei n° 11.867, de 1gg5, que fixou em 
1 0% o limite de vagas destinadas ao cumprimento dos dispositivos 
constitucionais. Argumenta a autora da proposição que tal lei está 
desatualizada, em razão da nova realidade social, motivo pelo qual seria 
razoável o estabelecimento de novo percentual de vagas em concursos 
públicos a ser reservado para portadores de deficiência. O montante de 10% 
seria pouco diante do grande número de deficientes em condições de 
trabalhar e da escassez de vagas no serviço público. Assim, o aumento 
desse percentual viria a sanar parte do grave problema social que hoje existe 
em nosso Estado. 

Saliente-se que a proposição em epígrafe se coaduna com as diretrizes 
determinadas pelas Constituições Federal e Estadual. Dessa forma, inexiste 
obstáculo de ordem jurídica que possa comprometer a tramitação do projeto 
em análise. 

Ocorre que, ao propor o aumento do percentual de vagas estabelecido na 
Lei n° 11.867 de 10% para 15%, o projeto não deixa claro se pretende 
modificar apenas o "caput" do art. 1° ou todo o artigo, incluindo seus 
parágrafos. Dessa forma, a redação do art. 1 o da proposição em tela enseja 
correção de caráter técnico. Por esse motivo, apresentamos, ao final, a 
Emenda n° 1. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 

do Projeto de Lei n° 496/99 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N" 1 

Substituam-se, no art. 1°, os termos "O art. 1°" por "O "caput" do art. 1°". 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1 gg9_ 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

César de Mesquita- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 503/gg 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em epígrafe institui 
a obrigatoriedade de manutenção de departamento médico e de ambulância 
para atendimento do público que especifica. 
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Publicada em 19/8/99, a proposição foi distribuída a esta Comissão para 

receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
Segundo dispõe o projeto em exame, os conjuntos de estabelecimentos 

comerciais e os centros de compras conhecidos como "shopping centers" 
ficam obrigados a manter em suas instalações departamentos médicos para 
prestação gratuita de primeiros socorros ao público visitante e aos 
funcionários, bem como ambulâncias para transportar pacientes nos casos 
mais graves. Os departamentos médicos serão dirigidos por profissionais 
médicos e deverão contar com uma equipe de auxiliares habilitados a prestar 
atendimento imediato em circunstâncias emergenciais. 

É inegável o caráter meritório da proposição, porquanto a providência 
legislativa por ela preconizada visa a propiciar maior segurança ás pessoas 
que freqüentam os centros de compras. Nem é necessário dizer que tais 
estabelecimentos tendem a se expandir cada vez mais, sobretudo diante do 
crescente processo de centralização de compras nesses locais, o que 
acarreta um enorme fluxo de pessoas que circulam em suas dependências. 
Assim, conquanto se trate de empreendimentos privados, nada impede que o 
Estado, em nome do interesse público, lhes imponha determinados 
condicionamentos, ainda mais quando o que se pretende é assegurar a 
preservação da saúde. 

Pelo prisma jurídico-constitucional, a competência do Estado para legislar 
sobre a matéria deriva do disposto no art. 25 da Constituição do Estado, cuja 
redação é a seguinte: 

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 
que adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§ 1°- São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 
vedadas por esta Constituição". 

Cite-se ainda o disposto no art. 17 4 da Constituição da República, vazado 
nos seguintes termos: 

"Art. 17 4 - Como agente normativo e regulador da atividade econõmica, o 
Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado". 

Outrossim, cumpre salientar que é dado à Assembléia Legislativa deflagrar 
o processo legislativo neste caso, pois a matéria não se insere entre aquelas 
alcançadas pela norma instituidora de reserva de iniciativa a qualquer dos 
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Poderes do Estado; contudo, entendemos necessária a apresentação de 
emenda que introduza na proposição dispositivo concedendo um prazo para 
que os centros de compra já existentes se adaptem ao disposto na nova lei. 

Faz-se necessária também emenda que inclua no projeto um preceito de 
sanção, de modo a assegurar a eficácia das disposições nele contidas. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n• 503/99 com as Emendas n•s 1 e 2, a 
seguir apresentadas. 

EMENDA N" 1 
Acrescente-se ao art. 1 o o seguinte § 3°: 
"Art.1°- .............................................. . 
§ 3° - A não-observãncia do disposto neste artigo sujeitará os 

estabelecimentos infratores a multa de 10.000 (dez mil) a 20.000 (vinte mil) 
UFIRs.". 

EMENDAN°2 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . ... - Os conjuntos de estabelecimentos comerciais e os centros de 

compras já em funcionamento disporão do prazo de até doze meses contados 
da publicação desta lei para atender às suas disposições.". 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Eduardo Daladier, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Ermano Batista -

Paulo Piau - César de Mesquita. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 509/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe tem por 
objetivo assegurar a isonomia de vencimentos entre os cargos de Reitor da 
Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e de Reitor da 
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e promover a 
equiparação desses vencimentos aos do cargo de Secretário de Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 20/8/99, foi o projeto distribuído a 
esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos jurídico, constitucional e 
legal, em conformidade com o disposto no art. 192, c/c os arts. 188 e 102, 111, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A EMG e a UNIMONTES constituem autarquias do Estado, criadas com 

fulcro, respectivamente, no "caput" do art. 81 da Constituição mineira e no § 
3° do art. 82 de seu Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
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Considerando sua natureza autárquica, essas universidades integram a 

administração pública indireta do Estado, conforme o § 1° do art. 14 da 
Constituição Estadual, segundo o qual a administração pública indireta é a 
que compete à autarquia, de serviço ou territorial, entre outras entidades. Já a 
administração pública direta é a que compete a órgão de qualquer dos 
Poderes do Estado. 

As autarquias mencionadas integram a estrutura da Secretaria de Estado 
de Ciência e Tecnologia, segundo o art. 4°, 11, da Lei n° 11.903, de 1995. 

A Constituição do Estado, no art. 32, "caput", estabelece que a lei 
assegurará ao servidor público da administração direta isonomia de 
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo 
Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao 
local de trabalho. Ou seja, a Carta mineira não prevê tal isonomia para os 
servidores da administração indireta, da qual fazem parte as autarquias 
UEMG e UNIMONTES. É bem verdade que o dispositivo destacado, se não 
assegura esse direito, também não o proíbe. Todavia a iniciativa do processo 
legislativo, no caso, tem de ser do Poder Executivo, de acordo com o princípio 
da reserva de competência, constante no art. 66, 111, "b" da Carta mineira. 

Por outro lado, a equiparação do vencimento do Reitor ao do Secretário de 
Estado insere-se também no rol das matérias em relação às quais a 
deflagração do processo legislativo compete ao Governador do Estado, uma 
vez que se trata da fixação da remuneração de servidor da administração 
autárquica do Estado. A propósito, urge salientar que o STF tornou pacífico o 
entendimento de que a iniciativa reservada das leis constitui projeção do 
princípio da separação de Poderes. Por oportuno, transcrevemos trecho da 
ementa da ADIN n° 89-MG, julgada em 4/2/93, que remete a várias outras 
semelhantes e é ilustrativa desse entendimento: 

"Normas que, por disporem, sem exceção, sobre servidores públicos do 
Estado, padecem do vício de inconsmucionalidade formal, por inobservância 
do princípio da reserva da iniciativa legislativa ao Chefe do Poder Executivo, 
corolário do postulado da separação dos poderes, imposto aos Estados pelo 
art. 25 da Constituição Federal de 1988 e, especialmente, ao constituinte 
estadual, no art. 11 do ADCT/88, combinados, no presente caso, com o art. 
61, § 1°, alíneas "a" e "c", da mesma Carta". 

Em tempo, ressaltamos que aos dispositivos da Constituição Federal 
destacados no trecho transcrito correspondem o art. 66, 111, alíneas "b" e "c", 
da Carta mineira. O art. 66, 111, "b", da Constituição· do Estado, acima 
destacado, estabelece como matéria de iniciativa privativa do Governador do 
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Estado a criação de cargo e função públicos da administração direta, 
autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Aos argumentos apresentados acrescente-se que o projeto é gerador de 
despesas não previstas na lei orçamentária anual, contrariando, desse modo, 
o art. 161, I, da Carta mineira, que veda o início de programa ou projeto não 
incluídos nessa lei. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade 

e ilegalidade do Projeto de Lei n° 509/99. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - César de Mesquita -

Eduardo Daladier - Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 520/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, a proposição em epígrafe torna 
obrigatória a inserção da disciplina Noções de Direitos Humanos em 
concursos públicos e cursos internos de órgãos da administração do Estado. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/8/99, foi o projeto preliminarmente 
distribuído a esta Comissão para ser submetido a exame de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição tem por objetivo tornar Noções de Direitos Humanos matéria 

curricular obrigatória em todos os concursos de provas e de provas e títulos 
para admissão de novos servidores no âmbito do Estado. 

O projeto, em seu art. 2°, visa a obrigar a Polícia Militar, o Corpo de 
Bombeiros Militar e a Polícia Civil a inserir a matéria Noções de Direitos 
Humanos em todos os seus cursos internos de formação e aperfeiçoamento 
de praças, oficiais, Delegados, agentes, Investigadores e outros. 

Por fim, a proposição estatui que o respeito e a prática aos direitos 
individuais do cidadão passarão a ser anotados nos boletins pessoais 
curriculares dos servidores civis e militares e serão fundamentais e prioritários 
nos processos administrativos de acessos, promoções de cargos, funções e 
patentes ou demissões e expulsões motivadas. 

A matéria sobre a qual dispõe o projeto é de competência do Estado, por 
força do disposto no § 1 ° do art. 25 da Constituição da República, c/c o art. 
10, 11, da Carta mineira, que estatui que compete ao Estado organizar seu 
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governo e administração. 

A Constituição Estadual estabelece, outrossim, que cabe à Assembléia 
Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre 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 (art. 61, IX). 

Cumpre ainda dizer que as normas do projeto não se inserem entre as 
matérias submetidas ao princípio da reserva de iniciativa, previstas no art. 66 
da Constituição mineira. 

Desse modo, não vislumbramos óbice à tramitação do projeto. 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 520/99. 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Paulo Piau - César 

de Mesquita- Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 534/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 33/99, o Governador do Estado encaminhou 
para exame e deliberação desta Casa o projeto de lei em epígrafe, que 
autoriza o Poder Executivo a extinguir a Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS- e dá outras providências. 

Por força do § 5° do art. 173 do Regimento Interno, a proposição é oriunda 
do desdobramento do Projeto de Lei n° 399/99, do Governador do Estado, 
que teve seu parecer aprovado na reunião do dia 26/8/99. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 2/9/99, o projeto foi distribuído às 
comissões competentes para receber parecer, em regime de urgência, nos 
termos do art. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais pertinentes à matéria, fundamentado nos seguintes 
termos. 

Fundamentação 
A proposição tem por escopo autorizar o Poder Executivo a extinguir a 

empresa pública TURMINAS, com instttuição autorizada pela Lei n° 7.658, de 
27/12/79. 

A iniciativa visa a atender ao art. 14, § 4°, da Constituição Estadual, o qual 
estabelece que depende de lei a autorização para instituir e extinguir empresa 
pública; todavia entendemos que a proposta de extinção da TURMINAS não 
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deve prosperar. 

É sabido que o turismo em todos os países do mundo é considerado fonte 
inesgotável de riqueza e crescimento social e econômico. O dinamismo das 
ações no setor requer a existência de uma instituição ágil, com rápida 
capacidade de decisão. Qualquer governo que deseje implementar políticas 
públicas de turismo precisa de um ente operacional com independência para 
atuar. Na esteira desse entendimento, consideramos a permanência da 
TURMINAS no âmbito da administração estadual imprescindível ao 
desenvolvimento do turismo, setor em que já vem desempenhando papel 
relevante. Portanto, em vez de apoiar a extinção da empresa, optamos por 
modificar a legislação vigente, atribuindo nova competência à TURMINAS, de 
modo a capacitá-la ao mais eficiente exercício das ações de sua 
responsabilidade. 

Diante do exposto, apresentamos na conclusão o Substitutivo n° 1, por 
sugestão da Deputada Elbe Brandão, o qual dá nova redação ao art. 2° da Lei 
n° 7.658, de 27/12179, que autorizou a instituição da entidade. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do 

Projeto de Lei n° 534/99 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Dá nova redação ao art. 2° da Lei n° 7.658, de 27 de dezembro de 1979, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 2° da Lei n° 7.658, de 27 de dezembro de 1979, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 2°- Compete à TURMINAS: 
I - responsabilizar-se pela operacionalização dos programas e dos projetos 

de apoio e de incentivo ao turismo definidos pela Secretaria de Estado do 
Turismo- SETUR -; 

11 - implantar e operacionalizar, por meio de convênios específicos, as 
atribuições delegadas ao Estado pelo órgão federal de turismo; 

111 - promover e assistir a implantação de equipamentos turísticos no 
Estado; 

IV - formular e executar a política de apoio ao artesanato no Estado, 
divulgando seus produtos e promovendo sua comercialização; 

V- explorar empreendimentos turísticos no Estado, quando se tratar de: 
a) serviços ou equipamentos de apoio à atividade turística como um todo; 
b) projetos pioneiros cuja promoção não interesse à iniciativa privada; 
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c) associações entre o setor público e o privado em que o primeiro atue 

como estimulador e o segundo, como executor.". 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Eduardo Daladier, Presidente- Ermano Batista, relator- Agostinho Silveira -

Paulo Piau - César de Mesquita. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 435/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

A Comissão Especial do Cólera no Vale do Jequitinhonha, por meio do 
requerimento em epígrafe, pleiteia seja encaminhado ofício ao 2° Ten. PM 
Luciovane Batista Lopes, Comandante do Pelotão da Polícia Militar de Pedra 
Azul, solicitando-lhe seja enviado a esta Casa relatório detalhado das 
atividades realizadas por esse destacamento, como órgão de defesa civil, no 
combate ao cólera, constando também sugestões aos Governos municipal, 
estadual e federal para a resolução definitiva do problema. 

Após ser publicada, vem a proposição à Mesa da Assembléia para receber 
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame encontra respaldo no art. 54, § 3°, da Constituição 

Estadual, que assim disciplina: 
"Art. 54- .................................................. . 
§ 3° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a 

dirigente de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da 
Polícia Militar e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-
atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa 
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização". 

As informações requeridas na proposição destinam-se a subsidiar os 
trabalhos da Comissão Especial do Cólera no Vale do Jequitinhonha, 
instituída conforme dispõe o art. 111, 11, do Regimento Interno, para proceder 
a estudo sobre a matéria e apresentar soluções pertinentes. 

Em Pedra Azul, município localizado no vale do Jequitinhonha, onde o 
sistema de saneamento básico ainda é incipiente, sem tratamento adequado 
da água e do esgoto sanitário, o cólera contaminou, em 1993, mais de 1.200 
pessoas. A população teme, agora, um surto de proporções semelhantes ao 
de 1993, visto que as condições sanitárias não se modificaram. 

O requerimento é direcionado ao ~-Ten. PM Luciovane Batista Lopes, 
Comandante do Pelotão da Polícia Militar de Pedra Azul, cujo destacamento 
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está atuando na região, como órgão da Defesa Civil. 

O Decreto Federal n° 895, de 16/8/93, que "dispõe sobre a organização do 
Sistema Nacional da Defesa Civil", no seu art. 13, § 2°, estabelece que "a 
atuação dos órgãos federais, estaduais e municipais, na área atingida, far-se-
á sempre em regime de cooperação, cabendo a coordenação ao órgão local 
de defesa civil". 

Cumpre-nos esclarecer que as polícias militares são consideradas forças 
auxiliares e reservas do Exército, e, conforme preceitua o referido decreto, no 
seu art. 10, 111, "ao Ministério do Exército compete cooperar no planejamento 
de defesa civil e em ações de busca de salvamento; participar de atividades 
de prevenção e de reconstrução; apoiar as ações de defesa civil com 
pessoal, material e meios de transporte". 

No Município de Pedra Azul não há destacamento do Corpo de Bombeiros, 
ao qual constitucionalmente incumbe a execução de defesa civil, razão pela 
qual entendemos legitima a participação da Polícia Militar no local, em regime 
de cooperação, pois o art. 13, § 1°, do Decreto n° 895, de 16/8/93, dispõe que 
"caberá aos órgãos públicos localizados na área atingida a execução imediata 
das medidas que se fizerem necessárias". 

Portanto, consideramos oportuno o envio da solicitação ao Comandante do 
Pelotão da PMMG em Pedra Azul, pois os dados obtidos por seu intermédio, 
além de subsidiarem os trabalhos da referida Comissão, poderão auxiliar 
futuramente outros municípios onde se manifesta o cólera. 

No entanto, visando restringir o alcance da proposição ao âmbito de nosso 
Estado, optamos por apresentar a Emenda n° 1 ao final do parecer. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 435/99 

com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDAN° 1 

Suprima-se a expressão "e federal". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - Durval Ângelo, relator - José Braga - Dilzon 

Melo- Gil Pereira. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 501/99 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De iniciativa do Deputado Márcio Kangussu, a propos•çao em análise 
requer a transcrição, nos anais da Casa, do artigo publicado no jornal "Estado 
de Minas" do dia 8/7/99, da odontóloga Marcelina Motta Moreira, intitulado 
"Milhões de Pessoas Merecem Sorrir". 
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O requerimento foi publicado em 6/8/99 e vem agora à Mesa para receber 

parecer, nos termos do art. 79, VIII, "b", do Regimento Interno. 
Fundamentação 

O inciso XIII do art. 233 do Diploma Regimental dispõe que o requerimento 
de inserção, nos anais da Assembléia, de documento ou pronunciamento não 
oficial será submetido a votação se contiver matéria especialmente relevante 
para o Estado. 

O objeto deste requerimento, realmente, está caracterizado como não 
oficial, já que não foi lido em expediente de reunião, tampouco 
consubstanciou-se em proposição, submetendo-se, nessa qualidade, à 
deliberação das comissões ou do Plenário. 

Entretanto, quanto à sua relevância, nos termos em que está identificada 
pelo dispositivo regimental, cabe-nos fazer restrição. Importante para o 
Estado de Minas Gerais é o fato cuja dimensão histórica, política ou cultural 
afete porção significativa do seu povo - seus valores ou seus interesses - e 
tenha repercussão duradoura. 

Não é o caso do artigo da odontóloga Marcelina Motta Moreira, publicado 
no dia 8/7/99, no jornai"Estado de Minas". Embora sejamos concordes com a 
preocupação da doutora relativa à saúde bucal da população, acreditamos 
que seu artigo não tenha a dimensão exigida pelo Regimento Interno da Casa 
para que possa figurar em seus anais, mesmo porque revela opinião pessoal 
e emotiva sobre a questão que pretende abordar. 

Assim sendo, não se coadunando com a exigência regimental, cabe-nos 
negar-lhe acolhida. 

Conclusão 
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n° 501/99. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 14 de setembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Ângelo - Dilzon 

Melo - Gil Pereira . 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE SETEMBRO DE 1999 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 421/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Conscienciarte, com 
sede no Município de Paracatu. 

Inicialmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que a examinou sob os aspectos jurídico, constitucional e legal. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
nos termos do art. 103, I, "a", ele o art. 102, XIV, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Fundação Conscienciarte de Paracatu é uma sociedade filantrópica sem 

fins lucrativos que tem por objetivo promover o desenvolvimento do nível de 
consciência e a qualidade de vida da comunidade em que se situa, buscando 
a conquista da cidadania plena. 

Demonstrada a relevância social do trabalho empreendido pela entidade, 
afigura-se-nos justo e oportuno outorgar-lhe o título declaratório de utilidade 
pública estadual. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 421/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 463/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe visa a 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Taquaraçu de 
Baixo, com sede no Município de Santa Luzia. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade tem o objetivo precípuo de congregar órgãos e pessoas 
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interessadas em melhorar as condições sócio-econõmicas dos moradores do 
Bairro Taquaraçu de Baixo. Por tal razão, protege a saúde da família, dando 
apoio a gestantes, a crianças e a idosos e promovendo campanhas 
filantrópicas e cursos de capacitação profissional. Além disso, são objetivos 
da Associação a criação, a implantação e a administração de um sistema de 
integração de emissora de radiodifusão e TV e outros meios de comunicação 
comunitários, buscando o aperfeiçoamento qualitativo da produção 
jornalística e cultural. 

De acordo com o exposto, julgamos oportuno que a entidade seja declarada 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

463/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 488/99 
Comissão de Direitos Humanos 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado César de Mesquita, visa declarar de 

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -
APAC -, com sede no Município de Uberlândia. 

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
lhe ofereceu a Emenda no 1. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação, fundada em 30/11/79, tem por objetivo básico a 

readaptação de ex-presidiários na sociedade. Para alcançá-lo, presta-lhes 
assistência moral e espiritual, além de oferecer educação profissional e 
serviços médicos e odontológicos. Promove, assim, o seu bem-estar e o de 
suas famílias, sua integridade e sua dignidade. 

É oportuno, pois, que se outorgue à entidade o título declaratório de 
utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 488/99 

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1999. 
Glycon Terra Pinto, relator. 



PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 508/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em epígrafe tem por 
finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE de Cambuquira, com sede nesse município. 

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 20/8/99 e, a seguir, 
encaminhada a esta Comissão, à qual compete examiná-la nos termos do art. 
102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Pelo exame da documentação que compõe o processo, verifica-se que a 

entidade de que trata a proposição em tela é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, e sua 
diretoria é composta por pessoas idõneas e não remuneradas pelo exercício 
de suas funções. 

De acordo com o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regula a matéria, 
verifica-se que a entidade citada está apta a receber o titulo declaratório de 
utilidade pública. 

Cumpre-nos, no entanto, apresentar emenda ao projeto, na conclusão deste 
parecer. 

Conclusão 
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 508/99 com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE de Cambuquira, com sede no Município de 
Cambuquira.". 

Sala das Comissões, 16 de setembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente e relator - Agostinho Silveira - César de 

Mesquita- Eduardo Daladier- Paulo Piau. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 361/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise, 
encaminhada a esta Casa por meio da Mensagem n° 64/99, tem por objetivo 
revogar dispositivos da Lei n° 12.237, de 5/7/96, que estabelece providências 
a respeito da organização e do funcionamento do Conselho de 
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Desenvolvimento Econômico e Social. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 3/6/99 e tendo recebido da 
Comissão de Constituição e Justiça parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria, vem o projeto agora a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição visa a revogar o inciso VIII do art. 1° da Lei n° 12.127, de 

1g96, a qual altera dispositivos da Lei n° 10.628, de 1g92, que estabelece a 
organização e o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico 
e Social e dá outras providências. 

Constitucionalmente previsto pelo art. 231 da Carta mineira, o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social é órgão deliberativo e consultivo 
diretamente subordinado ao Governador do Estado e, nos termos da 
legislação referida, tem por finalidade propor o Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado e coordenar a politica de desenvolvimento 
econômico e social do Estado. 

O dispositivo que se pretende revogar trata da participação do Presidente 
do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE - na composição do 
referido Conselho. 

Como se sabe, o BEMGE foi privatizado e incorporado por outra instituição 
financeira privada, por ocasião da alienação das ações de propriedade do 
Estado, por meio de leilão público realizado em setembro de 1998. 

A proposição é embasada no principio da impessoalidade da administração 
pública, consagrado no art. 37 da Constituição Federal e no art. 13 da Carta 
mineira, segundo o qual a administração deve pautar-se pela vigilância do 
interesse público. Como tal instituição bancária atualmente representa 
interesses privados, não há respaldo jurídico para a sua atuação em conselho 
de tal importância. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 361/99. 
Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Arlen 

Santiago - Carlos Pimenta - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira -
Chico Rafael. 
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Às dez horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, 
Eduardo Brandão, Aílton Vilela e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio 
Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Aílton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar proposições da 
Comissão. Passando-se à 1• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia, o relator, Deputado Aílton Vilela, emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do Projeto de Resolução n° 309/99, em 1° turno, com 
as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Em seguida, o relator, Deputado 
José Henrique, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
Projeto de Lei Complementar n° 4/99, em 2° turno, na forma do vencido em 1° 
turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Presidência procede à leitura do Requerimento n° 
564/99, do Deputado Márcio Kangussu. Submetido a votação, é aprovado o 
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Eduardo Brandão - Dinis Pinheiro - César de 

Mesquita. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 1999 

ATA 

ATA DA 71" REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/9/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Jorge Eduardo de Oliveira e 

Dilzon Melo 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1" Parte: 1" Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Mensagem n° 52/99 (encaminha indicação do nome do Sr. 
José Felipe Mola para o cargo de Diretor-Geral da CODEVALE), do 
Governador do Estado - Ofícios - 2" Fase (Grande Expediente): -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 557 a 569/99 -
Requerimentos n°s 707 a 722/99 - Requerimentos dos Deputados Edson 
Rezende, Doutor Viana e Marco Régis - Proposições Não Recebidas: projeto 
de lei do Deputado Durval Ângelo - Comunicações: Comunicações das 
Comissões de Saúde e de Direitos Humanos e do Deputado Wanderley Ávila 
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Álvaro Antônio, Sebastião 
Costa, Sargento Rodrigues, Maria Tereza Lara e Elaine Matozinhos -Questão 
de ordem - 2" Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Questão de ordem - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Marco Régis e 
Doutor Viana; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Pinto 
Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade 
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - César de Mesquita - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano 
Batista - Fábio A velar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara- Mauri Torres- Miguel Martini- Olinto Godinho- Paulo Pettersen 
- Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues 
- Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
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O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -Às 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Márcio Kangussu, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior. 
O Sr. Presidente - Em discussão, as atas. Não havendo quem sobre elas se 

manifeste, dou-as por aprovadas. 
Correspondência 

- O Deputado César de Mesquita, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 52/99* 
Belo Horizonte, 15 de setembro de 1999. 
Senhor Presidente, 
Em atenção ao disposto no art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado, e à 

decisão do Supremo Tribunal Federal, cumpre-me encaminhar, para 
apreciação desse Poder, o nome do Dr. José Felipe Motta, indicado para o 
cargo de Diretor-Geral da Comissão de Desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha- CODEVALE. 

Atenciosamente, 
Newton Cardoso, Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. José Marcos de Lima, Presidente da Assembléia Legislativa de 

Pernambuco, comunicando a consignação na ata dos trabalhos dessa Casa 
de voto de congratulações com o Procurador Luiz Gonzaga Mendes de 
Barros pela promoção do IX Encontro da Associação Nacional de 
Procuradores de Assembléia - ANPAL (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

Do Sr. Magno Malta, Deputado Federal Presidente da CPI que investiga o 
avanço e a impunidade do narcotráfico, sugerindo que se instale nesta Casa 
uma CPI com o mesmo objetivo.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando os 
demonstrativos contábeis dos órgãos da administração direta e indireta e dos 
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fundos do Estado referentes a julho de 1999. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando, 
em atenção a requerimento do Deputado Carlos Pimenta, relação das 
Prefeituras Municipais em situação de inadimplência com o Estado. 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça (situação do imóvel objeto do 
Projeto de Lei n° 283/99), que a área pertence ao DER-MG. (-Anexe-se ao 
Projeto de Lei n° 283/99.) 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira (situação do 
imóvel objeto do Projeto de Lei n° 278/99), que se encontra de acordo com os 
termos da proposição.(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 278/99.) 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, comunicando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça (informação sobre 
denominação de rodovia entre os Municipios de Sabinópolis e Materlândia), 
que o assunto foi encaminhado ao DER-MG. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
288/99.) 

Do Sr. Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente, solicitando a 
realização, o mais breve possível, da votação em ZO turno do Projeto de Lei n° 
28/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 28/99.) 

Do Sr. Márcio Gonzaga Dias de Oliveira, Presidente da Associação dos 
Municípios da Microrregião do Alto Rio das Velhas, encaminhando o 
posicionamento contrário da Associação em relação à privatização do 
DETRAN-MG. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 356/99.) 

Do Vereador Antônio Pavan Capatti, Presidente da Câmara Municipal de 
São Sebastião do Paraíso, solicitando a rejeição do Projeto de Lei n° 356/99. 
(- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 356/99.) 

Do Vereador João Mendes Sobrinho, Presidente da Câmara Municipal de 
Rio Pardo de Minas, e outros, solicitando a rejeição do Projeto de Lei n° 
356/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 356/99.) 

Do Vereador Jônatas Antônio Pereira, Presidente da Cãmara Municipal de 
Morro da Garça, solicitando a rejeição do Projeto de Lei n° 356/99. (Anexe-se 
ao Projeto de Lei n° 356/99.) 

Do Vereador Nízio Gomes Peixoto, Presidente da Câmara Municipal de 
lmbé de Minas, encaminhando moção de repúdio à privatização do DETRAN-
MG. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 356/99.) 

Do Vereador Sézio Francisco da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
ltapagipe, e outros, encaminhando o posicionamento contrário da Câmara em 
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relação à privatização do DETRAN-MG. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
356/99.) 

Do Vereador lano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municipal de 
Araçuaí, solicitando a construção de acostamento no trecho que liga o 
aeroporto desse município à ponte sobre o rio Araçuaí. (- À Comissão de 
Transporte.) 

Do Vereador José Maria da Silva, Presidente da Câmara Municipal de 
Janaúba, encaminhando apoio dessa Câmara para aprovação de projeto de 
lei que torne obrigatório o desfile de escolas públicas estaduais no dia 7 de 
setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. (- À 
Comissão de Educação.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Jorge Eduardo de Oliveira) - A Mesa passa a 
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 557/99 

Declara de utilidade pública a Associação dos Farmacêuticos e Bioquímicas 
de Alfenas e Região, com sede no Município de Alfenas. 

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

Farmacêuticos e Bioquímicas de Alfenas e Região, com sede no Município de 
Alfenas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: A Associação dos Farmacêuticos e Bioquímicas de Alfenas e 

Região, fundada em 1996, é sociedade civil sem fins lucrativos, cujo objetivo 
é colaborar com os poderes públicos e as demais associações. A Associação 
tem como finalidade sustentar os legítimos interesses da classe farmacêutica 
amparando, orientando, coligando e instruindo seus membros na defesa da 
profissão e dos interesses da saúde pública. 

A entidade atende os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, ou seja, está em funcionamento há mais de dois anos, sua diretoria é 
composta por pessoas idõneas e que não são remuneradas pelos serviços 
prestados à coletividade. Nada mais justo, portanto, que lhe seja outorgado o 
título declaratório de sua utilidade pública. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 558/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Reinadeiros de Bom 

Despacho, com sede no Município de Bom Despacho. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Reinadeiros 

de Bom Despacho, com sede no Município de Bom Despacho. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Antõnio Júlio 
Justificação: A referida entidade encontra-se em pleno e regular 

funcionamento há mais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias 
e sociais no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e 
filantrópicas. 

A Associação foi declarada de utilidade pública municipal pela Lei Municipal 
n° 1.648, de 1997, e atende os requisitos legais para que seja declarada de 
utilidade publica estadual, razão por que conto com o apoio dos ilustres 
colegas a este projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 559/99 
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas 

operações que especifica e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 17. 
"Art. 12- ............................................ . 
§ 17 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, nas condições e nos 

prazos previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a 
carga tributária incidente sobre as operações de importação, do exterior, de 
aparelhos, máquinas, equipamentos médico-hospitalares, técnico-científicos e 
laboratoriais, sem similar nacional, realizadas diretamente por pessoa física, 
hospitais, clínicas, laboratórios, bancos de sangue e demais estabelecimentos 
congêneres, desde que destinados a uso próprio ou a integração no ativo fixo. 

Art. 2°- O Poder Executivo adotará as medidas necessárias á execução do 
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disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 3 de setembro de 1999. 
Alberto Bejani e Marcelo Gonçalves. 
Justificação: Em uma análise acerca da realidade tributária relacionada à 

aquisição de equipamentos médico-hospitalares, científico-laboratoriais, 
insumos, material de uso e consumo, constata-se que a brutal carga fiscal 
existente, patrocinada pelos diversos entes tributantes, redunda em enormes 
restrições impostas a clínicas, laboratórios, hospitais e profissionais médicos, 
inviabilizando o devido atendimento médico á população brasileira. 

O atendimento médico e a atividade hospitalar não são meros atos de 
comércio. Estão intrinsecamente ligados a rígidos preceitos legais, éticos e 
morais, não podendo, portanto, ser tratados de modo desinteressado, como 
vem sistematicamente ocorrendo no País. 

Os valores arrecadados ao se importar um equipamento de medicina são 
desprezíveis em relação à arrecadação total auferida pelos Estados, 
representando esse item uma fração percentual ínfima da arrecadação total. 

A possibilidade de adquirir ou renovar equipamentos impõe aos médicos e a 
suas associações uma ação conjunta e determinada, e aos governos a 
diminuição dos encargos tributários, que oneram sobremaneira equipamentos 
de custo já bastante elevado, adquiridos, em sua maioria, por meio de 
financiamentos atrelados ao dólar americano. 

Está provado que é urgente e perfeitamente possível a adoção por parte 
dos Governos dos Estados de uma política de tributação compatível com a 
relevância social que o tema merece. Assim é que parte dos Estados 
brasileiros, citando-se Rio de Janeiro, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Paraíba, e o Distrito Federal possuem incentivos fiscais relacionados à 
importação de equipamentos médicos. 

O Supremo Tribunal Federal vem deliberando pela não-incidência do ICMS 
na importação direta de bem para uso próprio. 

Este projeto trará grande benefício a toda a população, pois mediante a 
redução de custos, viabilizará seu acesso aos frutos da tecnologia 
contemporânea. A luta pela vida inclui a possibilidade de se levarem ao 
cidadão comum as modernas técnicas de prevenção e as várias terapêuticas 
existentes. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 560/99 

Declara de utilidade pública o Centro Espírita Maria Rita de Jesus, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Maria Rita de 

Jesus, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° " Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 18 de junho de 1999. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: O Centro Espírita Maria Rita de Jesus, com sede no Município 

de Belo Horizonte, é uma entidade civil religiosa, beneficente, filantrópica, 
cultural, educacional, de natureza espírita, sem fins lucrativos, fundada em 
1995. Desde então, vem promovendo um valioso trabalho na luta pela 
melhoria das condições de vida de toda a comunidade em que está envolvida. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo ajuda e melhorias para a 
população carente de Belo Horizonte, pelo que conto com o apoio dos nobres 
colegas para a aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, ele o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 561/99 
Declara de utilidade pública a Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de agosto de 1999. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: A Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos é 

entidade civil sem fins lucrativos, de caráter educacional, assistencial, 
sociocultural e beneficente, fundada em 1987. Desde então, vem promovendo 
e assessorando a educação e a cultura das pessoas portadoras de 
deficiência auditiva, desenvolvendo um valioso trabalho na luta pela melhoria 
de suas condições de vida. 
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O reconhecimento da supracitada entidade como de utilidade pública 

fortalecerá o trabalho que vem sendo realizado, trazendo ajuda e melhorias 
para os portadores de deficiência auditiva. 

Pelos motivos aduzidos, conto com o apoio dos nobres colegas para a 
aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 562/99 
Declara de utilidade pública a Associação Filantrópica e Comunitária do 

Bairro Florença, com sede no Município de Ribeirão das Neves. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Filantrópica e 

Comunitária do Bairro Florença, com sede no Município de Ribeirão das 
Neves. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de setembro de 1999. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: A Associação Filantrópica e Comunitária do Bairro Florença, 

fundada em 1996, é entidade civil sem fins lucrativos, de caráter educacional, 
assistencial, sociocultural e beneficente. 

Seu objetivo é o de promover atividades sociais, culturais e desportivas, 
com vistas a zelar pela melhoria das condições de vida dos moradores do 
Bairro Florença e adjacências, sendo uma das mais atuantes associações da 
região. 

O reconhecimento da utilidade pública da Associação fortalecerá o trabalho 
que vem sendo realizado, além de trazer ajuda e melhorias para todos os que 
contam com a valiosa colaboração da entidade. 

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N" 563/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Valorização e Integração dos 

Deficientes Ativos- A VIDA-, com sede no Município de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1" - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Valorização e 

Integração dos Deficientes Ativos- A VIDA-, com sede no Município de Pouso 
Alegre. 
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Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Chico Rafael 
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Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de declarar de utilidade 
pública a Associação de Valorização e Integração dos Deficientes Ativos -
AVIDA -, cujo objetivo é coordenar esforços de pessoas portadoras de 
deficiência e daqueles que se interessam pelos problemas dessas pessoas, 
no que se refere à reivindicação de seus direitos. 

A Associação, de relevante caráter assistencial, é uma entidade sem fins 
lucrativos e atende aos requisitos constantes na Lei no 12.972, de 27/7/98; 
esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares para a 
aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 564/99 
Declara de utilidade pública a Fundação Santa Terezinha, com sede no 

Município de Camanducaia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Santa Terezinha, 

com sede no Município de Camanducaia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Chico Rafael 
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de declarar de utilidade 

pública a Fundação Santa Terezinha, com sede no Município de 
Camanducaia. A proposta justifica-se pelo fato de a Fundação ser a entidade 
mantenedora do asilo de Camanducaia e por ser inquestionável seu caráter 
beneficente e de assistência social. O objetivo da entidade é a assistência 
religiosa, moral, educacional e material aos menos favorecidos, garantindo-
lhes vida digna e honesta. 

A Fundação atende os requisitos constantes na Lei no 12.972, de 27/7/98, e 
é relevante seu alcance assistencial; por isso, esperamos contar com o apoio 
de nossos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, ele o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 565/99 

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Criança Feliz de 
Cuparaque- CCCFC. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Criança 

Feliz de Cuparaque, CCCFC, entidade assistencial sem fins lucrativos, 
destinada a atender crianças carentes, com sede no Município de Cuparaque. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de agosto de 1999. 
Ermano Batista 
Justificação: Há vários anos a Creche Comunitária Criança Feliz vem 

colaborando ativamente em benefício da comunidade em que se situa 
assistindo de forma eficiente as crianças desvalidas e abandonadas. 

Lutando contra as dificuldades naturais da falta de recursos, os dirigentes 
da entidade têm usado da criatividade e, sobretudo, da boa-vontade para 
realizar um serviço de fôlego. 

Há de se ver que a organização atua num meio muito pobre, onde falta 
tudo, e as perspectivas para a infãncia são sombrias, donde a suma 
importãncia de se mantê-la viva e atuante. 

Pessoas abnegadas, idealistas, têm dedicado boa parte de seu tempo a 
essa tarefa difícil mas benemérita, merecendo, por isso, o incentivo oficial por 
meio do reconhecimento público de seu trabalho. 

Razões há, de sobra, para se aprovar esta proposta. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 566/99 
Declara de utilidade pública o Hospital Evangélico de Mantena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hospital Evangélico de 

Mantena, entidade assistencial e nosocomial, sem fins lucrativos, com sede 
no Município de Mantena. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 21 de maio de 1999. 
Ermano Batista 
Justificação: Criado há quase 40 anos por iniciativa particular, o Hospital 

Evangélico de Mantena, com personalidade jurídica, vem prestando 
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relevantes serviços à população local e regional nas áreas hospitalar, 
laboratorial, de puericultura e maternidade. 

Trabalhando com recursos próprios, na maioria das vezes provenientes de 
doações voluntárias da população, esse hospital jamais deixou de atender, 
indistintamente, a todos que dele necessitam, particularmente os que, mesmo 
sem recursos, a ele recorrem. 

Aqueles que voluntariamente trabalham ali, sejam médicos, enfermeiros ou 
atendentes, primam pelos gestos de boa-vontade, quer criando e 
desenvolvendo meios de prestar bom serviço, quer oferecendo a sua mão-de-
obra abnegada, constante e, sobretudo, competente e graciosa, na maioria 
dos casos. 

Em toda a região é um dos órgãos de maior desenvolvimento no setor, pelo 
que se tornou alvo de merecida preferência. 

São notáveis e de franco elogio os resultados obtidos por aquele 
nosocômio, razão pela qual ele se investe, naturalmente, de autêntica 
utilidade pública, donde o motivo deste projeto, que, se aprovado, será um 
oportuno incentivo para a comunidade e, certamente, um grande trabalho em 
favor da causa pública. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 567/gg 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Sócio-

Econômico de Belizário, com sede no Municipio de Muriaé. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Sócio-Econômico de Belizário, com sede no Município de Muriaé. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Bené Guedes 
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Sócio-Econômico de 

Belizário é sociedade civil sem finalidade lucrativa, cujo objetivo é melhorar as 
condições de vida dos moradores do Distrito de Belizário, Município de 
Muriaé. 

Por meio de ações para combater a miséria e a carência, na comunidade 
em que se localiza, o Conselho desenvolve campanhas de distribuição de 
alimentos e agasalhos, incentivos para implantação de programas 
agropecuários e agrícolas, entre outros. 
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Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 

pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 

e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 568/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Roman, 

com sede no Município de Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Bairro Roman, com sede no Município de Barbacena. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Bené Guedes 
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Roman é sociedade 

civil sem finalidade lucrativa, cujo objetivo é promover melhorias e o 
.engrandecimento do bairro. 

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 03, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 569/99 
Altera a redação do art. 1° e do parágrafo único do art. 2° da Lei n° 10.821, 

de 22 de julho de 1992, e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 1° e o parágrafo único do art. 2° da Lei n° 10.821, de 22 de 

julho de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1 o - Fica instituída no Estado a Semana da Água, a ser comemorada 

no período compreendido entre o primeiro e o segundo sábado de agosto. 
Art. 2° - .............. . 
Parágrafo único - Serão promovidas atividades comemorativas da Semana 

da Água nas escolas estaduais e nas particulares inspecionadas pelo 
Estado.". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva 
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Justificação: Elemento essencial à vida, à manutenção dos ecossistemas e 

ao desenvolvimento, a água tem sido motivo de preocupação dos 
governantes mundiais em razão de sua possível escassez no futuro, posto 
que é fonte indispensável à preservação da existência humana. Com certeza, 
a água será um dos bens mais disputados do próximo milênio. 

Com o crescimento acelerado dos grandes núcleos urbanos, os recursos 
hídricos vêm sendo utilizados de forma não sustentável. Além da ameaça de 
esgotamento da quantidade disponível, a qualidade das águas está cada vez 
mais comprometida pela poluição de origem doméstica e industrial. É nesse 
contexto que se abre a discussão em relação à urgente necessidade de se 
formularem políticas e ações que norteiem as iniciativas para a preservação 
desse valioso e indispensável bem. 

Do total das águas existentes, 97% estão nos oceanos; 2% localizam-se 
nas geleiras e quase a totalidade do restante é subterrânea, portanto, menos 
de 1% das águas está realmente disponível para o abastecimento das 
populações. 

A ameaça de escassez dos recursos hídricos aumenta em todo o mundo. 
Na China, onde reside 1/5 da população mundial, 35% dos poços artesianos 
já estão esgotados. Na América Latina, o problema possui contornos 
dramáticos em muitas áreas. Dos anos 50 para cá, cerca de 30% das fontes 
de água da região se exauriram, tendo como conseqüência a queda em 37% 
da disponibilidade da água por habitante nos últimos 15 anos. 

Mantida a atual política de uso da água e com base nas estimativas de 
crescimento populacional, a ONU prevê o esgotamento do estoque útil de 
água potável no mundo, fazendo com que esta se torne o ouro líquido do 
século XXI. 

Em Minas Gerais, o problema não é menos grave. Considerado a caixa 
d'água do Brasil, o Estado vive um processo acelerado de redução de seus 
mananciais, resultado de poluição industrial, uso indiscriminado das fontes, 
despejo de resíduos domésticos e desmatamentos. Essa redução traz cada 
vez mais a perspectiva alarmante de chegarmos ao século XXI em meio à 
maior escassez de água limpa da história da humanidade. 

Para proteger os mananciais que ainda restam, o homem deve interagir de 
maneira mais inteligente e harrnõnica com a biosfera, diferentemente do que 
ocorreu nos últimos 50 anos, quando a agressão à natureza foi a maior de 
todos os tempos. 

A necessidade de buscar a mudança de comportamento da sociedade em 
relação à água torna-se imperiosa neste momento, pois só assim poderá ser 
rompida a lógica de descaso e de mau uso dos recursos hídricos. 
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O projeto ora proposto, ao alterar a redação da Lei n° 10.821, de 1992, visa 

a instituir no calendário oficial do Estado a Semana Estadual da Água, para 
promover e disseminar entre o povo mineiro a conscientização e a 
importância de se trabalhar pela preservação dos recursos hídricos. 

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação deste projeto. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio Ambiente para 

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
REQUERIMENTOS 

N° 707/99, do Deputado João Batista de Oliveira, em que pede sejam 
solicitadas ao Secretário da Fazenda informações sobre o montante de 
recursos repassados às entidades de assistência social de Juízes, 
Promotores, advogados e serventuários da justiça nos termos do art. 37, 11, da 
Lei n° 12.727, de 30/12/97. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 708/99, da Deputada Elaine Matozinhos, em que pede seja solicitada ao 
Prefeito de Belo Horizonte a instalação de rede de esgoto na R. Pedro Garcia, 
no Bairro Tupi.(- À Comissão de Saúde.) 

N° 709/99, do Deputado Rogério Correia, em que pede seja solicitada à 
Secretaria Municipal de Esportes a recuperação de campo de futebol na R. 
São Rômulo, no Bairro Paulo VI.(- À Comissão de Educação.) 

N° 710/99, do Deputado João Leite, em que pede sejam solicitados ao 
Comandante-Geral da PMMG esclarecimentos sobre os procedimentos 
adotados pelo policiamento no jogo Atlético x Vitória, realizado no Estádio 
Independência, em 15/9/99. (-À Mesa da Assembléia.) 

N° 711/99, do Deputado João Leite, em que pede seja encaminhada ao 
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, para as providências cabíveis, 
correspondência enviada a esta Casa por detentos, solicitando transferência 
de estabelecimento penal. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 712/99, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da CEMIG com vistas a que seja revisto o atendimento ao 
Município de Uberaba, por via da regional de Uberlândia, tendo em vista as 
constantes quedas e cortes de energia e a morosidade na solução dos 
problemas.(- À Comissão de Transporte.) 

N° 713/99, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja 
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a que seja 
criada, na corporação, uma tropa especializada na realização de eventos. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 714/99, do Deputado Ailton Vilela, solicitando seja consignado nos anais 
da Casa voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Cambuquira e 
com a Câmara Municipal desse município pela implementação da Semana Dr. 
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Hilton Rocha.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 715/99, do Deputado Aílton Vilela, solicitando seja consignado nos anais 
da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de Três 
Corações pelos 115 anos de sua emancipação político-administrativa. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 716/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado 
apelo à Ouvidoria de Polícia com vistas a que se apurem os fatos que 
culminaram na rebelião dos presos da cadeia pública de Janaúba. 

N° 717/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado 
apelo à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos com vistas a que se apurem 
os fatos que culminaram na rebelião de presos da cadeia pública de Janaúba. 

N° 718/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado 
apelo à Secretaria da Justiça com vistas a que se apurem os fatos que 
culminaram na rebelião de presos da cadeia pública de Janaúba. 

N° 719/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam 
divulgados, por meio da TV Assembléia, os nomes e retratos das pessoas 
desaparecidas no Estado. 

N° 720/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ofício à Loteria do Estado de Minas Gerais com vistas a que se 
divulguem, por meio dos bilhetes emitidos por essa instituição, os nomes e 
retratos das pessoas desaparecidas no Estado.(- Distribuídos à Comissão de 
Direitos Humanos.) 

N° 721/99, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja transcrita nos 
anais da Casa a matéria "Uma Chave para Abrir Minas", publicada no jornal 
"Estado de Minas" de 9/9/99. 

N° 722/99, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja transcrito nos 
anais da Casa o discurso pronunciado pelo Senador Francelino Pereira, no 
Senado Federal, em 16/9/99. 

Do Deputado Edson Rezende, solicitando seja realizado, nesta Casa, um 
ciclo de debates sobre o papel do Poder Legislativo na implementação do 
SUS no Estado.(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

Do Sr. José Eustáquio do Nascimento, Presidente da Câmara Municipal de 
Passos, manifestando sua posição favorável à UEMG e sua expectativa de 
que a Fundação de Ensino Superior de Passos seja absorvida por essa 
instituição.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. José Maria de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Santos 
Dumont, apresentando moção de aplauso a esta Casa pelo envio de ofício 
relativo à reorganização da Secretaria da Educação ao titular dessa Pasta. (-
À Comissão de Educação.) 
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Do Sr. Ruy Soares Leal, Superintendente de Negócios da CEF-MG em 

exercício (2}, comunicando as liberações de recursos financeiros destinados 
ao Estado, referentes a parcelas de contratos assinados com recursos do 
Orçamento Geral da União. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para 
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do Regimento 
Interno.) 

Do Sr. Afonso Ligório de Faria, Superintendente do INSS no Estado, 
indicando servidores para participar de reunião conjunta das Comissões da 
Saúde e do Trabalho em 9/9/99. (-À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. José Francisco da Silva, Secretário Adjunto de Direitos Humanos, 
comunicando, em atenção a requerimentos do Deputado João Leite (relativos 
a denúncias apresentadas à Comissão de Direitos Humanos), que o assunto 
foi encaminhado aos órgãos competentes, para apuração. 

Do Sr. Marcelo de Araújo Castro, Chefe de Gabinete da Secretaria do 
Trabalho, encaminhando documentação referente ao Plano Mineiro de 
Qualificação - 1999, para subsidiar a Comissão do Trabalho na discussão 
sobre a utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 302/99.) 

Da Sra. Eloiza Dagma Pereira de Andrade, Chefe de Gabinete da Comissão 
Nacional de Energia Nuclear, informando que tanto o Ministério da Ciência e 
Tecnologia quanto essa Comissão estão empenhados em atender o 
Requerimento n° 517/99, do Deputado Paulo Piau. 

Da Sra. Vanda Esther Macamini, Diretora da Federação dos Urbanitários de 
Minas Gerais, sugerindo a inclusão, nas escolas públicas do Estado, das 
práticas educacionais que menciona.(- À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Agnus Rodrigues Silva, Diretor de Qualificação Profissional, da 
Secretaria do Trabalho, encaminhando, em resposta à solicitação da 
Comissão do Trabalho, tabela contendo o montante de recursos financeiros 
repassados ao Estado, com suas devidas distribuições por clientela do FAT, 
aprovados pela Comissão Estadual de Emprego.(- À Comissão do Trabalho.) 

Do Centro de Análise Econômica da Secretaria da Fazenda, encaminhando 
o Boletim de Desempenho do ICMS referente a setembro de 1999. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Jair Alves Lopes, Diretor do Departamento de Trânsito Urbano e 
Rodoviário da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, acusando o recebimento 
de ofício solicitando a indicação de representante para participar das 
comemorações do aniversário de posse do Ouvidor de Policia do Estado. (- À 
Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Godofredo José Caldeira Reis, Presidente da Associação dos 
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Municípios da Microrregião do Baixo Sapucaí, solicitando a rejeição do 
Projeto de Lei n° 399/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 399/99.) 

Da Sra. Daria A. Dai Zuffo, Presidente do Grupo VHIVER, cumprimentando 
a Casa pela reunião ocorrida em 8/9/99, realizada a requerimento da 
Comissão de Direitos Humanos.(- À Comissão de Direitos Humanos.) 

Do Sr. Marcos Letayf Macedo, Diretor da Tema Consultoria Econômica e 
Financeira Lida., solicitando as informações que menciona, referentes à 
apuração do Valor Adicionado Fiscal- VAF. 

Do Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS de Minas Gerais e outras ONGs 
ligadas à saúde, solicitando a atuação desta Casa junto ao Executivo federal 
com vistas a se evitar a interrupção no fornecimento de medicamentos pela 
rede pública de saúde.(- À Comissão de Saúde.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Doutor 
Viana e Marco Régis. 

Proposições Não Recebidas 
-Nos termos do inciso 111 do art. 173 do Regimento Interno, a Mesa deixa de 

receber a seguinte proposição: 
PROJETO DE LEI N° .... 

Dispõe sobre o descarte e a destinação final de pilhas que contenham 
mercúrio metálico, lãmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e 
demais artefatos que contenham metais pesados. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- É vedado o descarte de pilhas que contenham mercúrio metálico, 

lâmpadas fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que 
contenham metais pesados em lixo doméstico ou comercial. 

§ 1 o - Estes produtos descartados deverão ser separados e acondicionados 
em recipientes adequados para destinação específica, ficando proibida a 
disposição em depósitos públicos de resíduos sólidos e a sua incineração. 

§ 2" - Os produtos descartados deverão ser mantidos intactos, como forma 
de evitar o vazamento de substâncias tóxicas, até a sua desativação ou 
·reciclagem. 

§ 3° - O Estado orientará os municípios em relação à escolha de locais e 
recipientes apropriados para a coleta destes produtos . 

Art. 2°- Os fabricantes dos produtos de que trata o artigo anterior, ou seus 
representantes comerciais, deverão registrá-los no órgão ambiental do 
Estado . 

Art. 3° - Os estabelecimentos que comercializam pilhas com mercúrio para 
componentes eletrônicos, máquinas fotográficas e relógios, bem como 
baterias de telefone celular, ficam obrigados a exigir dos consumidores a pilha 



736 
ou bateria usadas. 

Art. 4° - Os fabricantes de produtos de que trata a presente lei, e seus 
respectivos representantes comerciais estabelecidos no Estado de Minas 
Gerais, serão responsabilizados pela adoção de mecanismos adequados de 
destinação e gestão ambiental de seus produtos descartados pelos 
consumidores. 

Parágrafo único Das embalagens constarão advertências aos 
consumidores sobre os riscos dos produtos, bem como a indicação de formas 
adequadas de destinação após o uso. 

Art. 5° - O Estado promoverá campanhas educacionais de esclarecimentos 
sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente dos produtos de que trata esta 
lei, visando à separação e destinação adequada. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de setembro de 1999. 
Durval Ângelo 
Justificação: Já está provado que, por conter metais tóxicos, o descarte 

inadequado dos equipamentos enumerados no art. 1 o pode contaminar o solo 
e a água, além de causar sérios danos para a saúde. Além disso, a oxidação 
das baterias de telefone celular pode fazer com que as soluções existentes 
em seu interior vazem. Essas soluções são compostas de metais como o 
cádmio e o lítio. Se ingerido, através da água ou de alimentos que cresceram 
em solo contaminado, o cádmio pode ocasionar parada respiratória ou da 
circulação. O lítio também pode causar sérios danos à saúde. Outro perigo 
das baterias é o de uma explosão. Quando exposto a temperaturas muito 
altas, o liquido que está dentro do equipamento se volatiliza. Em forma de 
gás, precisa de mais espaço e acaba explodindo. 

É preciso haver uma conscientização da sociedade desde já para que isso 
não se torne um problema de conseqüências graves e irremediáveis em 
Minas Gerais. Agindo correta e preventivamente, estaremos contribuindo para 
uma política ambiental eficaz, preservando e defendendo uma das coisas 
mais sagradas que nós temos: a natureza. 

Por estar de acordo com a Constituição e considerada a relevância do 
tema, contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste 
projeto de lei. 

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado 
Sávio Souza Cruz. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 
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Saúde e de Direitos Humanos e do Deputado Wanderley Ávila. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio. 
O Deputado Álvaro Antônio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, senhores e senhoras visitantes, na ocasião da última greve 
nacional dos transportes em nosso Pais, ficou desnuda a situação da Nação. 
Naquela oportunidade, tivemos, mais uma vez, a chance de verificar o quanto 
a economia nacional está sendo mal conduzida: concessão indiscriminada de 
rodovias, uma política do FMI que obriga o Governo nacional a aumentar os 
combustíveis mensalmente, etc. Como resultado da greve dos caminhoneiros, 
o Presidente da República e sua equipe econômica foram obrigados a recuar. 
Essa situação mostrou, mais uma vez, o quanto é nefasta a posição e a 
influência do FMI com relação à política nacional. O Presidente da República, 
verificando a gravidade daquele momento, percebeu que se mantivesse os 
aumentos mensais do petróleo, a inflação iria torná-lo, provavelmente uma 
vitima daquilo por que sempre lutou, ou seja, uma baixa inflação no País. 
Felizmente, o Presidente da República, não concordando com a posição do 
FMI, retirou o aumento mensal do petróleo. 

Quando falamos da concessão indiscriminada de rodovias, podemos 
verificar o disparate existente nos valores dos pedágios cobrados nas 
rodovias brasileiras. Vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que, no Estado 
de São Paulo, uma carreta de cinco eixos que viaja de ltuverava até a Capital 
paulista - cerca de 440km - paga, na rodovia, cerca de R$160,00. Essa 
carreta consome, nesse trajeto, R$114,00 em combustível. Vejam, então, o 
disparate: o valor do pedágio supera o valor do combustível gasto por uma 
carreta de cinco eixos numa distância de 440km. Em Minas Gerais, uma 
carreta, também de cinco eixos, percorrendo essa mesma distância de 
440km, paga a importância de R$70,00. Um pouco menos da metade do que 
se paga em São Paulo. 

Por isso, temos chamado a atenção do Diretor do DER, a fim de que, 
quando se for cobrar o pedágio nas rodovias de Minas Gerais, que se faça 
uma cobrança razoável, uma cobrança humana, porque em nosso Pais existe 
o defeito de, quando se quer consertar uma determinada situação ou 
implantar um novo serviço público, querem descontar todo aquele período 
durante o qual não houve cobrança de determinado imposto, iniciando a 
cobrança de uma forma contundente, muito pesada, sendo mais uma 
despesa para aqueles que são atingidos pela nova intenção do Governo. 
Trocando idéias com o Diretor-Geral do DER, argumentei que uma cobrança 
muito alta desse pedágio traria para o nosso Estado e para o nosso Pais 
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grandes prejuízos. 

Outro assunto que gostaria de tratar diz respeito ao Projeto de Lei n° 
41 Ofg9, que cria o Fundo Rodoviário Estadual, encaminhado a esta Casa pelo 
Governador Itamar Franco, logicamente assessorado pelo Secretário de 
Transportes e Obras, Dr. Mauricio Guedes. Os senhores podem perceber 
facilmente que há quase 20 anos não houve nenhum Governador preocupado 
com a área dos transportes no Estado de Minas Gerais. O último deles, que 
realmente tinha uma preocupação toda especial, foi o nosso saudoso 
estadista Tancredo Neves, que, em 1984 e 1985, quando fomos Secretário 
dos Transportes do Estado de Minas Gerais - porque naquela época havia 
uma Secretaria de Estado dos Transportes -, demonstrava preocupação não 
só com o transporte rodoviário, porque nós, mineiros, temos vocação para o 
transporte rodoviário, esquecendo-nos de outras modalidades de transportes, 
que são importantes para o nosso Estado e para a nossa Nação, como o 
transporte hidroviário, que não tem tido nenhuma atenção por parte dos 
nossos Governadores. É um transporte que representa grande economia não 
só nacional, mas também estadual. O índice é 21 vezes menor do que o 
transporte rodoviário. 

E temos uma potencialidade de mais de 5.000km de vias, que podem, 
perfeitamente, tornar-se navegáveis. No entanto, neste Estado poucas 
pessoas têm preocupação com o transporte hidroviário, o mesmo 
acontecendo com o aeroviário, um transporte de grande importância para o 
nosso Estado, que tem dimensão semelhante à da França. 

Minas é um Estado que precisa de alguém que olhe também para os seus 
aeroportos, não deixando de lado, porém, a importância do transporte 
ferroviário. Temos aqui o metrô de superfície arrastando-se por mais de 17 
anos, porque não há alguém em Minas Gerais que trate desse assunto 
diretamente. Esse assunto, às vezes, vem à baila, ocupando as manchetes 
dos jornais e da televisão, mas é uma passagem efêmera, porque, logo em 
seguida, é deixado de lado, caindo novamente no esquecimento do Governo 
Federal, do Estadual e do Governo Municipal de Belo Horizonte. 

Portanto, senhoras e senhores, reputamos de grande importância esse 
projeto que o Sr. Governador enviou a esta Casa, um projeto, sem dúvida 
alguma, que, no mínimo, irá resgatar o planejamento na área de transportes. 
E esperamos que não fique só nesse resgate do planejamento. Esperamos 
que esse Fundo Rodoviário, como um projeto estruturante, vá orientar os 
gastos do nosso transporte e as necessidades que esse transporte evidencia 
para o nosso Estado. Sem dúvida alguma, com o lançamento do projeto 
Avança, Brasil -que nâo sabemos ainda até que ponto pode ser verdadeiro -, 
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é lógico que Minas Gerais terá de estar preparada para, pelo menos, receber 
algum aporte do Governo Federal. Mesmo que não seja no montante 
anunciado, que pensamos ser exagerado, não porque não haja necessidade 
desses aportes financeiros, mas porque achamos muito difícil o Governo 
Federal atingir o montante de R$1.840.000.000,00 para a área dos 
transportes de nosso Estado. 

Fica aqui, Srs. Deputados, Sr. Presidente, a nossa preocupação, mas o 
nosso apeio irrestrito a esse projeto de lei que S. Exa. o Sr. Itamar Franco 
acabou de encaminhar a esta Assembléia, já aprovado na nossa Comissão 
de Transporte, o qual será, sem dúvida alguma, encaminhado ao Plenário 
desta Casa. Temos a certeza de que os Srs. Deputados acolherão esse 
projeto para um futuro resgate não só do planejamento do nosso Estado na 
área dos transportes, mas também como uma efetiva ação para essa área do 
nosso Estado. Muito obrigado. 

•- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. 

Deputada, senhores da imprensa, senhores da galeria, venho a esta tribuna, 
nesta tarde, para abordar de forma sintética três assuntos diferentes. Um 
deles é a CIPE do Rio Doce, que é uma comissão interestadual parlamentar 
para abordar as questões da bacia hidrográfica do rio Doce. Sobre tema 
semelhante escrevi um artigo que foi publicado em dois jornais de grande 
circulação no Estado de Minas Gerais: "O Tempo" e "Diário da Tarde". Nesse 
artigo, entre outros aspectos, procurei abordar o de que, não em curto, mas 
em médio e longo prazo, a água passaria a ser algo disputado até mesmo 
entre os Governos, como acontece no Oriente Médio. Esse artigo recebeu a 
atenção dos dois jornais citados, que publicaram nos dias 1g181gg e 21/8/gg_ 
Dias depois, o jornal Estado de Minas, raciocinando com muita eficiência e na 
mesma direção, trouxe também um artigo intitulado "Guerra de Água Invade a 
Política". 

Outro objetivo de minha presença nesta tribuna é o de solicitar a V. Exa., 
Sr. Presidente, e à Mesa a transcrição nos anais desta Casa de 
pronunciamento do Senador Francelino Pereira sobre a questão da seca no 
Norte de Minas. Pode parecer até paradoxal. No mesmo pronunciamento em 
que se discute a água, faz-se alusão à seca do Norte de Minas. Todavia, se 
existe seca no Estado, hoje, é porque não houve, em outros tempos, a 
cautela devida, o direcionamento das ações governamentais e não 
governamentais, e a consciência cívica das pessoas para impedir que a 
natureza sofresse sucessivas agressões e depois, conseqüentemente, 



740 
reagisse a elas. 

Por último, o terceiro objetivo que me traz a esta tribuna, e este, sim, Sr. 
Presidente e Srs. Deputados, é extremamente importante, é o de requerer 
que se transcreva nos anais da Casa o pronunciamento do Diretor Executivo 
do jornal "Estado de Minas", Édison Zenóbio, na abertura do Multiminas, 
publicado na página 2 do "Caderno de Turismo", em 9/9/99. Esse 
pronunciamento, que, assim espero, passará a integrar os anais da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, tem o seguinte título: 
"Uma Chave para Abrir Minas". Nele, o autor procura apresentar uma visão 
realista e otimista, não a visão dos pessimistas e derrotistas que procuram 
mostrar Minas Gerais, por razões políticas partidárias ou por outras razões, 
como um Estado de terra arrasada. Ele faz o contrário: mostra Minas Gerais, 
seu potencial, a força do seu povo, seus valores históricos, sua beleza 
arquitetônica e geográfica. Portanto, não tem, como muitos outros, a visão 
pessimista; tem, ao contrário, a maior virtude que um cidadão patriota deve 
ter: o olhar positivo voltado para aquilo que é capaz de produzir e fazer com 
que o Estado cresça e se engrandeça. 

Portanto, quero, Sr. Presidente, deixar aqui estes dois requerimentos, para 
que constem nos anais da Casa o pronunciamento do Senador Francelino 
Pereira sobre a seca no Norte de Minas e o pronunciamento feito pelo Diretor 
do "Estado de Minas", Édison Zenóbio, quando da abertura do Multiminas -
este, como disse e repito, um verdadeiro estímulo ao despertar da 
consciência cívica dos mineiros, para fazer com que Minas seja vista com o 
olhar de quem acredita no futuro promissor, e não, daqueles que querem 
fazer do presente um muro de lamentações, para transformar o futuro em um 
momento sombrio e nada promissor. 

Fica aqui a nossa manifestação de apreço ao autor por esse discurso, que 
se transformou em uma publicação de pagina inteira. "Uma Chave para Abrir 
Minas" - abrir para o progresso, para o desenvolvimento, para o crescimento 
na área do turismo e, sobretudo, para despertar nos mineiros do presente a 
confiança no futuro. Era· o que eu tinha a dizer nesta oportunidade. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues. 
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público presente, é com uma insatisfação muito grande que 
venho à tribuna levar ao conhecimento de vocês, mais uma vez, que, 
infelizmente, na noite do dia 18 do corrente mês, tivemos a perda irreparável 
do Cabo Aílton Braga, que foi covardemente assassinado por um traficante, 
no Bairro Cabana. 
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Também na mesma data, um policial militar, na cidade de Uberaba, levou 

dois tiros de um outro marginal, quando de serviço no terminal rodoviário 
daquela cidade. 

Fico preocupado porque, quando a polícia age de forma desnecessária, 
quando a polícia usa da violência, temos várias pessoas para criticá-la, para 
cobrar do Comando da Polícia Militar a punição dos policiais. E, infelizmente, 
quando os nossos policiais são vítimas, não temos ninguém para vir à tribuna 
ou para apartear este Deputado que se dirige ao público e aos demais pares 
desta Casa. 

É com essa preocupação que venho aqui conclamar os pares desta Casa 
porque, infelizmente, estamos perdendo os companheiros por ação de 
marginais que também estão usando de violência contra a Polícia Militar, 
contra as pessoas que estavam defendendo a sociedade e que perderam a 
sua vida. 

O Cabo Aílton Braga chegou a sua casa, após o seu tumo de serviço. 
Morava, infelizmente, num local onde não deveria morar porque, na condição 
de policial, tinha como vizinho um traficante de apelido Mamonha, que 
traficava ao seu lado. Foi morto, deixando a sua esposa com um filho de 4 
anos e uma filhinha de 11 meses. 

Fico me questionando: por que não dar a mesma atenção ao fato quando 
temos um policial morto que estava cumprindo o seu dever? Por que não se 
registra, na mídia, quando ocorre o inverso. Estamos externando essa 
preocupação porque tivemos um companheiro baleado na cidade de 
Uberaba, perdemos um companheiro no Bairro Cabana. E, infelizmente, 
quero de público falar que, a partir desta data, estarei mobilizado, estarei 
pedindo aos demais pares desta Casa que ·façamos um esforço junto ao 
Governador Itamar Franco, para que o nosso policial tenha condições mais 
dignas para exercer a sua profissão. Já tivemos a morte de três outros 
policiais, que foram covardemente assassinados naquela cidade. 
Recentemente, perdemos um Detetive, que deixou a sua esposa grávida de 
seis meses. E agora perdemos esse companheiro. Infelizmente, nos casos de 
violência, quando o policial é a vítima, não lhe é dada a mesma assistência. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, venho a esta tribuna, diante do público e 
dos telespectadores, para dizer que o policial não é super-homem, não é de 
aço; tem família, esposa, filhos e sentimentos. 

Infelizmente, as coisas não são tratadas na mesma proporção. Ficamos 
chateados porque as notícias que li na imprensa escrita sobre o falecimento 
do Cabo Aílton Braga foram pequenininhas. Estão banalizando a questão, 
porque o policial militar que foi assassinado era um funcionário público que 
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estava defendendo a sociedade. Por que isso ocorre inversamente quando o 
mesmo soldado ou policial militar pratica abuso de autoridade, quando 
realmente é violento, como aconteceu recentemente nas cenas do Estádio 
Independência? Pelo menos, naquele dia, graças a Deus, não houve mortes, 
apesar de um Cabo ter tido várias costelas quebradas naquele episódio. 

Para mim, o símbolo da justiça brasileira ainda é uma balança e tem dois 
pratos. Se tem dois pratos, tem que ter o mesmo peso e a mesma medida. No 
entanto, infelizmente, isso não ocorre com os fatos que acontecem com a 
Polícia Militar. Então venho a esta tribuna para repudiar a violência que tem 
sido cometida contra os policiais. Quero dizer que, enquanto for Deputado 
nesta Casa, estarei atento a esse tipo de violência contra os nossos policiais 
militares e estarei sempre denunciando. 

Para que não fiquemos em uma situação de confronto - e não queremos 
isso -, com a Comissão de Direitos Humanos e com o seu Presidente, 
estaremos solicitando a esta Comissão que também coloque nessa balança, 
na mesma proporção, quando o policial comete um abuso de autoridade. 
Gostaria de deixar registrado aos nossos amigos da Comissão de Direitos 
Humanos que mais uma vez os nossos policiais foram vítimas de violência de 
marginais. Quero deixar claro que esse Deputado, enquanto na Polícia Militar, 
por diversas vezes, chegou a trocar tiros com marginais e já teve um de seus 
patrulheiros baleado, o que o tornou paraplégico, no mês de março de 1993. 
Infelizmente, no caso, também não tivemos a atenção da forma que deveria 
ser dada. 

Quero deixar novamente registrado que o policial militar e o civil não são 
super-homens; são seres humanos, de carne e osso, têm pai, esposa, filhos e 
precisam ser tratados com carinho. O combate à violência, que os marginais 
empregam contra a polícia, tem que ser olhado de forma mais complexa e 
precisa ter o apoio dos Deputados. 

Sr. Presidente, a partir desta data, estou conclamando todos os 
parlamentares para que possamos retirar os policiais militares do convívio do 
traficante e do assaltante, como no caso do Cabo Aílton Braga. Estarei 
elaborando um dossiê que será encaminhado ao Sr. Governador do Estado, 
para que possamos fazer conjuntos habitacionais. Poderão ser casas 
modestas, mas dignas, para que o policial militar possa viver. Ele não pode 
continuar a morar ao lado do traficante. 

Estive comentando esse fato com um nobre colega e o mesmo se referiu ao 
caso como o do filme "Dormindo com o Inimigo". Ou seja, o Cabo da Polícia 
Militar que morava na Rua João Pires, no Bairro Cabana, tinha como vizinho 
um traficante. Não podemos deixar que a nossa polícia chegue a níveis tão 
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aviltantes dessa forma. Não vemos um Juiz de Direito, um Promotor de 
Justiça ou um Deputado morando em um lugar desses. Porque o policial 
militar que serve para cumprir a lei - e tem o dever constitucional de fazê-la 
ser cumprida - e que corre perigo pelo fato de estar prendendo o marginal, a 
pessoa que está infringindo a lei, não pode também morar lá, junto com o 
marginal. 

Assim, desta tribuna, estou lançando um manifesto de indignação e vou 
recolher o apoiamento dos demais pares da Casa para que possamos envidar 
esforços para cobrar do Sr. Governador do Estado uma política habitacional 
mais séria e coerente para o nosso policial militar. Precisamos retirar esses 
policiais do convívio do marginal, do traficante e do assaltante que tanto têm 
destruído a nossa polícia, sem que essa sequer tenha o direito de defesa, 
principalmente desta Casa. 

Infelizmente, quando é para bater na polícia, achamos um punhado de 
pessoas para isso, mas, quando é para elogiar ou para reconhecer um direito, 
... Assim como no caso da esposa do Cabo que foi torturado pelo traficante, a 
qual teve uma injeção contaminada em um de seus seios, na cidade de 
Raposos, e que está vivendo desesperadamente. 

Então, vou c6brar do Comando da Polícia Militar, como foi dada ao Sr. 
Oracyr Rodrigues, depois da CPI, e ao Prefeito Jésus Lima, segurança 
constante para a esposa do Cabo, a qual foi torturada na cidade de Raposos. 

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)* - Nobre Deputado Sargento 
Rodrigues, gostaria de fazer coro com V. Exa. e dizer da aflição por que 
passam hoje os nossos policiais militares e civis. 

Enquanto Delegada de Polícia, por várias e várias vezes, tivemos que fazer 
cestas básicas para doar aos nossos Carcereiros, aos nossos Detetives, para 
que pudessem sobreviver, porque só tinham dinheiro para pagar o aluguel ao 
final do mês. Quantos e quantos policiais ainda moram em barracos, nas 
vilas, sem a menor condição de sobrevivência como policiais, como pessoas 
que combatem a violência? 

É lamentável a questão habitacional da Polícia Civil, por mais que tenhamos 
buscado soluções. Posso dizer que, desde que eleita Vereadora, por várias 
vezes, estive na COHAB, na Caixa Econômica Federal, buscando amparo 
para resolver essa situação aflitiva dos nossos policiais. Agora, nesta Casa, 
também faremos o mesmo. No entanto, lamentavelmente, ainda não vimos 
nada de concreto nesse sentido. 

Com referência à esposa do policial de Raposos, gostaria de expressar-lhe 
a nossa tristeza. E também manifesto a nossa solidariedade ao bárbaro 
assassinato de um Detetive da Polícia Civil, ocorrido no sábado retrasado, 



744 
sobre o qual foi publicada apenas uma pequena nota no jornaL Na realidade, 
não vimos nenhuma movimentação para ajudar a sua mulher, uma pessoa 
que, depois de oito anos de casamento, encontra-se grávida de cinco meses. 
Hoje passa por situações financeiras e pessoais dificílimas. Como V. Exa. 
clamou apoio á esposa do policial de Raposos, clamamos também que a 
esposa do Detetive Maurício tenha, por parte desta Casa e da Comissão de 
Direitos Humanos, todo o apoio de que necessita. 

Na realidade, o policial morreu apenas por ser policiaL A questão é tão séria 
que hoje matam policiais para conseguir deles a carteira de polícia e a arma. 
A insegurança e a ousadia dos bandidos - e volto a dizer bandidos, sim - são 
tamanhas que o policial não precisa sequer oferecer qualquer esforço de 
resistência. Mata-se apenas porque é policiaL Muito obrigada. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte da Deputada Elaine 
Matozinhos. Gostaria de deixar registrado, Dra. Elaine Matozinhos, também 
na qualidade de policial que fui durante 14 anos, que tenho certeza de que V. 
Exa., como idealizadora da Delegacia de Mulheres, trabalhou e contribuiu 
decisivamente para a segurança pública do nosso Estado. 

Assim como fui para as ruas, troquei tiros com marginais, tive patrulheiro 
baleado que freou na cadeira de rodas, viemos reafirmar a nossa postura 
enquanto funcionário público à frente da polícia. Realmente, tínhamos um 
compromisso, como também temos hoje, como Deputado, com a segurança 
pública. Enquanto vários dos senhores e das senhoras estavam dormindo, eu 
estava patrulhando as ruas da Capital mineira, da Região Metropolitana, 
combatendo o crime, prendendo traficantes e marginais. 

Tenho certeza de que o público que está me assistindo quer uma sociedade 
justa; quer que bandido tenha o seu lugar na cadeia; quer que marginal fique 
no presídio, cumprindo sua pena, e quer que a polícia seja respeitada, mas, 
acima de tudo, quer que tenha dignidade para morar. Como o Juiz de Direito, 
o Promotor, o Deputado, o Governador não podem, também não queremos 
que a nossa polícia venha a morar ao lado de traficantes, na periferia, como 
aconteceu no caso do Cabo Aílton Braga. 

Então, Sr. Presidente, fica aqui o meu apelo. Conclamo os demais pares 
desta Casa para que, juntos, possamos nos mobilizar e questionar o 
Governador. O policial militar e o policial civil precisam de um local digno para 
morar, para não precisarem fazer acertos com traficantes, para não 
precisarem se enveredar pelos caminhos tortuosos que a polícia divide entre 
crime, justiça e lei. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. Fica aqui registrado o meu repúdio às 
pessoas que ignoram o policial militar como ser humano, como cidadão. 
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•- Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputad Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao Presidente em 

exercício, aos colegas Deputados, às Lideranças aqui presentes, aos 
membros da imprensa e aos telespectadores da lV Assembléia. Hoje, dia 21 
de setembro, é o Dia Nacional de Luta em Defesa dos Direitos das Pessoas 
Portadoras de Deficiência. Houve nesta Casa, hoje, pela manhã, uma reunião 
conjunta das Comissões de Direitos Humanos, do Trabalho e de Saúde, para, 
em audiência pública, discutir-se a criação do Conselho Estadual de Defesa 
das Pessoas Portadoras de Deficiência. Em 1992, a Constituição Estadual foi 
alterada por meio de emenda em que se propôs a modificação da redação do 
art. 226, criando-se o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Portador 
de Deficiência, que deveria ter sido instituído até 15/3/93. Até hoje não temos, 
no Estado de Minas Gerais, esse conselho. O objetivo da audiência que 
houve nesta Casa, com representantes das diversas entidades, foi 
exatamente começar a discussão da criação desse conselho, que pode e 
deve ser de iniciativa do Executivo, o que também pode ser feito através 
desta Casa. No final da audiência, foi escolhida uma comissão representativa, 
da qual fazemos parte, para discutir e propor um projeto de lei para a criação 
do conselho. Ficou especificada a grande importância do conselho enquanto 
defensor de políticas públicas referentes aos direitos dos deficientes. É mais 
um avanço, não para defender os excluídos, mas para que não mais haja 
excluídos na nossa sociedade. Mais uma vez, esta Casa dá sua contribuição. 

Houve, também, em Belo Horizonte, uma passeata cívica, quando os 
portadores de deficiência física declararam que a BHTrans garantiu-lhes que 
os ônibus com piso baixo - que permitem o acesso dos deficientes físicos aos 
coletivos, sem a ajuda de outras pessoas - chegam a Belo Horizonte na 
sexta-feira, entrando em circulação no dia 1 ° de outubro. 

Sabemos que é importante a vontade política dos Governos, mas sabemos 
também da grande importância da mobilização da sociedade civil, para que 
haja avanços no respeito às leis que já existem, como é o caso da 
obrigatoriedade de construção de rampas e de outras melhorias para os 
portadores de deficiência. No caso de Betim, já existe uma lei municipal 
garantindo 5% das vagas em concurso público para as pessoas portadoras 
de deficiências. Mas é preciso, também, que as leis sejam respeitadas e que 
haja outras leis que possam beneficiar os portadores de deficiência . 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Deputada Maria Tereza 
Lara, queremos parabenizá-la pela sua fala, por essa lembrança em defesa 
dos portadores de deficiência física. V. Exa. acabou de dizer que muitas 
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vezes é preciso que o povo se organize e se manifeste para que as leis saiam 
do papel. Há um projeto de lei de nossa autoria, aprovado nesta Casa, que, 
portanto, se converteu em lei, sancionada pelo Governador do Estado, que 
exige que os transportes coletivos - não apenas aqueles que estão sob a 
responsabilidade e a direção da BHTrans, mas os transportes coletivos de 
todo o Estado - sejam adaptados para os portadores de deficiência física, 
com cadeiras próprias, lugares mais espaçosos, com possibilidade de que 
coloquem ali sua cadeira de rodas e tudo aquilo que facilite a sua locomoção, 
assim como rampas para que possam subir nos ônibus. Entretanto, essa lei, 
que já existe há não sei quantos anos, praticamente não saiu do papel, não 
há nenhum esforço daqueles que são responsáveis pelo transporte em nosso 
Estado para exigir o seu cumprimento. 

Entretanto, vemos um esforço imenso da Polícia Rodoviária, comandada 
pelos Secretários responsáveis pelo transporte, para impedir que 
trabalhadores que estão na estrada, usando kombis e "vans", sejam 
impedidos de continuar seu trabalho. Em outra data, provavelmente 
estaremos aqui para falar de um famoso decreto que saiu, há poucos dias, 
para tirar daqueles trabalhadores de kombis e "vans" a possibilidade de 
exercerem esse transporte alternativo, dando esse direito apenas às 
empresas que já têm ônibus e já são donas do transporte em nossa cidade. O 
que vemos é que, quando o interesse é das empresas, as autoridades não 
estão silenciosas, mas quando o interesse é do portador de deficiência física 
ou do trabalhador que está com o transporte alternativo, as autoridades 
responsáveis pelo trânsito em nossa cidade, pelo transporte coletivo, não 
tomam atitudes nem são rápidas nas suas decisões. 

Que nós, juntamente com todos aqueles que se organizam, saibamos nos 
colocar ao lado daqueles que precisam, cada vez mais, da proteção da lei e 
de autoridades sérias, ligadas à Justiça e ao direito de vir. Muito obrigada pelo 
aparte. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Concordamos perfeitamente com sua fala, 
companheira Deputada Maria José Haueisen. Queremos dizer que os 
portadores de deficiência física fazem parte da parcela da sociedade que luta 
pela conquista dos seus direitos. 

Até hoje, historicamente, nenhuma conquista foi alcançada, a não ser pela 
luta e pela organização popular. Os portadores de deficiência têm consciência 
de que a luta é o caminho da conquista. Estão reunidos no Nordeste, em 
Alagoas, os companheiros que lutam contra os hospitais psiquiátricos e que 
são a favor da luta antimanicomial. Não podendo estar aqui hoje, pediram-me 
que justificasse a falta deles, porque estão no Nordeste, somando esforços 
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para que aqueles que sofrem de doença mental possam, também, ter os seus 
direitos respeitados. Em Minas Gerais, conforme informação da Federação 
das Associações dos Deficientes, que conta com 80 entidades filiadas, 
existem cerca de 500 mil portadores de deficiência já registrados. Na prática, 
eles representam em torno de 10% de toda a população. No caso de Minas 
Gerais, existem em torno de 1.500.000 pessoas com alguma forma de 
deficiência. Por isso apresentamos, nesta Casa, o Projeto de Lei n° 37 4/99, 
que define o conceito de pessoa portadora de deficiência, para fins de 
concessão de benefícios, prioridade e equiparação de oportunidades sociais 
em Minas Gerais. Até hoje, em Minas Gerais e no País, não há uma lei que 
regulamente com clareza os critérios para que uma pessoa portadora de 
deficiência possa receber os benefícios dos órgãos públicos. O projeto de lei 
que apresentei visa a definir os critérios para que uma pessoa ser 
considerada portadora de deficiência física: se é aquela que tem de andar em 
cadeira de rodas ou aquela que tem de portar algum outro instrumento. Com 
relação ás pessoas com deficiência visual, indica o critério para se definir o 
nível de deficiência visual que lhe dá direito a receber benefícios dos órgãos 
públicos. O projeto já foi aprovado em várias comissões e já está para ser 
votado em Plenário. Ele é uma contribuição nossa para que as pessoas 
portadoras de deficiência possam ter os seus direitos garantidos. 

Gostaríamos de conclamar todos os parlamentares desta Casa e todos os 
mineiros para somarmos esforços com as entidades que estiveram aqui hoje 
e com o Conselho Municipal de Defesa dos Portadores de Deficiência de Belo 
Horizonte. Gostaríamos que esse tipo de conselho se espalhasse por todas 
as cidades de Minas Gerais e, também, que fosse criado o conselho estadual 
com as coordenadorias, como o CAAPD, em Betim, para que possam unir 
esforços e garantir os direitos já adquiridos, para que as leis sejam postas em 
prática e novas leis sejam elaboradas e aprovadas em benefício de todas as 
pessoas portadoras de deficiência do nosso Estado. Esse é o nosso 
compromisso. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos• - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

representantes da imprensa, pessoas presentes nas galerias deste plenário, 
povo de Minas Gerais, faço uso desta tribuna com o intuito de fazer registrar, 
nos anais desta augusta Casa, data tão relevante para o povo deste País 
quanto para o honrado povo de nossas montanhas: trata-se do aniversário do 
nascimento de nossa tão querida e, por que não dizer, consolidada, 
Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG. 

A UEMG foi criada pelo legislador Constituinte de 1989 que, no art. 81 do 
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assim dispôs: "Art. 81 -Fica 
criada a Universidade Estadual de Minas Gerais, sob a forma de autarquia, 
que terá sua reitoria na Capital e suas unidades localizadas nas diversas 
regiões do Estado". 

Quiséramos nós, legisladores estaduais, que bastasse um mero dispositivo, 
uma simples norma, para que restasse criada nossa tão almejada 
Universidade. Contudo, não é com essa facilidade, tal como puderam 
comprovar aqueles que lutaram e lutam por essa conquista, que são obtidas 
as vitórias e se alcançam as conquistas que perdurarão por inúmeras 
gerações. 

Conta o Prof. Aluísio Pimenta que, em 1991, sob o Governo de Hélio 
Garcia, quando convocado para a tarefa de levar adiante a implantação da 
UEMG, não linha a entidade sequer acomodações próprias para o Reitor e 
sua equipe. Como se não bastassem essas dificuldades, carecia a reitoria de 
contato com as fundações que compõem a Universidade. Não eram 
conhecidas as condições acadêmicas, não eram conhecidas as condições 
administrativas, assim como também não o eram as condições econômicas e 
financeiras. 

Nesse momento (e isso é o que consta de artigo do Prof. Aluísio Pimenta, 
publicado no dia 28/8/99, no jornal "O Tempo", caderno "Opinião", pág. 2), 
serviram-se da Universidade do Estado de São Paulo, como modelo, a partir 
do qual se poderiam apreender os acertos e os erros de uma universidade 
organizada a partir de um projeto "multicampi", que incluía instituições pré-
existentes. Os problemas foram mapeados e passaram a ser resolvidos um 
por um, não só pelo esforço do Governo, mas também por dedicação dos 
Prefeitos, professores, estudantes e cidadãos de nosso livre Estado de Minas 
Gerais. 

Em um primeiro momento, lutaram pela capacitação e titulação dos 
professores, o que exigiu grandes investimentos humanos e financeiros. Hoje, 
cerca de 30% dos professores da UEMG são titulados com mestrado ou 
doutorado. 

Havia o problema, e ainda há, embora minorado, da deficiência das 
bibliotecas da UEMG. Com a ajuda do MEC, foram organizadas bibliotecas; 
para sua manutenção, entretanto, é necessário constante e incansável 
esforço. 

Foram desenvolvidos programas de pesquisa em várias áreas, campo 
ainda inexplorado pelas instituições de ensino do interior. Lutou-se também 
pela extensão universitária, para que a UEMG se transformasse, 
efetivamente, em uma universidade que, tal como impõe a atual LDB, deve 
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oferecer não apenas o ensino, mas também a pesquisa e os programas de 
extensão, simultaneamente. 

Isso é o que vem se dando com luta do povo mineiro, sempre às voltas com 
o mesmo problema crônico: a falta dos recursos orçamentários necessários 
para o cumprimento das disposições constitucionais e infraconstitucionais que 
tratam da Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG. Tais disposições 
contidas em leis, decretos e portarias, resultantes das deliberações e ações 
dos vários governos que passaram, ofereceram o arcabouço formal e jurídico 
sobre o qual haveria e há de ser construído esse sonho de uma academia 
democrática e regional que promova o desenvolvimento das várias e diversas 
partes que compõem altivo Estado. 

Nos dias de hoje, sob a firme direção de nosso ilustre Governador Itamar 
Franco, o papel de nossa universidade se agiganta. Nesse momento, sua 
função não se restringe à promoção do desenvolvimento regional por meio da 
informação e formação de quadros de nível superior. 

Na semana passada, disse nesta Casa o Secretário de Estado da 
Educação, Murílio Hingel, que, segundo documentos da UNESCO, aqueles 
que representam o capital especulativo internacional têm interesse e planos 
de promover o abandono dos trabalhos de pesquisa nos países periféricos, 
entre os quais se encontra o Brasil. 

O que está por trás disso, todos sabemos, é a manutenção da dependência 
tecnológica dos países em desenvolvimento. Querem países, pretensos 
parceiros, que não produzam, mas reproduzam o conhecimento de cunho 
científico. 

Os países que dominam a política internacional, entre os quais se destacam 
os Estados Unidos, sabem do potencial de nossas terras e temem sua 
exploração consciente e sustentável; não apenas pelo que ganharíamos nós, 
os brasileiros, mas porque deixaríamos de depender deles, os países que nos 
impõem essa política ultrajante neoliberal. 

O Governo Federal, mandatário da política neoliberal dos capitais 
internacionais, vem exercendo o desmonte do ensino federal de nível 
superior. Como todos sabemos, a aposentadoria em massa de grandes 
nomes do corpo docente, somada à não-abertura de concursos para o 
preenchimento das vagas, tem deixado as universidades federais sem 
professores. Como se não bastasse, o último aumento salarial do 
funcionalismo federal civil, concedido quando exercia a Presidência o Dr. 
Itamar Franco, foi ilicitamente negado aos trabalhadores civis da União, que 
se vêem, até hoje, envolvidos em uma infindável batalha judicial que o Sr. 
Fernando Henrique impõe em prejuízo dos funcionários, do Judiciário e da 
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seriedade do Estado brasileiro. 

Nesse contexto, a UEMG é mais que um mero fator de promoção do 
desenvolvimento das regiões do Estado; neste momento histórico em que 
vivemos, tenhamos consciência disto, nobres Deputados: a UEMG é, ao lado 
da UNIMONTES, uma das últimas trincheiras que nos dão abrigo na árdua 
luta pela emancipação tecnológica dos povos em desenvolvimento. 

No comando dessa trincheira, talvez, de todo o povo brasileiro nessa 
batalha, está, sem sombra de dúvidas, o nosso Governador, Itamar Franco. 
Como bom comandante que é, vem se cercando dos melhores quadros, 
dentre os quais se destaca o Prof. Gerson de Melo Boson. 

Atual Reitor da Universidade do Estado, o Professor Boson assumiu a 
hérculea responsabilidade de levar adiante sua construção, tarefa de várias 
gerações. E é na pessoa dele que hoje parabenizo a UEMG pelo décimo 
aniversário de sua criação, nesta histórica data que é também a do 
aniversário da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Nesta ocasião, não tenho também como me esquecer da Profa. Janete 
Gomes Barreto Paiva, amiga fraterna, Diretora da Faculdade de Educação, 
que tem estado à frente dos trabalhos da Universidade nesta Capital. 

Mas cabe também a esta egrégia Assembléia a responsabilidade pelo 
sucesso de nossa Universidade. O Projeto de Lei n° 453/99, que ora tramita 
nesta Casa, despertando o interesse e a participação dos Deputados, tanto 
de Situação quanto de Oposição, renova o nosso envolvimento com os rumos 
da Universidade. 

Mas neste singular momento, data de grande importância para as 
instituições democráticas do Estado e aniversário de uma década de nossa 
Constituição, não quero me enfronhar nem me aventurar pelos pontuais 
debates que nas comissões desta Assembléia se travam. 

Neste momento, o que quero é louvar o trabalho daqueles que se 
dedicaram e se dedicam à instituição, parabenizando-os e apresentando 
meus sinceros agradecimentos. O dia de hoje, nesta Casa, deve ser 
lembrado não apenas como data de aniversário da Constituição do Estado, 
mas também, e fundamentalmente, como data da criação formal do sonho de 
desenvolvimento e tecnologia, com todas as implicações que a UEMG 
representa. 

Feliz aniversário, Constituição do Estado. Feliz aniversário, UEMG. O povo 
destas montanhas precisa de vocês e está pronto para a luta. Muito obrigada. 

• - Sem revisão da oradora. 
Questão de Ordem 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, apresentei, há 
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poucos dias, uma questão de ordem, com fulcro no art. 64, § 2°, da 
Constituição Federal; no art. 69, § 1°, da Constituição do Estado e no art. 208, 
§ 1°, do Regimento Interno, alertando a Casa sobre a questão do 
sobrestamento das matérias em votação. Como temos matéria que está 
sobrestando a pauta, gostaria de chamar a atenção da Mesa para o fato de 
que, não tendo havido ainda resposta à questão de ordem, esta Assembléia 
não pode deliberar, em respeito aos artigos acima citados. Como estou sendo 
chamado para uma reunião de comissão, gostaria de alertar a Mesa para o 
fato de que a Assembléia está impedida, pela Constituição Federal, de 
deliberar. Aguardamos a resposta à questão de ordem. 

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - A assessoria da Mesa informa 
que está sendo analisada a questão de ordem. Acreditamos que V. Exa. 
rapidamente terá a necessária resposta. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Reafirmando nossa colocação, 
como ainda aguardamos a resposta à questão de ordem e como a 
Constituição Federal é clara, não deixando dúvidas, solicitamos da Mesa que 
não coloque matéria em votação. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência somente colocará em votação os 
requerimentos e as comunicações à Casa; nenhuma outra matéria será 
colocada em votação. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Requerimentos que necessitem de 
deliberação, de votação da Assembléia, também estariam suspensos? É esse 
o entendimento da Mesa? 

O Sr. Presidente - Hoje adotaremos esse procedimento, mas são 
requerimentos que dependem, também, de despacho desta Presidência. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Não havendo outros 

oradores inscritos, a Presidência passa à 2" Parte da reunião, com a 1• Fase 
da Ordem do Dia, compreendendo comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião . 

Palavras do Sr. Presidente 
Nossa reunião de hoje coincide com o décimo aniversário da promulgação 

da Constituição do Estado de Minas Gerais. Trata-se, pois, de ocasião 
verdadeiramente histórica, em relação à qual esta Assembléia não se poderia 
omitir, ainda mais que a obra de construção da Carta mineira teve lugar no 
recinto deste parlamento, sob os ventos benfazejos da redemocratização. 
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Entre aquele 21/9/89 e a data de hoje, assim, completam-se exatamente 

dez anos, durante os quais a Nação brasileira e o Estado de Minas Gerais 
passaram por grandes transformações. De positivo, tivemos sempre o 
fortalecimento dos princípios democráticos. De negativo, os fatores que nos 
levaram à crise política e econômica hoje enfrentada pela Nação brasileira. 

Recapitulando a atuação desta Casa na feitura da Constituição, vemos que 
o parlamento mineiro, fiel à tradição libertária e democrática de nossa gente, 
já no ano de 1986 aqui fazia realizar o Simpósio Minas Gerais e a 
Constituinte. O processo coincidiu com a retomada das prerrogativas do 
Legislativo, minimizadas durante o longo período de exceção, a qual 
fortaleceu os vínculos entre o Poder e a sociedade. O texto ulteriormente 
sugerido para a Constituição veio a receber cerca de 1 O mil propostas de 
emenda por parte de nossas comunidades, consultadas durante as 
audiências públicas que fizemos realizar em várias cidades mineiras. 

Pessoalmente, tivemos a honra de participar da Constituinte, assim como 
alguns colegas parlamentares que hoje estão aqui conosco. Podemos 
testemunhar, por conseguinte, que a Carta reflete a vontade do povo mineiro 
e representa o resultado de trabalho árduo e responsável. Não temos dúvida, 
ademais, ao afirmar que seu texto se coaduna com a democracia e com a 
liberdade, tão gratas ao povo das Alterosas. 

O ensejo é para comemorarmos, motivados pela grande conquista que 
representou para Minas a promulgação da nossa Lei Maior. Mais ainda, o 
ensejo é para refletirmos, sob a égide da norma constitucional, sobre o que 
nos cumpre fazer neste momento de impasse para Minas e o Brasil. E nos 
vem à memória, muito a propósito, uma citação de Abraham Lincoln, o grande 
Presidente dos Estados Unidos da América do Norte: "O pais, com suas 
instituições, pertence a seu povo. Se cessa o entendimento entre esse povo e 
os governantes, temos o direito constitucional de corrigir os rumos desse 
governo ou ainda o direito revolucionário de substitui-lo". 

A afirmação do estadista norte-americano a nós se aplica com perfeição, na 
medida em que nosso Estado está dando exemplo ao resto do País ao se 
insurgir contra o modelo político e as diretrizes econômicas impostas pelo 
Governo Federal. Ao entrarmos em rota de colisão com o Palácio do Planalto, 
nada mais estamos fazendo que exercer um direito constitucional. É 
apropriado, em conseqüência, que invoquemos esse direito no momento em 
que celebramos o aniversário do documento legal que o consagra. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, 
congratulamo-nos com o povo mineiro pelo transcurso do 1 0° aniversário da 
nossa Constituição. Reafirmamos, na oportunidade, o nosso convencimento 
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de que, em harmonia com a Carta, conseguiremos suplantar as presentes 
dificuldades e alcançar o estágio de justiça e prosperidade a que fazemos jus. 

Questão de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, queremos fazer coro com V. 

Exa., Presidente do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, que exalta 
a importãncia desta data histórica para o nosso Estado, quando 
comemoramos o 10° aniversário da nossa Constituição. 

Na verdade, é uma Constituição que, ao longo dos anos, tem sido 
aperfeiçoada por meio de emendas oriundas do Poder Legislativo, mas, em 
tese, V. Exa. está coberto de razão, pois é uma Constituição feita pelo povo e 
para o povo do Estado de Minas Gerais, e a Assembléia Legislativa tem 
cumprido o papel histórico de ser sua guardiã. Assim, em nome do PSDB, 
fazemos coro com V. Exa., que tão bem tem conduzido o Poder Legislativo 
deste Estado e, mais do que isso, tem sido um eterno vigilante da nossa 
Constituição e principalmente dos interesses do povo mineiro. Parabéns pelo 
trabalho que V. Exa. tem prestado na Presidência da Assembléia Legislativa 
do nosso Estado. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Saúde- aprovação, na 18" 
Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 624/gg, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva; 630/g9, da Comissão Especial do Cólera no Vale do 
Jequitinhonha; 637 a 660/99, do Deputado Arlen Santiago, e 670/99, da 
Comissão de Saúde; e de Direitos Humanos - aprovação, na 21• Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos n°s 295/99, do Deputado Dimas Rodrigues, 
587 a 590, 610 a 619, 621 e 622/99, do Deputado João Leite, e 603, 606 e 
607/99, da Comissão de Direitos Humanos; e rejeição dos Requerimentos n°s 
595/99, da Bancada do PT, e 605/99, da Comissão de Direitos Humanos 
(Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marco Régis, em que solicita 

a redistribuição das vagas nas comissões permanentes desta Casa, tendo em 
vista a recomposição partidária do PPS, que passou a constituir bancada. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIl do art. 
232, c/c o art. 106 do Regimento Interno, e reitera o convite aos membros do 
Colégio de Lideres para uma reunião a ser realizada no dia 30/9/99, com a 
finalidade de se reavaliar a composição das comissões permanentes, em 
virtude das alterações ocorridas nas bancadas. 

Requerimento do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja o Projeto de 
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Lei n° 279/95 incluído em ordem do dia, uma vez que a Comissão de 
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência 
defere o requerimento de conformidade com o inciso XVI do art. 232 do 
Regimento Interno. Cumpra-se. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para a reunião especial de logo mais, às 20 horas, e para as 
reuniões extraordinárias de amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas, nos termos 
dos editais de convocação, bem como para a reunião ordinária, também de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia 
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 21/9/99, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência do falecimento do Sr. Oscar 

Sampaio, ocorrido em 15/9/99, em Mariana.(- Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 72• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 22/9/99 

Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Rêmolo Aloise 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata-

za Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de 
Emenda à Constituição n° 24/99 - Projetos de Lei n°S 570 e 571/99 -
Requerimentos n°s 723 a 736/99 - Requerimentos dos Deputados Miguel 
Martini, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta e outros e Luiz Fernando Faria -
Comunicações: Comunicações das Comissões do Trabalho e de Defesa do 
Consumidor e dos Deputados Wanderley Ávila e Pastor George - Interrupção 
e reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores Inscritos: Discurso do 
Deputado Márcio Cunha - 2• Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de 
Inscrições - Questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Suspensão e reabertura da reunião - Decisão Normativa da Presidência n° 6 -
Designação de Comissões: CPI das Barragens - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta 
e outros, Dalmo Ribeiro Silva e Miguel Martini; deferimento - Questão de 
ordem; suspensão e reabertura da reunião - Votação de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria; aprovação; declaração de 
voto; questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ãngelo - Gil Pereira - Agostinho 

Patrús - Aílton Vilela -Alberto Pinto Coelho -Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro 
- Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - César de 
Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo 
Daladier- Eduardo Hermeto- Elaine Matozinhos- Elbe Brandão- Elmo Braz-
Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes- Marcelo Gonçalves- Márcio Cunha - Márcio Kangussu 
- Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara -
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Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo 
Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Às 14h15min, a lista de 

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

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Hely Tarqüínio, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

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 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 24/99 

Acrescenta dispositivos ao art. 161 e ao art. 199 da Constituição do Estado 
de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- O inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado fica acrescido da 

seguinte alínea: 
"Art. 161- ............... ............... . 
IV - .. ........................... . 
f) a destinação de recursos para a Universidade do Estado de Minas Gerais 

- UEMG- e para a Universidade Estadual de Montes Claros- UNIMONTES -, 
prevista no art. 199.". 

Art. 2° - O art. 199 da Constituição do Estado fica acrescido do seguinte § 
1°, passando o seu parágrafo único a vigorar como§ 2°: 

"Art. 199- ............................. .. 
§ 1 ° - O Estado atribuirá dotações e recursos destinados à 

operacionalização e manutenção das atividades necessárias à total 
implantação e desenvolvimento da Universidade do Estado de Minas Gerais -
UEMG - e da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, 
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correspondendo a, no mm1mo, 1% (um por cento) da receita orçamentária 
corrente ordinária do Estado, que será repassada em parcelas mensais 
equivalentes a um doze avos, no mesmo exercício.". 

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 1999. 
Paulo Piau - Elbe Brandão - Antônio Genaro - Ambrósio Pinto - Bilac Pinto -

Wanderley Ávila- Hely Tarqüínio- Dilzon Melo- Dalmo Ribeiro Silva- Márcio 
Cunha- Antônio Roberto- Paulo Pettersen -Cristiano Canêdo- Mauri Torres 
- Antônio Carlos Andrada - Amilcar Martins - Olinto Godinho - Chico Rafael -
Aílton Vilela -João Paulo- Elaine Matozinhos - Maria Olívia -Antônio Andrade 
- Sebastião Navarro Vieira - Luiz Fernando Faria - Sebastião Costa - José 
Braga - Antônio Júlio. 

Justificação: A Constituição mineira, trabalho resultante de um grande 
esforço dos constituintes de 1989, aos quais homenageio neste instante em 
que nossa Constituição completa dez anos, criou a Universidade do Estado 
de Minas Gerais- UEMG. Insistimos, criou e não autorizou a criação, como 
acontece em outros casos. 

Além de criar a UEMG, a Constituição mineira estabeleceu prazo de dois 
anos para que o dispositivo constitucional fosse cumprido, insistindo que a 
implantação fosse realizada em 720 dias, com a absorção das fundações 
criadas pelo Governo do Estado e daquelas que houvessem recebido 
recursos dos poderes públicos. 

Nos meses que sucederam à data da promulgação da Constituição, entre 
1989 e 1991, quando exercia mandato o Governador Newton Cardoso, foi 
estabelecida uma legislação preliminar para criação da Reitoria da UEMG e 
foi realizado um estudo macroeconômico de alto nível, pela Fundação João 
Pinheiro, visando à implantação dessa universidade. No prazo previsto 
fizeram opção para fazer parte da UEMG as fundações situadas em: 
Campanha, Carangola, Diamantina, Divinópolis, ltuiutaba, Lavras, Patos de 
Minas, Passos e Varginha, bem como a Fundação do Norte de Minas de 
Teófilo Otôni - FENORD -e uma fundação que se situaria em Uberaba. De 
Belo Horizonte optaram por fazer parte da UEMG a Fundação Guignard e a 
antiga FUMA. 

Quando assumiu o Governo de Minas, em 11/3/91, o Governador Hélio 
Garcia convidou o Prof. Aluísio Pimenta para implantar a Universidade do 
Estado de Minas Gerais, cujo prazo de implantação previsto na Constituição 
já havia esgotado. A Universidade não dispunha de uma Reitoria, nem 
mesmo de uma sala para instalar-se precariamente. As Fundações optantes 
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achavam-se desiludidas porque nunca haviam sido chamadas para reunir-se 
e estudar as perspectivas para as absorções. 

Foram necessários dois anos de verdadeiro doutrinamento para mostrar a 
viabilidade da instituição como se havia feito em São Paulo com a 
Universidade do Estado de São Paulo - UNESP -, que também teve sua 
origem através da reunião de fundações e unidades particulares e, hoje, é 
uma das universidades públicas estaduais mais conceituadas do Pais. 

A Reitoria foi organizada e foi estabelecido um plano prioritário de 
capacitação de professores. Hoje, 30% dos seus professores possuem 
mestrado ou doutorado. As bibliotecas e os laboratórios foram modernizados 
e ampliados. Foram criadas novas faculdades e escolas de grande interesse 
para as regiões, estabelecidos planos de pesquisa e um amplo programa de 
extensão universitária. Os cursos, que eram de fim de semana, funcionam de 
segunda a sexta-feira e atendem, prioritariamente, aos jovens de nosso 
Estado, o que não era feito anteriormente. Foram estabelecidos por lei os 
"Campi" regionais. Em 1994, o Estatuto da Universidade foi aprovado pelo 
Conselho Estadual de Educação e estabelecido em decreto pelo Governador 
do Estado. 

A UEMG é, atualmente, uma instituição credenciada por decreto do 
Governo de Minas, baseado em parecer do egrégio Conselho Estadual de 
Educação. Os "Campi" têm todas as condições para serem absorvidos, 
havendo, inclusive, um parecer do Ministério Público de Passos que reclama 
a absorção daquela unidade por razões econômicas e administrativas. 

Há, no entanto, um grande entrave para a consolidação da Universidade do 
Estado de Minas Gerais: o problema orçamentário. O orçamento da UEMG, 
que provêm do Estado, não chega a R$20.000.000,00, enquanto o orçamento 
da UNESP supera os R$400.000.000,00. A UEMG vinha conseguindo verbas 
do orçamento federal e apoios específicos do Ministério da Educação, o que 
está cada vez mais difícil. 

Esclareça-se que recente emenda constitucional baixou a contribuição do 
orçamento da FAPEMIG de 3% para 1%, deixando, portanto, uma margem de 
2%, o que torna esta proposta de emenda à Constituição que ora 
apresentamos mais do que justa para uma das aplicações mais importantes 
para o desenvolvimento de Minas Gerais no próximo milênio. 

Além disso, se considerarmos a aplicação orçamentária de outros Estados 
vamos ver que Minas Gerais está abaixo de dez Estados, pelo menos, no que 
se refere à aplicação em ensino superior. Somente para registro, informamos 
que o Estado de São Paulo desembolsa R$2.000.000.000,00 por ano para 
suas três universidades estaduais; o Rio de Janeiro, R$500.000.000,00 para 
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suas duas universidades estaduais; o Paraná, supera os R$300.000.000,00 e 
tem quatro universidades estaduais; o mesmo acontecendo em outros 
Estados como a Bahia e o Ceará. Minas Gerais aplica na UEMG e na 
UNIMONTES a importância de R$45.000.000,00 no total, o que é ridículo 
para um Estado que é a segunda economia do Pais. 

Não é também aceitável o argumento de algumas pessoas de que Minas 
Gerais dispõe de seis universidades federais, pois o Rio de Janeiro possui 
cinco e, como vimos, investe fortemente na educação superior pública como 
instrumento de participação ativa e efetiva do Estado em seu projeto de 
desenvolvimento. 

- Publicada, vai a proposta á Comissão Especial, para parecer, nos termos 
do art. 201 do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 570Jg9 
Institui no Estado a Semana do Trânsito e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituída no Estado a Semana do Trânsito, a ser comemorada 

no período compreendido entre o segundo e o terceiro sábado de setembro. 
Art. 2° - O Poder Executivo fixará, no prazo de sessenta dias, a contar da 

data da publicação desta lei, as diretrizes para a comemoração anual prevista 
no artigo anterior. 

Parágrafo único - Serão promovidas atividades comemorativas e educativas 
da Semana do Trânsito nas escolas estaduais e nas particulares 
inspecionadas pelo Estado, em parceria com os órgãos de trânsito estaduais. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de setembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: O Brasil é reconhecido como campeão mundial de acidentes 

no trânsito. Essa triste estatística nos remete a uma busca efetiva de ações 
que possam minimizar o número registrado de acidentes, bem como 
contribuir para que vidas humanas sejam poupadas. 

O advento do Código de Trânsito Brasileiro, na forma da Lei n° 9.503, de 
23/9/97, acentuou a discussão sobre a necessidade da mudança de 
comportamento da sociedade em relação ao trânsito, pois só assim 
poderemos reverter a incômoda posição de recordista mundial de acidentes. 

O projeto ora proposto visa a instituir no calendário oficial do Estado a 
Semana do Trânsito, com o objetivo de promover e disseminar entre o povo 
mineiro a conscientização e a importância de se trabalhar pela tranqüilidade e 
segurança no trânsito. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para 

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 
PROJETO DE LEI No 571/99 

Autoriza o Poder Executivo a doar os bens móveis cedidos aos órgãos da 
administração direta e indireta dos municípios do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a doar os bens móveis cedidos, 

a qualquer titulo, aos órgãos da administração direta e indireta dos municípios 
do Estado. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Antônio Júlio 
Justificação: A cessão do direito de uso sobre bens móveis, pelo Poder 

Executivo Estadual, aos municípios é uma prática que vem demonstrando ser 
inconveniente do ponto de vista da administração pública. De fato, o Governo 
mineiro despende esforços e recursos para o cadastramento e controle de 
tais bens, o que seria desnecessário se eles fossem definitivamente doados. 
Com efeito, tornando-se proprietários, os municípios seriam responsáveis 
pelos bens e zelariam por eles com maior esmero. A experiência demonstra 
que, no mais das vezes, quando o bem retorna aos cuidados do Governo 
Estadual, encontra-se malcuidado, exigindo dos cofres estaduais gastos para 
sua restauração. 

Releva salientar, ainda, que a descentralização da administração pública é 
meta da moderna política, que deve buscar a eficiência na gestão da coisa 
pública, sem perder de vista o interesse coletivo. 

Diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas parlamentares à 
aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 1 02, do Regimento 
Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 723/99, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, solicitando 

seja formulado apelo aos Procuradores-Gerais do Estado e da União com 
vistas a que determinem seja feita pela FEAM e pelo IBAMA uma revisão do 
processo de licenciamento ambiental da Usina de ltapebi. (- À Comissão de 
Meio Ambiente.) 

N° 724/99, da Comissão de Saúde, solicitando seja formulado apelo aos 
Ministros da Saúde, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fazenda 
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com vistas a definição de recursos financeiros para a aquisição de 
medicamentos destinados ao tratamento das doenças que menciona. (- À 
Mesa da Assembléia.) 

N° 725/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao 
Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada a esta Casa pelo Sr. 
Cristiano Medeiros Graciano. 

W 726/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao 
Ouvidor-Geral de Policia denúncia apresentada a esta Casa pelo Sr. Cristiano 
Medeiros Graciano. 

N° 727/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao 
Ouvidor-Geral de Policia denúncia apresentada a esta Casa por Charles 
Pierre Alcântara. 

N° 728/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao 
Secretário da Segurança Pública denúncia apresentada a esta Casa por 
Charles Pierre Alcântara. 

N° 729/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao 
Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada a esta Casa por Charles 
Pierre Alcântara. 

N° 730/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao 
Comandante-Geral da PMMG denúncia apresentada a esta Casa por lldeu de 
Freitas Guimarães.(- Distribuídos a Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 731/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com a MRV Engenharia Ltda. pelo 
transcurso dos 20 anos de sua criação.(- À Comissão de Turismo.) 

N° 732/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Desembargador Lúcio 
Urbano por sua posse como membro do Instituto Histórico e Geográfico de 
Minas Gerais.(- À Comissão de Administração Pública.) 

N° 733/99, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja formulado apelo 
ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a que seja providenciado o 
encascalhamento da estrada que liga o Município de São Francisco a 
comunidade de Retiro do Morro, passando pela comunidade do Tabocal. (-À 
Comissão de Transporte.) 

N° 734/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos anais 
da Casa voto de congratulações com a comunidade do Município de Santana 
do Jacaré pelo transcurso dos 47 anos de sua emancipação politico-
administrativa. (-À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 735/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado com vistas a que se realize 
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diligência de avaliação especial na Prefeitura Municipal de Ubai, por não ter o 
Prefeito Municipal dessa cidade encaminhado à Cãmara de Vereadores do 
município as prestações de contas referentes aos exercícios de 1997 e 1998. 
(-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N° 736/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja formulado apelo ao 
Governador e ao Vice-Governador do Estado com vistas com vistas a que se 
autorize a Secretaria de Indústria e Comércio a elaborar projeto de lei 
objetivando a equiparação do setor automotivo de Minas Gerais ao de São 
Paulo.(- À Comissão de Turismo.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Miguel 
Martini, Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta e outros e Luiz Fernando Faria. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do 

Trabalho e de Defesa do Consumidor e dos Deputados Wanderley Ávila e 
Pastor George. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidência interrompe os 

trabalhos ordinários para, nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, 
destinar a 1 • Parte da reunião à realização de solenidade de apresentação de 
propostas para a reforma tributária. 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão reabertos os nossos 

trabalhos. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Deputados 

e Sras. Deputadas, gostaria de, no início de nossos trabalhos na Casa, mais 
um vez, agradecer aos Deputados. 

Quero fazer justiça, Sr. Presidente, não só aos Deputados da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas também a outros Deputados. 
Por exemplo, lembro-me de estar conosco, numa primeira reunião, o 
Deputado Sebastião Costa, o Deputado Miguel Martini, nosso Presidente da 
UNALE, que levou a sua contribuição, esforçando-se para que todos os 
Presidentes de Assembléias apoiassem o Presidente da Cãmara, Deputado 
Michel Temer. Quero agradecer também aos Deputados da Comissão 
Especial, que levaram contribuições importantes. 

Houve uma surpresa agradável nesse processo, pois conseguimos, numa 
reunião com a Presidência da Casa e com outros setores, um esforço 
coletivo, a fim de que a proposta a ser levada não fosse apenas uma proposta 
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da nossa Comissão, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
mas fosse uma proposta deste Legislativo, uma proposta que fosse mais 
ampla, dos diversos setores da sociedade mineira, representada por seus 
segmentos. Então, naquelas reuniões iniciais, em que estávamos sendo 
coordenados pelo Presidente Anderson Adauto e pelo Deputado Miguel 
Martini, os trabalhos evoluíram, com o objetivo de acatar essa proposta mais 
ampla. 

Quero· agradecer a contribuição de todos os Deputados, 
independentemente de partidos e de comissões. Portanto, Sr. Presidente, foi 
uma contribuição importantíssima. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Márcio Cunha, gostaria 
de parabenizar V. Exa. e o Presidente Anderson Adauto por esse trabalho e 
dizer que a UNALE continua acompanhando todo esse processo de 
discussão do parecer do relator Deputado Mussa Demes, o qual certamente 
será enriquecido com essa proposta de Minas Gerais. 

Gostaria de dizer que há outra lei sendo votada no Congresso Nacional. 
Assim, nós, principalmente, V. Exa., Deputado Márcio Cunha, da Comissão 
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Presidente deste Poder e todos 
os nobres pares desta Casa, devemos ficar atentos e acompanhar esse 
processo, porque, de acordo com a proposta original há um desrespeito à 
independência dos Poderes, há uma interferência do Poder Executivo no 
Poder Legislativo. Na semana passada, estive com o relator do Projeto de Lei 
Complementar n° 18, que assumiu o compromisso de abrir espaço para a 
UNALE debater a questão. Fizemos contato com o Presidente da Comissão 
Especial, e já está acertado que no dia 5 de outubro, às 14 horas, participarão 
da reunião da Comissão Especial todos os Presidentes das Assembléias 
Legislativas do Pais, a diretoria da UNALE e os Presidentes das Comissões 
de Fiscalização Financeira de todas as Assembléias, quando debateremos, 
levaremos propostas, contribuições, enfim, discutiremos com os Deputados 
daquela Comissão os rumos da votação desse projeto de lei. 

Esse projeto está passando despercebido para a maioria da população. Isto 
é positivo em determinado aspecto, mas perigoso sob outro aspecto. Gostaria 
de fornecer um dado, a fim de que possamos ficar atentos. Por exemplo, o 
Governador de Estado pode, por meio de um decreto, deixar de repassar 
recursos para as Assembléias Legislativas, se considerar que não tem 
recursos para tal. Então, acaba com a independência dos Poderes, deixa o 
Poder Legislativo nas mãos, dependente, do Poder Executivo. O relator já 
disse que não vai acatar tais questões, devendo corrigi-las. No entanto, temos 
de acompanhar "pari passu" essa discussão. Então, a UNALE estará atenta a 



764 
isso, e, nos dias 21 e 22 de outubro, no lançamento do Parlamento do Sul, 
que será em Curitiba, estaremos também debatendo, como todos os 
parlamentares, pela segunda vez, a questão da lei da responsabilidade fiscal. 
A lei da reforma tributária é fundamental, e temos essa participação, mas é 
importante que participemos também da lei de responsabilidade fiscal, porque 
ela é importante para todos nós. 

O Deputado Márcio Cunha - Agradeço a participação de V. Exa., mas, Sr. 
Presidente, dois outros assuntos me trazem a esta tribuna no dia de hoje. 
Quero convidar os ilustres Deputados para amanhã, às 14 horas, aqui nesta 
Casa, no auditório, quando estaremos trazendo aqui o Diretor-Geral do DER-
MG, o Diretor-Geral do DNER, e a comunidade belo-horizontina, para 
tratarmos, mais uma vez, da questão do anel rodoviário de Belo Horizonte. 

Todos sabem que em 1993 fundamos o Movimento SOS Anel Rodoviário, 
e, em 1995, conseguimos assinar um compromisso público em que a 
Prefeitura de Belo Horizonte tinha de fazer nove passarelas, urbanizar o trevo 
e impedir as invasões. A Prefeitura licitou apenas quatro passarelas e fez só 
uma. O DNER tinha de recuperar todo o trecho, fazer as sinalizações, e 
também não o fez. O Governo do Estado tinha de fazer a iluminação dos 
26km e cumpriu a sua parte. 

Então, estaremos amanhã, Sr. Presidente, conjuntamente com a Comissão 
de Transportes desta Casa, trazendo essas autoridades aqui para 
debatermos essa questão. Já fizemos uma visita ao Anel Rodoviário e, 
naquela oportunidade, nós Deputados, como Álvaro Antônio e outros, 
mostramos o descaso das autoridades mineiras para com o anel rodoviário 
em Belo Horizonte. Faço esse apelo para que os Deputados prestigiem essa 
reunião amanhã à tarde, porque é de suma importância para cobrarmos do 
DER-MG e do DNER a complementação das obras do anel rodoviário de Belo 
Horizonte. 

Uma questão importante, que tenho a certeza, o Deputado Álvaro Antônio 
também irá levantar, é a questão do rodo-anel. O rodo-anel anunciado pelo 
Presidente da República é importantíssimo, mas é um absurdo pensarmos 
em outro anel em Belo Horizonte - que é importante e digo que sou favorável 
à sua construção-, mas convivermos com um anel rodoviário não completado 
em Belo Horizonte é um desrespeito à sociedade mineira, às pessoas que 
trafegam e vivem nas proximidades daquele anel rodoviário. 

O Deputado Álvaro Antônio (em aparte)'- Deputado Márcio Cunha, em boa 
hora V. Exa. levanta o problema do anel rodoviário. Há um aspecto importante 
nessa questão, porque estão pensando em construir um novo anel em Belo 
Horizonte, o qual não nos interessa. Seria lá pelos lados de Venda Nova, 
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muito além, em Ribeirão das Neves, passando por Selim. É lógico que 
queremos completar o anel rodoviário de Belo Horizonte, porque temos 
apenas um semi-anel, um anel que foi projetado para 25 mil veículos e hoje 
está suportando 80 mil veículos diários. Então, temos de ficar atentos à 
construção desse novo anel, principalmente porque essa questão interessa à 
nossa Capital mineira. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha - Eu é que agradeço, Deputado. O outro assunto 
que trago, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é sobre a criação da Secretaria 
Estadual de Turismo, que tem sido aguardada com a maior expectativa, não 
só por nós, Deputados, mas, especialmente, por todo o "trade" turístico de 
nosso Estado. 

Como sabem, foi um compromisso do então candidato, nosso Governador 
Itamar Franco, um compromisso que, sem dúvida alguma, ele quer resgatar. 
E esse projeto encontra-se nesta Casa, em tramitação. Num primeiro 
momento, o Estado tinha o desejo de fazer também a extinção da 
TURMINAS, com certeza em função das condições financeiras por que passa 
o Estado, mas a nossa interferência e da Deputada Elbe Brandão, bem como 
de inúmeros outros Deputados desta Casa, fizeram o Governo ver a 
importância de termos um braço operacional na Secretaria de Estado de 
Turismo. Em função da peculiaridade dessa atividade, essencialmente 
descrija e operacionalizada pela iniciativa privada, temos de ter um setor mais 
ágil nesse aspecto. 

Neste sentido, Sr. Presidente, é de fundamental importância que esta Casa 
aprove esse projeto. Quero rogar aos meus pares que, independentemente 
dessas questões políticas momentâneas, atentássemos para o fato de que é 
de fundamental importância a criação dessa secretaria. Há uma grande 
expectativa, especialmente do interior, que sabe da promoção que é o turismo 
no nosso Estado e da capacidade de auferir recursos que o setor tem hoje. 
Estamos com recursos minguados junto aos municípios. Sem dúvida 
nenhuma, uma secretaria estadual de turismo, com o apoio e o estimulo da 
TURMINAS, poderá trazer para Minas inúmeros recursos. Minas, por suas 
tradições, pela riqueza do seu povo, da sua gente e da sua cultura, tem tudo 
a ver com o turismo. Muito obrigado pela paciência, ilustre Presidente. 

•- Sem revisão do orador. 
2" Parte (Ordem do Dia) 

1• Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 
passa à 2• Parte da reunião, com a 1" Fase da Ordem do Dia, 
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compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, desejo fazer uma 

comunicação à Casa. Conforme determinação do Plenário, requerimento 
nosso aprovado pela Casa e também decisão da Presidência por meio da 
qual se designou uma comissão de representação, um grupo de Deputados 
parlamentaristas, integrado por mim e pelos Deputados Aílton Vilela e Doutor 
Viana, esteve ontem em Brasília para fazer a entrega do Manifesto 
Parlamentarista, que contou com a assinatura de 51 parlamentares desta 
Casa. Fomos recebidos pelo Deputado Federal Michel Temer, Presidente da 
Câmara. Na ocasião, estava em companhia dos Deputados Inocêncio de 
Oliveira, Aécio Neves e Bonifácio Andrada. Fizemos a entrega oficial dos 
documentos e tivemos a grata surpresa de ouvir o Presidente da Câmara 
dizer que é parlamentarista e que acha viável esse sistema para o Brasil. 

Em seguida, estivemos com o Presidente do Senado e do Congresso 
Nacional, Senador Antônio Carlos Magalhães, que também nos recebeu e, 
com muita cordialidade, leu o documento, dizendo que, na condição de 
Presidente do Congresso, não gostaria de adiantar seu posicionamento com 
relação à matéria. Mas, de qualquer maneira, elogiou a atitude dos Deputados 
mineiros diante da contribuição que a Assembléia fazia para o debate que 
hoje já está em curso no Congresso Nacional sobre a questão 
parlamentarista. São estas as nossas palavras, trazendo à Casa este 
comunicado de que nossa ida a Brasília foi realmente muito proveitosa. 
Tivemos também um apoio extraordinário da UNALE. O saldo final dessa 
nossa visita a Brasília foi muito positivo. 

Sr. Presidente, aproveitando que estou com a palavra, e diante da falta de 
parlamentares no Plenário, venho solicitar, de plano, o encerramento da 
reunião. 

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados, para a recomposição do "quorum". 

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olívia)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente- Responderam à chamada 33 Deputados; há 7 Deputados 

em reuniões nas comissões, perfazendo um total de 40 parlamentares. Há, 
portanto, número suficiente para a continuação dos trabalhos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos, 
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para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria 
constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA N° 6 
Inteligência do§ 1° do art. 208 do Regimento Interno 
Os Deputados Sebastião Navarro Vieira e Hely Tarqüínio, na 68" Reunião 

Ordinária; realizada no dia 14/9/99, formularam questão de ordem, solicitando 
que esta Presidência, em cumprimento ao disposto nos arts. 64, § 2°, da 
Constituição Federal, 69, § 1°, da Constituição Estadual, e 208, § 1°, do 
Regimento Interno, impeça que qualquer assunto seja objeto de deliberação 
desta Casa até a apreciação final do Projeto de Lei n° 399/99, que, por se 
encontrar na faixa constitucional, provoca o sobrestamento das demais 
matérias. 

A Presidência da Assembléia Legislativa tem entendido que, ao estabelecer 
o sobrestamento na Constituição Federal e, por conseguinte, na Constituição 
Estadual e em nosso Regimento Interno, o legislador busca assegurar ao 
representante maior do Poder Executivo que as proposições por ele 
encaminhadas ao Legislativo não tenham sua apreciação postergada 
indefinidamente. Dessa forma, o decurso do prazo estabelecido nos citados 
dispositivos impede que se delibere sobre outras matérias, até que se aprecie 
a proposição que se encontre em tal situação. 

Por outro lado, não se pode tolher ou impedir o funcionamento da Casa 
Legislativa, ao se estender o sobrestamento a todas as matérias, uma vez 
que este entendimento viria de encontro ao princípio fundamental da 
independência e harmonia entre os Poderes, consagrado no art. 2° da 
Constituição Federal. Assegurando ao Executivo a apreciação de suas 
proposições em período razoável, tal prerrogativa não pode prevalecer em 
detrimento do regular funcionamento do Poder Legislativo. A Presidência 
entende que a referência "demais assuntos" não deve ser interpretada de 
forma literal, sob pena de engessar-se todo o processo legislativo. 

A interpretação dada pelas Mesas que se sucederam, desde a introdução 
do inst~uto do sobrestamento pelas ConstiTuições Federal e Estadual, tem 
sido pela restrição de sua incidência às matérias que se encontrem na 
mesma fase da Ordem do Dia, e cuja apreciação, esta sim, poderia 
procrastinar a deliberação sobre o projeto que se encontre com o prazo 
esgotado. 

Assim, a Presidência decide manter a praxe adotada até o momento, 
restringindo a aplicação do sobrestamento à apreciação das matérias que se 
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encontrem na mesma fase da Ordem do Dia na qual conste a proposição na 
faixa constitucional. 

Mesa da Assembléia, 22 de setembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 
O Sr. Presidente - Poderíamos citar como exemplo, ao proferir esta decisão 

normativa, o que aconteceu hoje. Mesmo sem termos condições de apreciar 
outros projetos de interesse do Legislativo, pudemos, no Plenário, interromper 
a reunião ordinária, para fazer a comunicação, de forma oficial, de um 
trabalho desenvolvido por empresários e trabalhadores, por representantes 
do Executivo e do Legislativo, na tentativa de contribuir com o Congresso 
Nacional, através de propostas à reforma tributária. Portanto, a Presidência 
entende que a decisão normativa é para o bem do Poder Legislativo de forma 
geral. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de 

Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder à Apuração de Malversação 
de Recursos na Construção de Pequenos Barramentos na Região Afetada 
pelas Secas em Minas Gerais, no Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha e 
do Mucuri, doravante denominada CPI das Barragens. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PMDB: 
efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente - Deputado Antônio Andrade; 
pelo PDT: efetivo- Deputado Marcelo Gonçalves; suplente- Deputado Doutor 
Viana; pelo PFL: efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado 
Sebastião Navarro Vieira; pelo PL: efetivo - Deputado Pastor George; 
suplente - Deputado José Milton; pelo PSD: efetivo - Deputado João Paulo; 
suplente: Deputado Dalmo Ribeiro Silva; pelo PT: efetivo - Deputada Maria 
José Haueisen; suplente - Deputado Rogério Correia. Designo. À Área de 
Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões do Trabalho -aprovação, na a• 
Reunião Extraordinária, dos Projetos de Lei n°s 217/99, do Deputado Pastor 
George, 368/99, do Deputado João Leite, 421/99, do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, 463/99, do Deputado Fábio A velar, 470/99, da Deputada Elbe 
Brandão, e 471 e 473/99, do Deputado Bené Guedes; e de Defesa do 
Consumidor - aprovação, na 24• Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 
627/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, e 632/99, dessa Comissão; e pelo 
Deputado Pastor George- informando que estará ausente do País no período 
de 26 a 29 do corrente (Ciente. Publique-se.). 
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Despacho de Requerimentos 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 
inciso XXVII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Carlos Pimenta e outros, solicitando o exame pelo Plenário do Relatório Final 
da CPI da CEMIG; nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
solicitando que o Projeto de Lei n° 512/99 seja remetido à comissão seguinte 
a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para 
emitir parecer; e, nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimento do Deputado Miguel Martini, solicitando a inclusão em ordem do 
dia do Projeto de Lei n° 89/99. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, gostaria de ter a compreensão 

de V. Exa.; solicito-lhe que suspenda a reunião por mais 5 ou 10 minutos, a 
fim de entrarmos em entendimento com V. Exa. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência suspende a reunião por 5 

minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da 
matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria em que, 

tendo em vista o fato de não ter havido, na reunião secreta realizada por esta 
Assembléia, ontem, às 1 O horas, deliberação sobre se deveriam constar de 
ata pública o conteúdo da reunião e os documentos a ela referentes, 
conforme dispõe o § 4° do art. 40 do Regimento Interno, solicita, com fulcro 
no inciso XX do art. 233 do Diploma Regimental, seja submetida ao Plenário a 
decisão sobre a publicação da ata e dos demais documentos referentes à 
reunião secreta em que foram ouvidos o Comandante-Geral e o Chefe do 
Estado Maior da PMMG. 

A Presidência, antes de colocar em votação o requerimento, gostaria de 
tecer as seguintes considerações sobre a matéria em pauta: 

1 - inicialmente, deixa registrado seu reconhecimento aos Deputados, que, 
coerentes com a ética parlamentar e na observância de nossas normas 
regimentais, preservaram a natureza sigilosa da reunião, com raríssimas 
exceções, felizmente; 

2 - julga oportuno, ademais, observar que, da mesma forma que o 
Regimento Interno obsta a divulgação de informações prestadas no curso de 
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reunião secreta, o Código Policial Militar impede que os integrantes da 
corporação divulguem informações recebidas de seus superiores, com a 
expressa recomendação de sigilo sobre elas; 

3 - considera igualmente oportuno ressaltar, porém, que o impasse poderia 
ter sido evitado, já que a Casa havia sido alertada sobre as disposições 
contidas no Código Penal Militar, que é público, tendo sido, até mesmo, 
publicado por esta Casa; dele foi dada ciência a todos os Deputados 
diretamente interessados; 

4 - em conclusão, faz constar que foi esta a primeira reunião secreta 
realizada em sua gestão, para a qual, por força dos dispositivos regimentais, 
não pôde nem mesmo contar com a colaboração da assessoria da Casa; 
acredita ter sido esse um dos fatores que levaram alguns parlamentares a se 
manifestar sobre a forma de realização e a, indevidamente, comentar em 
público o que deveria ter permanecido no âmbito do recinto secreto; assim, 
enquanto agradece aos parlamentares que compreenderam o caráter 
excepcional da reunião secreta e com ela colaboraram, lamenta que tal 
postura não tenha sido unânime entre os Deputados. 

A Presidência, tendo em vista entendimentos mantidos com as Lideranças, 
torna sem efeito a aprovação, na 71' Reunião Ordinária, da ata da parte 
secreta da 36' Reunião Extraordinária. 

A Presidência vai submeter o requerimento a votação, com base no inciso 
XX do art. 233 do Regimento Interno. Antes, porém, esclarece que os 
Deputados que desejarem a publicidade da reunião secreta deverão votar a 
favor do requerimento e os que não desejarem a publicidade deverão votar 
contra. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

Declaração de Voto 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, somente quero dizer 

que votamos a favor do requerimento. 
Questão de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, houve um 
entendimento da Casa no sentido de que deveríamos aprovar o requerimento 
mas, na verdade, o nosso entendimento é de que esse requerimento é 
completamente inócuo. O Regimento já trata dessa matéria de uma maneira 
muito clara. Diz que a reunião secreta manterá sua ata e seus documentos 
secretos se assim se deliberar. Na reunião secreta não se deliberou nada, 
não se exigiu que nada fosse sigiloso. Por si só, a reunião autorizou que tudo 
fosse público. Está aqui o Regimento, art. 40, § 4°: "Antes de encerrada a 
reunião, o Presidente colocará em votação a proposta de os pareceres e as 
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atas de reuniões de Plenário e de comissões constarem em ata pública ou 
serem classificados como sigilosos". Não houve essa decisão, então, não há 
necessidade de nenhum requerimento. A reunião já é pública. A própria 
reunião secreta não deliberou que seus assuntos fossem sigilosos. 

O Sr. Presidente - A Presidência entende exatamente o contrário da 
formulação feita pelo nobre Deputado, de cujos conhecimentos jurídicos não 
pode duvidar, mas entende que, se não fosse necessária a deliberação, para 
que as formalidades que antecederam a reunião? A Presidência paralisa a 
reunião, a segurança entra em campo, esvazia todas as áreas contíguas ao 
Plenário, desliga-se todo o sistema de som, e vamos fazer uma reunião 
secreta, da forma como foi convocada. Como não há nenhuma deliberação 
em contrário, a Presidência parte do principio, como também é do 
entendimento de toda a assessoria da Casa, de que, obviamente, tudo aquilo 
que foi dito e feito durante a reunião tem que ser secreto. A não ser que, no 
final da reunião secreta, havendo "quorum" para deliberação, os presentes 
decidissem dar publicidade do que houve. Se os Deputados entenderem de 
forma diferente, temos que nos reunir e fazer uma mudança no Regimento 
Interno sobre as reuniões secretas. 

A Presidência, ontem, não ameaçou nenhum Deputado. A Presidência fez 
questão de solicitar aos Deputados que observassem que aquela reunião, a 
primeira secreta nesta legislatura, deveria ter seu conteúdo resguardado. 
Infelizmente, alguns companheiros nossos, Deputados também, ilustres, 
brilhantes, muitas vezes não conseguem entender que não é e não foi 
intenção da Presidência diminuir ou impedir o pronunciamento de nenhum 
Deputado. Na reunião de ontem, o que aconteceu deveria ser sigiloso, até 
que se deliberasse o contrário. Nesse sentido, a Presidência fez questão de 
colocar em votação o requerimento, de enaltecer e, principalmente, agradecer 
a compreensão da maioria absoluta da Casa, assim como, no final, fez 
questão também de mencionar a falta de compreensão de um dos 
companheiros, que, mais uma vez, não se comportou à altura do Poder 
Legislativo, como lemos nas páginas dos jornais e ouvimos no rádio. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, não vou entrar na 
questão especifica da reunião secreta porque não compareci a ela, estava em 
Brasília. Quero discutir o tema em tese e baseado no Regimento Interno. 
Quando é convocada uma reunião secreta, ninguém sabe o que vai 

· acontecer, qual vai ser a decisão tomada ali nem quais documentos serão 
apresentados. Dai a necessidade de, antes de seu inicio, haver essa 
movimentação, para assegurar que a reunião seja efetivamente secreta, 
como foi. 
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O conteúdo, o produto e o resultado final da reunião só serão mantidos em 

sigilo se assim se deliberar. Mesmo porque o Regimento diz muito claramente 
que "só vai tomar essa decisão de manter o sigilo se os documentos, as 
decisões ou o que foi falado colocar em risco a sociedade, o Estado ou a 
inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das 
pessoas". Assim. se o produto final das discussões for esse, os participantes 
da reunião decidem que os documentos e a ata serão sigilosos. Então o 
segredo do início da reunião é mantido. 

Ora. a reunião aconteceu - vou falar sobre hipóteses, porque não estava 
presente-. e nada de mais foi falado. Assim, no final da reunião, chegou-se à 
conclusão de que não haveria necessidade de guardar o sigilo que, 
anteriormente, se esperava seria necessário. Por si só, a reunião deixou, por 
falta de decisão ou por omissão, proposital ou não, que se tornasse pública. 
Volto a insistir que não vejo nenhuma necessidade desse requerimento. No 
meu entendimento, tudo aquilo que vem para confirmar em excesso não 
peca. Mas acho que a Casa deveria usar esse critério, porque a própria 
sessão tem que avaliar o grau do assunto que foi tratado para decidir se deve 
ou não manter o seu conteúdo em sigilo. 

O Sr. Presidente - A Presidência já se pronunciou a respeito e entende que 
a reunião só deixou de ser secreta porque um ou outro de nossos 
companheiros tem a língua maior do que a distância desta mesa até o final do 
Plenário. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano. a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a extraordinária prevista para Jogo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 23, às 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 288 REUNIÃO ESPECIAL, EM 20/9/99 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Designação de Comissão -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução dos Hinos 
Nacionais da Itália e do Brasil - Exibição de Vídeo - Palavras do Sr. 
Presidente - Palavras do Deputado Agostinho Patrús - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Paolo Cantarella - Entrega de placa - Encerramento - Ordem 
do dia. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
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Anderson Adauto - José Braga - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Aílton 

Vitela- Ambrósio Pinto -Amilcar Martins - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz-
Doutor Viana - Etaine Matozinhos - Fábio Avetar - João Pauto - João Pinto 
Ribeiro- Márcio Kangussu - Maria Olivia - Otinto Godinho- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20h15min, declaro 

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

Ata 
-A Deputada Maria Olívia, 2•-secretária "ad hoc", procede à leitura das atas 

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições. 
Designação de Comissão 

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Agostinho Patrús, 
Fábio Avetar e Amilcar Martins para, em comissão, conduzirem ao Plenário o 
homenageado, as autoridades e os demais convidados que se encontram no 
Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 

Exmos. Srs. Deputado Geraldo Rezende, Secretário de Estado de Indústria e 
Comércio, representando o Governador em exercício, Dr. Newton Cardoso; 
Eng0 Paoto Cantarelta, Superintendente Mundial da FIAT S p A; Roberto 
Vedovato, Presidente da Fiat do Brasil; Rondon Pacheco, ex-Governador do 
Estado de Minas Gerais; Manoel Costa, Secretário de Estado de 
Planejamento e Coordenação Geral; Adolfo Neves Martins da Costa, 
representante da Associação Comercial de Minas; e o Deputado Agostinho 
Patrús, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a FIAT pelo 

centenário de sua fundação. 
Execução dos Hinos Nacionais da Itália e do Brasil 

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a 
apresentação dos Hinos Nacionais da Itália e do Brasil pelo coral da FIA T. 

-Procede-se à execução dos Hinos Nacionais da Itália e do Brasil. 
Exibição de Vídeo 

O Sr. Presidente- Assistiremos, agora, á exibição do filme "FIAT-100 anos". 
- Procede-se à exibição do vídeo. 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmo. Deputado Geraldo Rezende, Secretário de Estado da Indústria e 
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Comércio, representando o Governador do Estado em exercício, Dr. Newton 
Cardoso; limo. Dr. Roberto Vedovato, Presidente da FIAT do Brasil; Exmos. 
Sr. Rondon Pacheco, ex-Governador do Estado; Manoel Costa, Secretário de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral; limo. Sr. Adolfo Neves Martins 
da Costa, representante da Associação Comercial de Minas - ACM -; Exmo. 
Deputado Agostinho Patrús, autor do requerimento que deu origem a esta 
reunião; limo. Sr. Paolo Cantarelia, Superintendente Mundial do Grupo FIAT; 
Deputados; senhoras e senhores presentes, em uma de suas brilhantes 
definições do homem brasileiro, que ele tão bem representava, Darci Ribeiro 
se identificava como soldado romano, negro da África profunda, judeu, árabe 
e celtibero. A história do Ocidente é a história da aventura do homem, na sua 
ânsia de liberdade, em sua fome de conhecimento, em sua incontida 
miscigenação. E nessa história do Ocidente, a Itália foi e continua sendo seu 
eixo maior. Talvez por isso, ao iniciar a enumeração de suas identidades, o 
grande intelectual de Minas, que foi Darcy, tenha usado a de soldado romano. 
Outro singular representante da inteligência montanhesa, Afonso Arinos nos 
disse que todos os homens do Ocidente têm duas cidades: a sua própria e a 
Cidade Eterna, que ele homenageou no belo palíndromo "Amor a Roma". 

Quando nos referimos a Roma, referimo-nos à fabulosa civilização que se 
construiu na península, a seus muitos povos, todos iluminados pelo mesmo 
humanismo e pela rica experiência na construção do Estado moderno. Sem a 
Itália não teríamos o Renascimento, e sem o Renascimento, não haveria o 
mundo de nossos dias. 

Nós, brasileiros, temos para com os povos da Itália - do Piemonte a 
Siracusa, do Alto Ádige a Agrigento - o dever da gratidão. A modernização 
das relações de trabalho e a expansão do capitalismo industrial só se 
iniciaram realmente entre nós com a imigração italiana, acentuada depois da 
grande crise econômica européia do último quartel do século passado. Os 
italianos, inaugurando o trabalho assalariado no campo, contribuíram para a 
abolição da escravatura. 

Entre os que vieram em busca de sobrevivência, chegaram também os 
pequenos empresários, com seus reduzidos cabedais. Foi assim que 
nasceram alguns dos grandes impérios econômicos em nosso País. 

Aqui mesmo, em Minas, os sobrenomes de origem italiana têm 
extraordinária presença, não só nos negócios, como também na política e na 
cultura. Nomes ccmo os dos Giannetti, procedentes de troncos italianos que 
foram para o Rio Grande do Sul, dos Casassanta, dos Gasparini, dos Falei e 
dos Lapertosa Brina, entre tantos outros, se incorporaram à história de Minas, 
a partir do fim do século passado, quando, para a construção de Belo 
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Horizonte, vieram os operanos especializados, iniciadores de sólidas e 
respeitáveis famílias. Essa presença é tão forte que o nome de dedicados 
empreendedores, os Savassi, batiza hoje o bairro mais sofisticado de nossa 
Capital. 

Senhoras e senhores, a Assembléia Legislativa de Minas se reúne hoje 
para render suas homenagens aos homens que edificaram uma das mais 
importantes organizações industriais do mundo, a Fábrica Italiana de 
Automóveis de Turim, que fez cem anos em julho e produz seus veículos em 
nosso Estado desde 1976. Se devemos reconhecer o pioneirismo e a 
persistência da família Agnelli na construção do conglomerado industrial e em 
sua direção durante todo o século, igual é a nossa homenagem às gerações 
sucessivas de operários e administradores que, no tempo transcorrido, 
produziram os lucros necessários à destacada expansão do grupo. 

Orgulhamo-nos, os mineiros, de haver contribuído, nestas quase três 
últimas décadas, para o crescimento da Fia! do Brasil e, por extensão, para o 
crescimento da Fia! internacional. A nossa participação no empreendimento 
foi importante, não só em termos do capital inicial, como também nas 
facilidades oferecidas com relação à instalação de seu parque industrial. Em 
troca, tivemos o crescimento do mercado de trabalho, a arrecadação dos 
tributos gerados pelos salários e pelas operações mercantis e a criação de 
empregos indiretos nas empresas fornecedoras de peças e componentes. 

Sem embargo da homenagem especial à FIAT, queremos, em nome do 
povo mineiro, manifestar a nossa profunda admiração pelo povo italiano, em 
seu dinamismo, em sua cultura, em sua presença criadora em todos os 
continentes. Ao chegar ao terceiro milênio, com suas incertezas, os homens 
sentem a necessidade de retornar às suas origens históricas, a fim de não 
perder a identidade essencial. São essas circunstâncias que reclamam 
intercâmbio maior entre os povos latinos, nas duas margens do Atlântico, a 
fim de assegurar, no futuro cheio de dúvidas, aquele velho humanismo que a 
Itália restaurou no Renascimento e vem preservando nas pedras de seus 
monumentos e nas letras de sua inteligência, como a grande referência 
espiritual de nosso mundo e nosso tempo. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Agostinho Patrús 
Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto, DO. Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Deputado Geraldo Rezende, 
Secretário de Indústria e Comércio, representante do Governador do Estado 
em exercício, Sr. Newton Cardoso; Engo. Paolo Catarella, Superintendente 
Mundial da FIAT; Dr. Roberto Vedovato, Presidente da Fiat do Brasil; Dr. 
Rondon Pacheco, ex-Governador do Estado de Minas Gerais; Deputado 
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Manoel Costa, Secretário do Planejamento e Coordenação-Geral; Dr. Adolfo 
Neves Martins da Costa, representante da Associação Comercial de Minas 
Gerais e primeiro Presidente da FIAT em Minas Gerais; Dr. Gianni Coda, 
Diretor-Superintendente da Fiat do Brasil, na pessoa de quem cumprimento 
os demais Diretores e funcionários da FIA T aqui presentes, prezados 
Deputados, minhas senhoras e meus senhores, "movidos pela paixão" - esse 
é o lema internacional do grupo FIAT no ano do seu centenário, cem anos 
que simbolizam uma história de sucesso em escala mundial. Poderíamos 
complementar esse mesmo lema da seguinte forma: movidos pela paixão e 
dirigidos pela razão. 

De fato, desde aquele 11 de julho de 1899, quando um grupo de 
empreendedores instalava na Corso Dante, na cidade de Turim, a primeira 
fábrica de veicules automotores da Itália, fazendo rodar pelas estradas do 
"mezzogiorno" a primeira carruagem sem cavalos da Europa, como então se 
dizia, a trajetória da FIAT tem a marca da inteligência aplicada à inovação 
tecnológica e industrial. E a coragem de ousar afirmou-se como a mais 
poderosa estratégia de seu desenvolvimento e expansão. 

Entre aquele grupo de pioneiros, que teve como primeiro Presidente 
Ludovico Scarfiotti, logo se destacaria o gênio empresarial de Giovanni 
Agnelli, o primeiro "patriarca" dessa saga familiar que é considerada, na 
expressão de Giancarlo Galli, "a última monarquia industrial do Ocidente 
capitalista" ou, então, como prefere dizer Giuseppe Turani, os "Agnelli sono la 
vera famiglia reale italiana." O neto do velho fundador e que lhe herdou o 
nome, o hoje também Senador da República italiana, Avoccato Giovanni 
Agnelli, continua no topo da pirâmide FIAT, como Presidente honorário do 
grupo em todo o mundo. 

O Senador, que é conhecido na Itália como "Gianni, il magnifico", não 
herdou apenas o nome e a riqueza do seu antepassado ilustre. Ao contrário, 
comandou pessoalmente, por 30 anos, após a era do Prof. Vitorio Valleta, 
essa gigantesca corporação mundial, sendo o responsável direto pela 
implantação do parque automobilístico da FIAT em Betim, mediante o acordo 
de comunhão de interesses firmado entre o Governo de Minas Gerais e a 
FIAT SpA, aprovado por esta Assembléia Legislativa no dia 14/3/73. 

Naquele período histórico, governava o Estado esse grande mineiro, 
referência de mineiridade e honradez, o homem público sempre reverenciado, 
Rondon Pacheco. (-Palmas.) 

Ao apresentarmos, pois, o requerimento que deu origem à reunião especial 
desta noite, em comemoração aos 100 anos da FIAT, consideramos 
exatamente o vínculo econômico, social e também cultural que hoje integra o 
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maior grupo privado italiano à história industrial das Gerais e do Brasil. 

Inaugurada a fábrica de Betim, em 1976, a FIAT, a exemplo da Itália, 
também conquistaria no Brasil, em apenas 23 anos, a posição de maior grupo 
industrial de nosso País. Com sua sede instalada em nossa capital, gera, 
nacionalmente, 26 mil empregos diretos e cerca de 100 mil indiretos, com um 
total de vendas, no ano passado, da ordem de US$9.000.000.000,00, um 
faturamento líquido de US$6.000.000.000,00 e exportações de 
US$1.500.000.000,00, o que representou 3% do total do comércio exterior 
brasileiro em 1998. 

Ao repassarmos a história do centenário da FIAT, surge diante de nós a 
seguinte pergunta: como se explica o crescimento continuado dessa grande 
indústria, que enfrentou e superou as crises provocadas por duas grandes 
guerras mundiais, intercaladas pela grande depressão dos anos 30; que 
conviveu com regimes políticos extremistas dentro da Itália e na própria 
Europa; que viveu os anos tensos das décadas de 60 e 70, quando o 
terrorismo explodiu do Piemonte à Sicília, conflagrando todo o território 
italiano; e convive hoje com a concorrência globalizada entre os grandes e 
poderosos grupos econômicos e industriais do mundo? 

Percorrendo a história desses 1 00 anos, que lições poderíamos extrair 
como segredos do sucesso e da contínua expansão da FIAT pelo mundo, 
hoje com operações industriais em 61 países e formando uma constelação de 
800 companhias, ostentando, em âmbito mundial, um faturamento líquido de 
US$53.000.000.000,00 e contando com um quadro de pessoal de 221 mil 
funcionários? 

Fomos buscar, pois, nessa história centenária, alguns desses segredos, as 
chaves do sucesso que estão por trás de números tão grandiosos (que deram 
origem, inclusive, à famosa sentença - "Quando va bene la FIAT, va bene 
anche l'ltalia", que quer dizer "Quando vai bem a FIAT, vai bem a Itália"). 
Pensamos que não há oportunidade melhor do que o transcurso de um 
século desse megaempreendimento para tentar extrair dele lições 
permanentes, aquelas que conduziram a FIAT pelos caminhos do êxito e do 
sucesso . 

E a primeira lição dos 100 anos da FIAT pode ser traduzida, da maneira 
mais simples, por um adágio popular bastante conhecido: "Jamais coloque 
todos os ovos numa cesta só." 

Isto foi o que fez o primeiro e velho Agnelli, o patriarca de Turim. Criada 
originalmente como uma fábrica de carros, a FIAT logo expandiu suas 
atividades com a produção de veículos comerciais, barcos, aviões, trens, 
tratores e máquinas agrícolas. A mesma estratégia segue o grupo FIAT no 
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Brasil, atuando nos setores de automóveis, caminhões, máquinas agrícolas e 
rodoviárias, fundição, autopeças e seguros, permitindo que o crescimento de 
vendas num setor compense a queda em outros. 

A segunda lição da marca FIAT pode ser resumida também por um ditado 
popular: "Nem sempre aonde vai Vicente e atrás vai toda gente é o melhor 
caminho para se chegar ao território do futuro". 

Essa lição é um típico "segredo Fia!". Após a Segunda Guerra Mundial, com 
a economia italiana em escombros e a fábrica de Turim bastante 
comprometida, formou-se o consenso de que a vocação da Itália não estava 
na grande indústria, mas sim no artesanato, na pequena produção 
especializada, a exemplo da Suíça, com sua tradição relojoeira. Essa era a 
política econômica oficial a ser seguida. A FIAT ouviu essa história e tomou o 
rumo contrário: reergueu a grande fábrica de Lingotto, a maior da Europa, e 
conheceu uma das maiores expansões de sua trajetória industrial, relançando 
o famoso Topolino, sucesso dos anos 30, enquanto novos modelos, como o 
Cabriole! e o Alfa Romeo, reconquistavam o mercado mundial. 

Estavam lançadas as bases para o grande "boom" dos anos 60, quando a 
FIA T quadruplicaria sua produção de carros na Itália e faria crescer três 
vezes suas exportações de veículos. 

A terceira grande lição desses 100 anos da FIAT poderia ser resumida na 
fórmula seguinte: o capital da inteligência e do lucro podem conviver de forma 
civilizada, superando contradições e vencendo conflitos, com o capital do 
trabalho e do salário. 

De fato, com uma histórica exceção, a de Antônio Gramsci, o grande capital 
da FIA T conviveu com as mais diferentes ideologias e posições políticas das 
mais antagônicas; da democracia cristã ao socialismo, numa tradição de 
permanente diálogo e busca de entendimento. Muitas vezes, os dirigentes da 
FIAT estiveram mais próximos das lideranças sindicais e políticas de 
oposição do que das forças conservadoras, sendo clássico o exemplo da 
amizade de Gíovanni Agnelli com os políticos mais liberais e independentes 
da Itália. 

A quarta grande lição dos 100 anos da FIAT encerra, igualmente, uma lição 
que a vida ensina, o tempo todo, a quem dela sabe extrair a mais fina 
essência. Poderíamos enunciá-la do seguinte modo: é na adversidade que se 
prova o valor, a coragem e a têmpera dos verdadeiros líderes. Essa lição foi 
ensinada por Giovanni Agnelli no final dos anos 60 e na década de 70. O 
milionário famoso, culto e de gostos refinados, que alternava no "jet set" 
internacional ao lado de John Kennedy, de Onassis, do escritor Truman 
Capote, e que voava em seu jato exclusivo pelo mundo inteiro e era visto ao 
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lado de mulheres famosas, nos lugares mais requintados da Europa, assume 
pessoalmente o comando do grupo FIAT em meio a uma das maiores crises 
sociais vividas pela Itália. Naquele momento, o terrorismo da "brigada 
vermelha" campeava solto e jurava de morte os "capitães da indústria". 
Agnelli demonstra, então, toda sua capacidade de liderança e, quando todos 
profetizavam o fim próximo do "império Fiai", a empresa abre novos 
mercados, instala-se no Brasil e na Ásia, e diversifica ainda mais seus 
investimentos; ao mesmo tempo, o irmão Umberto Agnelli construía um novo 
poder industrial na França. 

A quinta lição nos ensina que "o caminho é mais fácil para quem já conhece 
a estrada". Essa lição foi dada em Minas Gerais. Quando a FIAT aqui chegou, 
era voz corrente que ela havia perdido a corrida da história para suas 
concorrentes, que haviam se instalado, no Brasil, 20 anos antes. Também 
diziam que sua localização, em Minas, era um grave erro estratégico, pois 
estava distante dos centros consumidores e do principal parque industrial do 
Brasil. E a FIA T virou símbolo da descentralização desse mesmo parque 
industrial, tornou-se a "número um" do País nesse mesmo período e 
acrescentou mais esta lição: "Mais longe vai quem já sabe o que quer". 

E vamos a uma última lição, talvez a mais bela de todas entre dezenas ou 
centenas de outras que poderíamos extrair dos cem anos de existência da 
FIAT. Essa lição tem o sabor de um hino à vida, estando resumida numa 
frase do próprio Avoccato Agnelli, dita, de passagem, quando praticava um 
dos seus esportes favoritos, o de velejar pelas águas do Mediterrâneo: "Amo 
o vento porque dinheiro nenhum pode comprá-lo". E esse é o sentido da 
nossa homenagem de hoje ao grupo FIAT, em seu centenário: há bens e 
valores que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. O amor ao trabalho é 
um deles- e é um símbolo da FIAT. O capital da inteligência, que cria idéias, 
e das idéias gera trabalho, emprego e novos investimentos, esse capital 
também não tem preço. Ele é, também, um patrimônio centenário da FIAT. 
Como também não tem preço a satisfação íntima de participar da construção 
de uma idéia desde a sua concepção até sua realização, semeando e 
colhendo os frutos do próprio trabalho. Foi o que vimos acontecer aqui, ao 
nosso lado, em Betim, onde mineiros, como o primeiro Presidente da Fiat 
Automóveis, Adolfo Neves Martins da Costa, e seus sucessores diretos, 
Miguel Augusto Gonçalves de Souza, Amaro Lanari Júnior, José Luis Santos 
de Azevedo e Cássio França, até a gestão dos seus atuais dirigentes, Dr. 
Roberto Vedovato, Presidente da Fiat do Brasil, e Dr. Gianni Cada, Diretor 
Superintendente da Fia! Automóveis, estão irmanando Minas Gerais e o 
Piemonte num empreendimento que mudou o perfil industrial de nosso Estado 
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e deu forte impulso à desconcentração econômica do País. 

Este mesmo sentimento, que está acima de qualquer valor material, é o que 
inspira a próxima criação, em parceria com a FIAT, do Instituto Cultural Itália-
Minas, afiançando os laços de amizade e de fraternal solidariedade entre dois 
povos, unidos pela própria história. História que a imigração italiana vive e 
conta na construção de Belo Horizonte, que se faz presente nos vales e 
montanhas de Minas, estendendo-se por todo esse Brasil afora. 

Ao dizermos, neste centenário, "!anti auguri" FIAT, traduzimos, com 
emoção, o sentimento de respeito ao trabalho e à criatividade do ser humano, 
o único ser da criação que pode evoluir por conta própria, como evoluiu a 
FIAT ao longo desses cem anos. Com esse sentimento, homenageamos toda 
a família Fiai do Brasil, nas pessoas de seus funcionários e trabalhadores, 
sentimento que estendemos, naturalmente, á comunidade internacional FIA T, 
na pessoa do Superintendente Mundial da empresa, Engenheiro Paolo 
Cantarella, aqui presente, em nossa Mesa. 

Lembrando, sempre, que esse território do futuro, que hoje já aponta para a 
virada de um novo século, jamais teria sido conquistado sem aquele 
pensamento precursor dos pioneiros de Turim, na fábrica da "Corso Dante", 
com seus 35 operários e sua produção de 24 veículos por ano, no final do 
século passado. 

Que este sonho prossiga, produzindo bens e serviços, gerando trabalho e 
prosperidade. E que este sonho, sempre convertido em novas realidades, 
seja um símbolo perene de gratidão ao autor supremo da própria vida e da 
existência humana, àquele a quem Dante Alighieri dedicou o último verso do 
seu poema épico, quando encerra "A Divina Comédia" com estas palavras 
sublimes, que ecoam, até hoje, em nossos ouvidos: "L'amor che muove i/ sole 
e te altre stelle" ("O amor que move o sol e as outras estrelas". "Grazie." (-
Palmas.) 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Engenheiro 

Paolo Cantarella uma placa alusiva a essa homenagem. Essa placa, que será 
entregue ao Presidente, é de todo o Poder Legislativo de Minas, e a 
oferecemos com os seguintes dizeres: "No centenário da Fia! SpA, a 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais homenageia a idéia-força 
que, nascida em 1899, sob o nome de "Fabbrica Italiana di Automobili Torino-
FIAT", hoje se faz presente em mais de 150 mercados da Europa, América 
Latina, América do Norte, Ásia, África e Austrália, somando 221 mil 
funcionários na criação e produção de riquezas, em dez setores de 
atividades, do automóvel ao avião, sob a liderança do seu Presidente 
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honorário Giovanni Agnelli. Esta homenagem também evoca a participação 
decisiva do Legislativo mineiro na viabilização do parque automobilístico de 
Betim, no acordo firmado, em 1973, entre o Estado de Minas Gerias e a Fia! 
SpA, marco histórico na construção do maior grupo industrial brasileiro de 
nossos dias, sob o signo da competência como paixão - "la passione ci 
guida". Belo Horizonte, 20 de setembro de 1999. Deputado Anderson Adauto, 
Presidente". 

- Procede-se à entrega da placa. 
Palavras do Sr. Paolo Cantarella 

Senhor Presidente Anderson Adauto, Senhores Deputados, em nome da 
FIAT e em meu nome, estendo a todos a mais calorosa saudação e o mais 
profundo agradecimento pela homenagem prestada, hoje, nesta prestigiosa 
Casa, o que para nos é uma grande honra. 

A homenagem que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
presta hoje à FIAT, pelo transcurso do centenário de sua fundação, consolida 
a força e a solidez dos laços que aproximaram, nesses anos, esta terra, seu 
povo e a empresa que eu represento. 

Esta homenagem - pela qual agradecemos ao ilustre Deputado Agostinho 
Patrús, que a requereu, e aos Srs. Deputados, que a aprovaram - sublinha a 
importância que a FIAT tem hoje para Minas Gerais, sua economia e sua 
sociedade. 

Estamos orgulhosos com este resultado. Estamos orgulhosos com o quanto 
construímos juntos nesses 25 anos. 

Fomos os primeiros, naquela época, a acreditar na potencialidade de 
desenvolvimento do Brasil. E continuamos a acreditar, mesmo nos momentos 
mais difíceis. 

E mesmo hoje, quando a economia do Pais atravessa um momento 
desfavorável, continuamos convencidos de sua potencialidade de retomada e 
de crescimento, com a mesma confiança. 

Por isso, continuamos a investir aqui, para erguer novas fábricas, nas quais 
a alta tecnologia e a mais avançada organização produtiva se unem às 
grandes qualidades profissionais dos trabalhadores brasileiros. O Brasil já é 
hoje, depois da Itália, o mais importante pólo produtivo da FIA T. E, no futuro 
próximo, está destinado a ser cada vez mais importante. Portanto, cada vez 
mais relevante será o papel do Estado de Minas Gerais, no qual construímos 
a base fundamental da nossa operação brasileira. 

Gostaria de recordar, Sr. Presidente, que, se a FIAT é hoje o maior grupo 
industrial privado brasileiro, isso é o fruto da colaboração que se estabeleceu, 
na primeira metade dos anos 70, entre a empresa e o povo mineiro, através 
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de seus poderes representativos. 

Foi aqui nesta casa, presidida pelo ilustre Deputado Expedito de Faria 
Tavares, que, em 14/3/73, aprovou-se o projeto de lei que convalidou o 
Acordo de Comunhão de Interesses entre a FIAT e o Estado de Minas Gerais 
para a construção de uma indústria automobilística. 

Está aqui conosco o Governador Rondon Pacheco. Foi ele quem, com 
grande determinação, ousou buscar a parceria da FIA T e tramou com 
Giovanni Agnelli, antes mesmo de tomar posse no Governo do Estado, a 
grande revolução industrial de Minas nos anos 70. E é em sua pessoa que 
desejo concentrar as homenagens que dirijo a todos os cidadãos de Minas. 

Os sucessores de Rondon Pacheco souberam preservar essa estreita 
colaboração, seja durante todo o período em que o Estado permaneceu a nós 
associado, seja após o momento em que viu cumprido o seu papel de 
promotor do desenvolvimento, retirando-se do empreendimento, mas 
mantendo o papel de parceiro institucional. 

É um grande prazer recordar as personalidades que nos acompanharam 
nesse caminho: Aureliano Chaves, Francelino Pereira, Tancredo Neves, Hélio 
Garcia, Newton Cardoso, Eduardo Azeredo e Itamar Franco. Além deles, 
devemos recordar os homens que o Governo de Minas, na qualidade de 
sócio, colocou à disposição da FIAT e que nos honraram com sua 
competência na qualidade de presidentes. Homens de grande capacidade, 
como Adolfo Martins da Costa, Miguel Augusto Gonçalves, Amaro Lanari 
Júnior, José Luiz Azevedo e Cássio Monteiro França. A todos eles a nossa 
melhor gratidão. 

Com este empenho comum, aquilo que parecia um sonho - fazer deste 
Estado um grande pólo da indústria automobilística não apenas do Brasil, 
mas de toda a América do Sul - tornou-se uma realidade. 

A contribuição que a FIAT lhes deu pode ser resumida em poucos dados. O 
faturamento das empresas do Grupo FIAT no Brasil em 1998 foi de 
US$5.900.000.000,00, e 83% desse faturamento foi gerado em Minas Gerais. 
Somos os maiores exportadores privados do País, com um total de 
US$1.500.000.000,00 em 1998, dos quais 85% partiram de Minas e 
representam 16% das exportações de todo o Estado. Aqui em Minas 
trabalham 80% dos quase 27 mil empregados brasileiros do Grupo FIAT. 

No que diz respeito à FIAT, estamos orgulhosos de ter contribuído para o 
grande salto qualitativo que este Estado registrou nos últimos 25 anos, 
podendo hoje equiparar-se aos demais Estados da Federação brasileira. Por 
seu peso econômico e político, tornou-se uma referência para o País inteiro. 

Mas sobretudo, e de modo particular nesta ocasião, temos um 



o 

reconhecimento profundo do extraordinário entusiasmo 
cidadãos e trabalhadores mineiros participaram e 
desenvolvimento e do sucesso da FIA T. 

783 
com o qual os 

participam do 

Sr. Presidente, decidimos investir no Brasil porque estávamos convictos de 
que neste País encontraríamos grandes oportunidades de desenvolvimento. 
Escolhemos Minas porque aqui o coração do Brasil bate mais forte. 

Pretendemos continuar a ser protagonistas do desenvolvimento deste 
Estado e deste País também no segundo século de vida da FIAT, reforçando 
o vínculo de amizade e estima recíproca que há tantos anos nos une. 

Agradeço a atenção de todos. 
Entrega de Placa 

O Sr. Roberto Vedovato - O Engo. Paolo Cantarei la, entrega ao Exmo. Sr. 
Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais, uma placa com os seguintes dizeres: "À Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa do seu Presidente, 
Deputado Anderson Adauto, os agradecimentos da FIAT, pela sessão solene 
de homenagem pelo transcurso do Centenário da Empresa". 

-Procede-se à entrega da placa. 
Encerramento 

o Sr. Presidente - A Presidéncia manifesta seus agradecimentos às 
autoridades e demais convidados pela honrosa presença e, cumprido o 
objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião extraordinária de amanhã, dia 21, às 10 horas; para a especial, 
também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e 
para a reunião ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem 
do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1• REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 22/99 

Às quinze horas e quinze minutos do dia dezenove de agosto de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcelo Gonçalves, Sebastião Costa, Elbe Brandão e Pastor 
George (substituindo este ao Deputado Cabo Morais, por indicação da 
Liderança do PL). Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", 
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião, informa que não há ata 
a ser lida e que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator e determina a distribuição das cédulas de 
votação, solicitando ao Deputado Pastor George que atue como escrutinador. 
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Realizada a eleição e verificadas as cédulas, são eleitos, cada um com três 
votos, para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados 
Marcelo Gonçalves e Sebastião Costa. O Presidente "ad hoc" dá posse ao 
Presidente eleito, Deputado Marcelo Gonçalves, a quem passa a direção dos 
trabalhos. O Presidente eleito, por sua vez, dá posse ao Vice-Presidente e 
designa relator da matéria o Deputado Sebastião Costa. 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 setembro de 1999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Elbe Brandão - Sebastião Costa. 

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POlÍTICA 
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 

Ás dez horas do dia primeiro de setembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Batista de 
Oliveira, Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Luiz Fernando Faria, membros da 
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Mauro 
Lobo. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Batista de 
Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a discutir a situação da telefonia rural no 
Estado e registra a presença dos Srs. Antônio Sérgio S. Cerqueira, Gerente 
de Projetos Rádio e Celular da Maxitel; Valéria Maciel, Assessor de 
Comunicação da Maxitel; João Roberto Puliti, Diretor-Financeiro da FAEMG; 
José Moreira da Silva Ribeiro, Gerente de Relações Empresariais e 
Regulamentação da TELEMIG Celular; Alberto Fernando Maia, engenheiro 
agrônomo; Ricardo Henrique de Melo Fonseca, Diretor de Mercado 
Consumidor da TELEMAR; e Antônio Polidoro, do Departamento de 
Planejamento Técnico da TELEMAR. O Deputado João Batista de Oliveira 
passa a Presidência ao Deputado Paulo Piau, que procede à leitura do 
Requerimento n° 596/99, de autoria do primeiro, o qual, submetido a votação, 
é aprovado. O Deputado João Batista de Oliveira reassume a Presidência, e 
são apresentados os seguintes requerimentos: do Deputado Carlos Pimenta, 
em que solicita seja realizada visita ao Projeto Jaíba e audiência pública no 
local, com a finalidade de se avaliar a situação do programa; do Deputado 
Paulo Piau, em que pede seja solicitado ao Governador do Estado que realize 
gestões junto à ANATEL com vistas à ampliação da telefonia rural no Estado; 
do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita seja realizada reunião 
conjunta da Comissão com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
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Naturais para se discutir, com a Secretaria de Minas e Energia e a COPASA-
MG, a possibilidade de se implantarem sistemas de bombeamento de água 
movido a energia solar em municípios carentes do vale do Jequitinhonha e do 
Norte de Minas; e do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita seja 
realizada audiência pública da Comissão no Município de Monte Azul, com a 
finalidade de se discutirem questões relativas à zona tampão e à incidência 
da febre aftosa no Norte de Minas. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, são·aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Capelinha, 2 de setembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente- Márcio Kangussu. 
ATA DA 20• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quinze horas do dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, 
Bilac Pinto, Dinis Pinheiro e Wanderley Ávila, membros da supracitada 
comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro 
Antônio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Wanderley Ávila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência passa à discussão e à votação de parecer sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente passa a palavra ao Deputado 
Dinis Pinheiro, relator do Projeto de Lei n° 69/99, no 1° turno, que emite 
parecer, mediante o qual conclui pela rejeição da matéria. Submetido a 
discussão e votação, é este parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente 
passa a palavra ao Deputado Bilac Pinto, relator do Projeto de Lei n° 41 0/99, 
no 1° turno, que apresenta parecer, mediante o qual conclui pela aprovação 
da matéria. Na fase de discussão, o Deputado Álvaro Antônio apresenta a 
Proposta de Emenda n° 4. O Presidente indaga do relator se este a acata. 
Estando o relator de acordo com a referida proposta de emenda, é este 
parecer aprovado com as emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e 
Justiça; e n° 4, do Deputado Álvaro Antônio. A seguir, a Presidência passa à 
discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário. O Presidente submete à votação os Requerimentos n°s 599 e 
620/99, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
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encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Álvaro Antõnio, Presidente- Wanderley Ávila - Bilac Pinto. 

ATA DA 18• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas do dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais e 
Rogério Correia (substituindo este à Deputada Maria José Haueisen, por 
indicação da Liderança do PT). O Presidente, Deputado Cabo Morais, declara 
aberta a reunião e procede à leitura da seguinte correspondência: ofícios do 
Sr. Eduardo Brás Neto Almeida, Prefeito Municipal de Formiga, solicitando 
providências em relação aos depósitos clandestinos de resíduos industriais 
tóxicos da FIAT Automóveis nesse município; da Cãmara Municipal de Araxá, 
solicitando providências para o cumprimento do art. 253 e parágrafos da 
Constituição Estadual; da Cãmara Municipal de Poços de Caldas, 
encaminhando moção de repúdio à decisão do Presidente da República de 
cortar 75% do orçamento da Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN. 
A seguir, a Presidência designa para os seguintes projetos os relatores a 
seguir citados: Projeto de Lei n° 204/99 - Deputado Fábio Avelar; Projeto de 
JLei n° 403/99- Deputada Maria José Haueisen. Após, informa que a reunião 
destina-se a ouvir convidados sobre o aproveitamento da área do Aeroporto 
Carlos Prates, destinada à criação de um parque na região Noroeste de Belo 
Horizonte. Em seguida, fazem uso da palavra o Sr. Valmiki de Oliveira, 
representante do Movimento Muda Aeroporto; a Sra. Márcia Mourão Parreira 
Vital, representante do Secretário Municipal de Meio Ambiente; o Sr. Edgar 
Soares, Secretário Municipal Adjunto de Esportes; o Deputado Rogério 
Correia; a Sra. Neusa Santos, representante dos Secretários Municipais de 
Planejamento e de Governo; os Srs. João Alfredo Balieiro e Ronaldo César 
Vieira de Almeida, representantes do IEF. 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, 22 de setembro de 1999. 
Cabo Morais, Presidente- Fábio A velar- Maria José Haueisen. 
ATA DA 21• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo 
Canabrava, Cristiano Canêdo, Luiz Menezes e Amilcar Martins. Registra-se, 
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também, a presença do Deputado Wanderley Ávila e do ex-Deputado Antônio 
Faria. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo 
Canabrava, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria da pauta e a ouvir o Sr. Roberto Borges Martins, 
Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada -IPEA-, que irá 
debater com os presentes o resultado da pesquisa feita por esse Instituto que 
comprovou a má distribuição de renda no País, a quem convida a tomar 
assento à mesa. Após, o Presidente designa os relatores das seguintes 
matérias: Projeto de Lei n° 491/99, Deputado Luiz Menezes; 495/99, 
Deputado Cristiano Canêdo; e 490/99, Deputado Amilcar Martins. Em 
seguida, informa que o Projeto de Lei n° 420/99 foi convertido em diligência 
ao autor. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
das proposições sujeitas à deliberação conclusiva da Comissão. O Presidente 
submete a discussão e votação, em turno único, os Projetos de Lei n°s 400 e 
417/99 (relator: Deputado Cristiano Canêdo); 414, 425 e 437/99 (relator: 
Deputado Luiz Menezes); 438/99 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ivo 
José); 441/99 com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Amilcar Martins), que 
são aprovados. Prosseguindo, submete a votação o Requerimento n° 608/99, 
que é aprovado. Neste momento, o Deputado Ronaldo Canabrava transfere a 
Presidência ao Deputado Amilcar Martins, que, na condução dos trabalhos, 
passa a palavra ao Deputado Wanderley Ávila, autor do requerimento que 
motivou a reunião, para que faça suas considerações. Após a exposição do 
convidado, passa-se à fase de debates, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e do convidado, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Luiz Menezes - Cristiano Canêdo. 

ATA DA 3• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 
Às quinze horas e dez minutos do dia quatorze de setembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Cristiano Canêdo, Cabo Morais, Márcio Kangussu, Sargento 
Rodrigues e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
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Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Neste 
momento comparece o Deputado Antônio Roberto, que assume a direção dos 
trabalhos e informa que a reunião se destina a ouvir os Sargentos José Luís 
Barbosa e Luís Gonzaga Ribeiro e a discutir e votar proposições da 
Comissão. São ouvidos os depoentes, cada um por sua vez, a quem são 
prestados esclarecimentos sobre o funcionamento das CPis. Cada depoente 
é devidamente qualificado e responde a perguntas feitas pelos membros da 
Comissão, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 38 Fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. É 
votado e aprovado requerimento do Deputado Sargento Rodrigues em que 
solicita ao Presidente da Comissão de Administração Pública a suspensão da 
tramitação do Projeto de Lei n° 154/99 ou sua aprovação, de forma a 
possibilitar a paridade entre as categorias funcionais junto à composição do 
Conselho Administrativo do IPSM. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, Presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Morais - Márcio 

Kangussu. 
ATA DA 58 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quinze de setembro de 

mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Paulo, Elaine Matozinhos, Dalmo Ribeiro Silva, Chico Rafael, 
Antônio Andrada e Jorge Eduardo (substituindo estes aos Deputados Mauri 
Torres e Antônio Andrade, por indicação das Lideranças do PSDB e do 
PMDB, respectivamente), membros da Comissão supracitada. Encontra-se, 
também, o Deputado Bilac Pinto. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
de requerimento do Deputado Bilac Pinto, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Roberto 
Meira de Almeida Barreto, Superintendente do Banco do Brasil, em Minas 
Gerais, que prestará esclarecimentos sobre as condições impostas aos 
pequenos produtores rurais para rolagem de suas dividas junto às agências 
do Banco do Brasil no Sul de Minas. Passa-se à discussão e votação de 
proposições da Comissão. Com a palavra, o Deputado Chico Rafael 
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apresenta requerimento em que solicita seja esta reunião transformada em 
audiência pública, tendo em vista a presença de representantes de entidades 
públicas e privadas, os quais irão debater a questão da renegociação das 
dividas dos produtores rurais junto às agências do Banco do Brasil, sediadas 
no Sul de Minas. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Após, o 
Presidente esclarece que serão ouvidos os Srs. Allan Forti Rubira, 
Superintendente Regional do Banco do Brasil, em Varginha, representando o 
Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto; Lázaro da Costa Ferreira, Vereador à 
Câmara Municipal de Bueno Brandão, Edson Lopes e João Martinho, Prefeito 
e Vice-Prefeito Municipal de Santa Rita de Caldas, respectivamente. Registra-
se, ainda, a presença dos Srs. Henrique Mello Cholodovskis, Auxiliar de 
Negócios da Superintendência do Banco do Brasil, em Varginha; Joaquim 
Assis dos Santos e Benedito de Morais, dos Municípios de Bueno Brandão e 
Ouro Fino, respectivamente. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Chico Rafael, que explica o objetivo da reunião. Em seguida, os 
convidados fazem suas explanações e respondem às perguntas formuladas 
pelos Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. Transcorridos os 
debates, o Deputado João Paulo pede licença para retirar-se e passa a 
Presidência ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1999. 
João Paulo, Presidente- Elaine Matozinhos- Márcio Cunha. 

ATA DA 1• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO 

N° 12/99 
Às quinze horas e trinta minutos do dia quinze de setembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Márcio Kangussu, Sargento Rodrigues e Antônio Andrade, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Andrade, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar o Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 
12/99 e, na ausência do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicita ao 
Deputado Sargento Rodrigues que proceda à leitura do parecer, que conclui 
pela rejeição da Proposta de Emenda à Constituição n° 12/99. Submetido a 
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discussão e votação, é rejeitado o parecer, sendo designado novo relator o 
Deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Márcio Kangussu, Presidente- Pastor George- Antõnio Andrade. 
ATA DA 63 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia vinte de setembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões o 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, membro da supracitada Comissão, e os 
Deputados Fábio Avelar, Márcio Cunha, João Paulo, Rogério Correia e 
Márcio Kangussu. O Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara 
aberta a reunião e solicita ao Deputado Fábio A velar que proceda á leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
Deputados presentes. A seguir, informa que a reunião se destina à realização 
de debate público sobre a renovação da concessão de serviços da COPASA-
MG. O Presidente convida a compor a Mesa o Deputado Fábio Avelar, 
coordenador do debate; os expositores, Srs. Valter Zschaber, 
Superintendente de Planejamento e Controle da COPASA-MG, e Paulo 
Maciel Júnior, Secretário Adjunto de Meio Ambinete do Município de Belo 
Horizonte; e os debatedores, Srs. José Lincoln, Vereador membro da 
Comissão Especial para Acompanhar o Término da Concessão de Água e 
Esgoto de Belo Horizonte; Júlio César Marques Soares, Diretor do SICEPOT 
e da COMINS Construtora Ltda.; Sávio Nunes Bonifácio, Diretor do Sindicato 
de Engenheiros do Estado; Joel Lucas e Antõnio Cosme Damião, 
respectivamente, Diretor e Coordenador de Habitação da Federação das 
Associações de Moradores de Bairros, Favelas e Vilas de Belo Horizonte -
FAMOBH -; Márcio Tadeu Pedrosa, Presidente da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária - ABES -; Vanda Esther Macamini, Diretora da 
Federação dos Trabalhadores das lndústrais Urbanas do Estado de Minas 
Gerais ; Solon Pereira, Presidente do SINDÁGUA; Carlos Alberto Calixto, 
Prefeito Municipal de Santa Luzia e Presidente da GRANBEL; e Wander José 
Godard Borges, Prefeito Municipal de Sabará . Registra-se, ainda, a presença 
dos Prefeitos Municipais de Igarapé, Contagem, Mateus Leme, Mário 
Campos, Brumadinho, Lagoa Santa e Nova Lima. O Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira tece considerações iniciais a respeito do assunto da reunião e 
passa a palavra ao Deputado Fábio Avelar, que assume a coordenação dos 
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trabalhos e, na oportunidade, fala sobre as negociações entre a PBH e a 
COPASA-MG para renovação do contrato de concessão dos serviços de 
captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto da 
Capital. Em seguida, usam a palavra, cada um por sua vez, os expositores e 
debatedores, para proceder a suas explanações. Segue-se amplo debate, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, expositores, 
debatedores e demais participantes, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues - Doutor Viana 

- Chico Rafael. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 12/99 
(Novo Relator, nos Termos do Art. 138, § 3°, do Regimento Interno) 

Comissão Especial 
Relatório 

De autoria de mais de um terço dos membros desta Casa e tendo como 
primeiro signatário o Deputado Antônio Andrade, a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 12/99, publicada em 15/4/99, tem por objetivo alterar a 
redação do "caput" do art. 23 e seu §1° do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias-ADCT-da Constituição do Estado. 

Tendo esta Comissão Especial rejeitado o parecer, o Presidente designou 
novo relator, nos termos do art. 138, § 3°, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta de emenda à Constituição em análise tem por objetivo 

estabelecer que os policiais civis, bacharéis em Direito, que prestam serviços 
como Delegados Especiais de Polícia, com os vencimentos e as vantagens 
da classe inicial da carreira de Delegado de Polícia I, passem a integrar o 
quadro de Delegado de Carreira. Por sua vez, os servidores de que trata o 
artigo farão jus à promoção na carreira por merecimento e antigüidade. 

Tais servidores, a despeito de terem os mesmos encargos e atribuições dos 
Delegados de Polícia de carreira e sujeitarem-se aos ônus e riscos que lhes 
são inerentes, há mais de dez anos não têm direito à progressão e à 
promoção, pois não são titulares desses cargos. 

À primeira vista, poderia a proposta parecer inconstitucional por não exigir a 
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realização do concurso público como forma de se ingressar em cargo público. 
Sob esse prisma, certamente encontraria óbice. No entanto, não é esse o 
caso. O que se tem em vista, como bem explicita a proposta, é a premente 
necessidade de adequação da realidade fática, reconhecida expressamente 
pelo art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta 
Estadual, á consolidação de um direito, como forma de suprir lacuna que 
prejudica esses poucos Delegados Especiais, há mais de dez anos em 
atuação. 

Ademais, estando já prevista essa categoria de servidores na Constituição 
mineira, não há que falar em usurpação da iniciativa conferida ao Poder 
Executivo para dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, uma 
vez que as regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação 
infraconstitucional não se aplicam à competência para a apresentação de 
proposta de emenda à Constituição, nos termos do que dispõe o art. 64, § 1°, 
da Carta mineira. 

Outro aspecto que merece relevância é o fato de que a aprovação da 
proposta em análise não implica aumento de despesa, visto que, antes 
mesmo da promulgação da Carta Estadual, esses Delegados Especiais já 
vinham exercendo as funções típicas de Delegados de Policia. 

Todavia, para adequar a proposição à técnica legislativa, apresentamos, ao 
final, o Substitutivo n° 1. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 12/99 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Altera a redação do art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - O art. 23 do Ato das Disposições Constitucionais e Transitórias -

ADCT - da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 23 - Os policiais civis bacharéis em Direito que prestam serviços como 

Delegados Especiais de Policia, com os vencimentos e as vantagens da 
classe inicial da carreira de Delegado de Polícia I, passam a integrar o 
Quadro Efetivo de Delegado de Carreira. 

Parágrafo único - Os servidores de que trata este artigo farão jus à 
promoção na carreira por merecimento e antigüidade.". 

Art. 2°- Esta proposta de emenda à Constituição entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
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Márcio Kangussu, Presidente- Pastor George, relator- Antônio Andrade. 
PARECER PARA O 1° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À 

CONSTITUIÇÃO N° 22/99 
Comissão Especial 

Relatório 
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De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como 
primeira signatária a Deputada Elbe Brandão, a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 22/99 acrescenta dispositivo ao art. 242 da Constituição 
Estadual. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6/8/99, vem a proposição a esta 
Comissão Especial para receber parecer para o 1° turno, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
Por força do art. 242 da Constituição Estadual, é dever do Estado apoiar e 

incentivar o turismo como atividade econômica, reconhecendo-o como forma 
de promoção e desenvolvimento social e cultural. Entretanto, no âmbito do 
Estado, foram implementadas poucas ações que promovessem e 
divulgassem todo nosso potencial turístico, o que fez com que perdêssemos 
espaço no cenário nacional. 

Com o objetivo de recuperar o espaço e o tempo perdidos, vários estudos 
têm sido feitos em busca de soluções que façam com que Minas volte a 
ocupar o lugar de destaque que merece. Contudo, quase todas as medidas 
tiveram caráter temporário ou paliativo. 

Na tentativa de dar o real valor ao turismo no Estado, ressaltando sua 
importância não só no campo econômico mas, antes de tudo, cultural, esta 
proposta em estudo objetiva inserir no programa curricular das escolas do 
Estado, em todos os níveis de ensino, o estudo do turismo. 

Para o estudo jurídico-constitucional da proposta, cumpre-nos examinar a 
legislação pertinente à matéria, a começar pela Constituição Federal, que em 
seu art. 22, XXIV, atribui à União competência privativa para legislar sobre 
diretrizes e bases da educação nacional. Com fulcro nesse comando 
constitucional, editou-se a Lei Federal n° 9.394, de 1996, que institui as 
referidas diretrizes. Por sua vez, o art. 24, IX, da Carta Magna estabelece que 
compete ao Estado legislar concorrentemente com a União sobre educação, 
cultura, ensino e desporto. Dessa forma, a atuação normativa do Estado 
membro haverá de se conformar aos balizamentos traçados pelo legislador 
federal, os quais se acham expressos na mencionada Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação. Esse diploma legal estabelece, em seu art. 26, que os 
currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 
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comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 
escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Já o art. 10 atribui 
aos Estados competência para editar normas complementares para o seu 
sistema de ensino. 

Da análise desse conjunto normativo, concluímos pela inexistência de óbice 
de ordem jurídica a inviabilizar a proposta, uma vez que a providência por ela 
preconizada em nada confiita com a legislação federal pertinente, antes 
constitui tão-somente uma manifestação da competência normativa estadual 
em caráter complementar às normas estatuídas pela União. Com efeito, no 
que se refere à estrutura curricular, a proposta mantém intangível a chamada 
base nacional comum, a qual se impõe à observância de todos os Estados 
federados. 

Por outro lado, ao ser consignada na Carta mineira, a matéria receberá um 
tratamento adequado à sua importância nos dias de hoje. 

A proposta insere-se, portanto, no âmbito das competências do Estado 
membro. 

Quanto ao mérito, a medida mostra-se altamente oportuna, uma vez que, 
seguramente, incutirá nos nossos estudantes a consciência necessária à 
formação de cidadãos que valorizam o patrimônio turístico mineiro. 

Entretanto, parece-nos que a alteração que se pretende realizar se 
adequaria melhor ao art. 243 da Carta mineira, dispositivo no qual estão 
definidas as diretrizes e ações a serem implementadas pelo Estado no que 
diz respeito à política de turismo. 

Assim sendo, apresentamos, na conclusão, o Substitutivo n° 1, objetivando 
melhor adaptar os dispositivos ao texto da Constituição Estadual. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 22/99 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Acrescenta dispositivos ao art. 243 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- O art. 243 da Constituição do Estado fica acrescido dos seguintes 

incisos XII e XIII: 
"Art. 243- ....................................... . 
XII -ensino do turismo em todos os niveis educacionais; 
XIII- divulgação de informações sobre a atividade do turismo, com vistas a 

conscientizar a população da importância do desenvolvimento do setor no 
Estado.". 
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Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1 999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Sebastão Costa, relator - Elbe Brandão. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 114/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei n° 

114/99 visa a declarar de utilidade pública a Associação Santarritense de 
Assistência- ASA-, com sede no Município de Santa Rita de Caldas. 

Coube à Comissão de Constituição e Justiça examinar preliminarmente a 
matéria, que foi considerada jurídica, constitucional e legal na forma proposta. 

Na sequência da tramitação, compete a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto em turno único, conforme estabelece o art. 
103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associação tem como finalidade prestar assistência social às 

pessoas carentes de recursos, sem discriminação de raça, crença religiosa 
ou convicção filosófica ou política, promovendo especialmente programas de 
saúde direcionados à criança e ao adolescente. 

Demonstrada a relevância de seu desempenho em benefício da 
comunidade, afigura-se-nos justo e oportuno conferir-lhe o título declaratório 
de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 114/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1 999. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 439/99 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por 

objetivo declarar de utilidade pública a entidade denominada Desafio Jovem 
Peniel de Uberlândia, com sede no Município de Uberlândia. 

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar do 
projeto e exarou parecer concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade na forma proposta. 

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se à 
questão prevista no art. 102, XI, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 

A entidade em referência, de acordo com seu estatuto, tem caráter 
filantrópico, e seu objetivo principal é promover, mediante ações que 
propiciem sua recuperação física, moral e espiritual, a reintegração de 
toxicômanos e outros marginalizados na família e na sociedade. Para tanto, 
ministra o ensino, promove o exercício da fé evangélica, aceita ofertas, 
doações ou legados de pessoas físicas e jurídicas e de órgãos públicos e 
pode firmar convênios com outras entidades evangélicas correlatas para 
concretizar seu trabalho. 

Vê-se, portanto, que a entidade se faz merecedora do título declaratório de 
utilidade pública, o que, a nosso ver, constitui importante estímulo do poder 
estadual para que a entidade continue prestando relevantes serviços à 
sociedade. 

Conclusão 
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 439/99 na 

forma em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 475/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em tela, do Deputado Bené Guedes, tem por objetivo 

declarar de utilidade pública o Conselho Central do Divino Espírito Santo de 
Barbacena da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de 
Barbacena. 

Foi a proposição encaminhada, para exame preliminar, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade na forma apresentada. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
nos termos do art. 103, I, "a", ele o art. 102, XIV, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O aludido Conselho, sem fins lucrativos, tem por objetivo promover 

atividades de assistência social e prestar aconselhamento espiritual aos 
membros da comunidade. Visa, ainda, desenvolver a integração de seus 
mewb!;Qs;·GOnvidandcros a freqüentar eventos culturais e de lazer. 

Verificada a relevância sociaL de seus trabalhos, afigura-se-nos justo e 
oportuno conferir-lhe o título declaratório de utilidade púb!iG9, " 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4 75/99 na 
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forma originária. 
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 477/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epígrafe tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Umbral das 
Vertentes, com sede no Município de Tiradentes. 

O exame preliminar da matéria coube à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma em que foi apresentada. 

Dando prosseguimento à tramitação, cabe agora a este órgão colegiado 
apreciar o projeto em caráter conclusivo, de acordo com a determinação 
contida no art. 103, I, "a", c/c o art. 102, XIV, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Loja Maçônica Umbral das Vertentes tem por finalidade pugnar pelo 

aperfeiçoamento moral, social e intelectual dos seus integrantes, visando, 
ainda, promover e incentivar empreendimentos de caráter educacional e 
cultural. 

Destarte, consideramos meritória e oportuna a intenção de se lhe conferir o 
título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 4 77/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 490/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Márcio Cunha, o projeto de lei em tela visa 

declarar de utilidade pública o Conselho Central de Ponte Nova da Sociedade 
de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ponte Nova. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e iegaiidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar concl~siva;,-,ente sobre o projeto, 
conforme precei!uz ·2l·arL 103, i, ·a·, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade presta relevantes serviços às pessoas carentes da 
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regrao onde está sediada. Combatendo a fome e a pobreza, fornece aos 
necessitados gêneros alimentícios diversos, roupas e medicamentos, presta-
lhes assistência médica, proporciona-lhes moradia e os ampara moral e 
espiritualmente. 

Por realizar obra meritória e de grande alcance social, a instituição é 
merecedora do título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

490/99 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Amilcar Martins, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°4g1/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De iniciativa do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei n° 491/99 objetiva 

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais- APAE de Tombos, com sede no Município de Tombos. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno 
único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de Tombos tem por finalidade prestar serviço de assistência social 

e apoio moral às pessoas que necessitam de acompanhamento especial. 
Também procura motivar a comunidade a conhecer melhor a causa do 
excepcional e a cooperar com as entidades interessadas na sua defesa, 
visando, assim, a assegurar seu bem-estar e sua integração na sociedade. 

Em virtude do relevante trabalho desenvolvido pela instituição, entendemos 
meritória a declaração de sua utilidade pública. 

Entretanto, objetivando atender à melhor técnica legislativa, apresentamos 
emenda ao art. 1 o da proposição. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 491/99 

com a Emenda n° 1, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pais e 

Amigos dos Excepcionais - APAE de Tombos, com sede no Município de 
Tombos.". 
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Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Luiz Menezes, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 494/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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O projeto de lei em tela, do Deputado Chico Rafael, tem por finalidade 
declarar de utilidade pública o Recanto Santa Luzia, com sede no Município 
de Bueno Brandão. 

Publicada, foi a proposição encaminhada para exame preliminar à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a Emenda n° 1. 

Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Recanto Santa Luzia é uma sociedade civil filantrópica sem fins lucrativos 

e tem por objetivo acolher e auxiliar seus protegidos, aprimorando suas 
virtudes cristã, moral e cívica. Visa, ainda, combater a fome e a pobreza no 
território onde está sediada. 

Demonstrado o caráter eminentemente filantrópico da entidade e a 
relevância social de seus trabalhos, afigura-se-nos justo e oportuno conferir-
lhe o título declaratório de utilidade pública estadual. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 494/99 

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Luiz Menezes, relator. 
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 2 E AS EMENDAS N°S 3 A 6, 

APRESENTADOS NO 1° TURNO, AO PROJETO DE LEI N° 221/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 221/99 estabelece 

a competência do IPSEMG para arrecadar e aplicar contribuições sociais . 
Publicada no "Diário do Legislativo• de 10/4/99, a proposição foi distribuída 

às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da Previdência e da 
Ação Social e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para apreciação. 

Tendo a Comissão de Constituição e Justiça perdido o prazo para emitir 
parecer, a proposição veio a esta Comissão a requerimento do Deputado 
Alberto Pinto Coelho, com base no art. 232, Vil, c/c o art. 140, do Regimento 
Interno e recebeu parecer por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. 
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Foi, ainda, apreciada pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, 
desta Comissão, com as Emendas n°s 1 e 2. 

Publicados os pareceres, foi o projeto incluído em ordem do dia e recebeu, 
no decorrer da discussão, o Substitutivo n° 2, do Deputado Sargento 
Rodrigues; as Emendas n°s 3 e 4, do Deputado Rogério Correia, e as 
Emendas n°s 5 e 6, do Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

A proposição foi reencaminhada a esta Comissão para que recebessem 
parecer o Substitutivo n° 2 e as Emendas n°S 3 a 6, apresentados em 
Plenário. 

Fundamentação 
O Substitutivo n° 2, do Deputado Sargento Rodrigues, modifica a 

proposição original com o fito de incluir como seu destinatário o Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais- IPSM. 

Alega o autor, na justificação da proposição, a necessidade de tratamento 
isonômico para os dois órgãos previdenciários, uma vez que o regime jurídico 
do IPSM, assim como o do IPSEMG, é diferenciado, estando a sua receita 
afeta unicamente ao financiamento da seguridade social. 

Conquanto seja verdadeira a alegação, é necessário lembrar que o texto do 
projeto é fruto amadurecido de longa discussão entre o poder público 
estadual e os órgãos de classe representativos dos servidores civis do 
Estado. 

Por essa razão, o projeto espelha particularidades do IPSEMG e as 
contribuições de uma CPI e dois fóruns técnicos desta Assembléia, voltados 
para a discussão de mecanismos que levassem à autonomia financeira do 
Instituto, especialmente no que diz respeito ao recolhimento das receitas e à 
gestão das despesas previdenciárias. 

O IPSM vem sendo, na atual legislatura, objeto de especial atenção desta 
Casa. Encontra-se em tramitação o Projeto de Lei n° 154/99, do Governador 
do Estado, que altera a composição do Conselho Administrativo dessa 
autarquia; além disso, foi instalada CPI para proceder à apuração de fatos 
relacionados com o repasse das contribuições financeiras, a gestão de 
recursos e a política de beneficios do Instituto. 

Em face dessas iniciativas, considera-se de bom alvitre o não-acolhimento 
do Substitutivo n° 2, para que as questões especificamente relacionadas com 
o IPSM possam ser tratadas em proposição própria, após o término da CP I. 

As Emendas n°s 3 e 4, do Deputado Rogério Correia, propõem as seguintes 
alterações: 

a) exclusão do dispositivo que condiciona à disponibilidade financeira do 
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Tesouro Estadual o recolhimento ao IPSEMG do valor devido como 
contribuição de órgão ou entidade empregadora (Emenda n° 3); 

b} inclusão do Poder Executivo, que responde pela maior parte das 
contribuições previdenciárias, no recolhimento direto de contribuições ao 
Instituto (Emenda n° 3); 

c) supressão do art. 7°, que estabelece que a lei resultante da proposição 
vigore até a data prevista para a implantação do regime previdenciário 
instituído pela Emenda à Constituição Federal n° 20, de 1998, ou até a 
adequação do atual regime às disposições dessa emenda, se ocorrer antes, 
tendo em vista que esse prazo se esgotou em 1°/7/99. 

Todas essas alterações são procedentes e aprimoram a proposição, mas já 
foram incluídas no Substitutivo n° 1, desta Comissão, o qual, se aprovado, as 
tornará prejudicadas. A manifestação do Plenário quanto a esse substitutivo 
deverá, então, nortear a apreciação das Emendas n°s 3 e 4. 

A melhoria do atendimento ao segurado do interior do Estado foi objeto da 
Emenda n° 5, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que cria fundo contábil 
destinado a financiar programas e projetos voltados para o fortalecimento do 
atendimento à saúde nos postos e agências do interior, bem como junto aos 
conveniados. 

Reconhecemos que o segurado do interior tem desvantagens no acesso ao 
serviço de saúde. No entanto, entendemos que a criação de fundos deve ser 
objeto de estudo mais aprofundado, requerendo definições quanto ao órgão 
gestor e maior especificação dos objetivos e da operacíonalização, conforme 
determina a Lei Complementar n° 27. 

Assim sendo, opinamos pela rejeição da emenda em foco, sugerindo que o 
problema seja tratado de forma mais específica, em momento oportuno. 

A Emenda n° 6, também do Deputado Alencar da Silveira Júnior, incluí no 
projeto artigo que determina a publicação anual do balanço patrimonial do 
IPSEMG no órgão oficial do Estado. 

Considerando o objetivo da · proposição, ou seja, o cometimento da 
responsabilidade pela arrecadação e aplicação das contribuições sociais ao 
IPSEMG, entendemos que se faz realmente necessária essa publicação, para 
tornar mais transparente a gestão do Instituto. Somos, portanto, pela 
aprovação da Emenda n° 6, com a inclusão do art~ 7° na proposição e a 
renumeração de seus artigos seguintes . 
· Considerando, ainda, a preocupação expressa na Emenda n° 2, da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que visa excluir da lei 
proposta os recursos correspondentes aos 3,5% instituídos para o custeio 
parcial da aposentadoria, julgamos necessária a extensão da medida aos 
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demais descontos previdenciários não afetos ao IPSEMG. Para tanto, 
oferecemos a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, apresentada ao final deste 
parecer. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 2 e da 

Emenda n° 5, pela aprovação da Emenda n° 6 e pela prejudicialidade das 
Emendas n°S 3 e 4 e oferecemos, a seguir, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 
2. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 2 
Acrescente-se ao art. 1° do Substitutivo n° 1 o seguinte parágrafo único: 
"Art.1°- ................................... . 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às contribuições 

previdenciárias para custeio parcial de aposentadorias instituídas pelas Leis 
n°s 12.278, de 30 de julho de 1996, e 12.328, de 1° de novembro de 1996, e 
pela Resolução da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais n° 
5.171, de 13 de julho de 1996, bem como às contribuições ao Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais- IPSM -, ao Instituto de 
Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais - IPLEMG - e ao Fundo 
de Previdência Complementar dos Funcionários da Secretaria da Assembléia 
Legislativa- PRELEGIS.". 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Luiz Menezes. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

- O Sr. Presidente despachou, em 22/9/99, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 

Alcides Alves da Silva, ocorrido em 15/9/99, no Município de Pirapora. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Ata; 
discursos dos Deputados Durval Ãngelo e Carlos Pimenta; aprovação da ata -
Correspondência: Ofícios - 2• Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projeto de Lei Complementar n• 15/99 - Requerimentos n•s 737 
a 746/99 - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores 
Inscritos: Discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Questão de ordem - 2" 
Parte (Ordem do Dia): 1" Fase: Abertura de Inscrições- Questão de ordem -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Durval Ãngelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Agostinho Patrús -

Agostinho Silveira - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antõnio -
Ambrósio Pinto- Antônio Andrade- Antônio Júlio- Arlen Santiago- Bilac Pinto 
- Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos 
- Elbe Brandão - Elmo Braz- Ermano Batista - Fábio Avelar- Hely Tarqüínio -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira 
- Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara - Miguel Martini - Pastor George - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro 
Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 14h15min, a lista de 

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

1" Parte 
1" Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2•-secretário "ad hoc", procede à leitura 
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da ata da reunião anterior. 

O Sr. Presidente- Em discussão, a ata. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, as duas últimas atas carregam 

uma contradição. Quero saber se vamos fazer a correção nessa ou na 
anterior, porque, a ata lida ontem registra que o Presidente colocou em 
votação, para a manifestação do Plenário, a ata da reunião secreta e da 
reunião aberta de terça-feira, como se as duas tivessem sido aprovadas. 
Todos nós nos lembramos dos termos da ata de ontem. Agora, estamos 
vendo o Presidente colocar em votação um requerimento que determina que 
a reunião secreta não foi secreta. Só que há uma seqüência, passos formais 
do processo que devem ser observados. O art. 40, em seu § 4°, diz que a 
primeira providência do Presidente é colocar em votação se a ata vai ser 
pública ou secreta. O art. 42 estabelece que a ata tem que ser apreciada. 
Então, solicito desta Presidência que faça correção em uma das duas atas. 
Primeiro, que não existiu reunião secreta neste Poder. Se entendermos que 
existiu, a reunião não cumpriu os dois últimos passos formais, conforme 
determinam os arts. 40 e 42. Essa correção em uma das atas tem de ser 
feita, para que não carreguemos um erro histórico. Alio-me à tese de que toda 
ata, mesmo a de reunião secreta do Poder, é pública, exceto se houver 
deliberação em contrário, em dois casos claros, estabelecidos em dois incisos 
do § 4° do art. 40: quando se coloca em risco a questão da segurança do 
Estado e a inviolabilidade da honra das pessoas, em algumas circunstâncias 
ali previstas. Assim, está havendo uma contradição. Quero saber em qual das 
duas atas a retificação vai ser feita. Não podemos ter uma ata lida ontem, que 
fala da aprovação das duas atas, inclusive da secreta, que ninguém conhece 
mas já foi aprovada. Hoje, temos essa contradição de um requerimento, que 
está de alguma forma voltado a um artigo anterior, o art. 40. Seria importante 
que essa Presidência determinasse a retificação. Minha intenção é recorrer à 
Comissão de Constituição e Justiça, caso essa retificação não seja feita. Não 
podemos ter essa contradição nas duas atas. Estão gravadas as leituras das 
duas atas. Há aí um buraco jurídico, um vácuo. Quero saber em qual 
momento as atas serão corrigidas. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo que 
foram aprovadas as duas atas na 71• Reunião Ordinária. Posteriormente, o 
Presidente Anderson Adauto, em consonância com os demais Líderes, tornou 
sem efeito a aprovação da ata da reunião secreta e colocou o requerimento 
em votação. A ata da reunião secreta será apresentada pelo Deputado João 
Leite em outro momento. 

O Deputado Durval Ângelo - Colega de Mesa, isso é o samba do crioulo 
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doido. Pode-se verificar o art. 40, que é anterior ao 42, até por questão de 
seqüência matemática. Mais que isso: o art. 42 diz claramente que, na 
reunião secreta, a ata tem de ser lida para, posteriormente, ser feita a 
retificação pelos presentes. Dessa forma, estamos tendo uma contradição. A 
meu ver, é uma concessão regimental que não é correta. Não podemos 
permitir essa concessão. Concordo que tenha havido um acordo político para 
resolver o problema, já que a reunião não seguiu seus passos formais. 

Se não houver acordo político, a reunião secreta de terça-feira não terá 
existido, ou seja, ela foi sem nunca ter sido. O preferível seria fazer a seguinte 
retificação nessa ata: conforme o Acordo de Lideranças, a ata da reunião será 
apreciada na próxima semana, fazendo-se a retificação na ata de terça-feira, 
ou seja, desconsidere-se a aprovação que o Presidente encaminhou na 
reunião de terça. Isso é lógico. Desconsidere-se a aprovação da ata da 
reunião secreta de terça-feira, em razão de um acordo de Líderes. Com isso 
apenas, fico satisfeito, mas quero que tudo seja feito corretamente. 

O Sr. Presidente- Queremos informar ao Deputado Durval Ângelo que isso 
já foi desconsiderado; tanto é verdade que não está constando em ata. 

O Deputado Durval Ângelo - Não. Ela foi lida ontem, na ata. Então ela foi 
lida, mas vai ser desconsiderada? 

O Sr. Presidente- Não foi lida. 
O Deputado Durval Ângelo - Ontem, foi lido que duas atas foram colocadas 

em apreciação. Isso está gravado no Plenário. A leitura foi feita. O Presidente, 
inclusive, declarou à imprensa, na terça-feira, à noite, que tinha aprovado as 
duas atas, até de uma forma jocosa, como se a Oposição tivesse cochilado. 
Basta isso: colocar que a ata de ontem deve ser corrigida. 

O Deputado Carlos Pimenta -A parte regimental do procedimento relativo à 
ata da reunião secreta foi levantada pelo Deputado Durval Ângelo, e 
concordamos plenamente. Mas acrescento que uma ata que ainda está 
sendo elaborada não poderia ter sido votada. Esse é o primeiro ponto. O 
segundo ponto é o seguinte: no acordo feito, chegamos à conclusão de que, 
para que a ata permanecesse secreta e para que a reunião com o Alto 
Comando da Polícia Militar também tivesse caráter secreto, teríamos que 
afrontar as duas condições impostas pelo Deputado Durval Ângelo. No 
entanto, no Acordo de Lideranças, chegamos à conclusão de que não houve 
nenhuma afronta às duas condições estabelecidas por nosso Regimento 
Interno. Assim, em nome da Oposição desta Casa, entendemos que a ata, 
tão logo seja elaborada pelo Deputado João Leite, deve ter caráter público. 
Não tivemos nenhuma informação, pois nenhuma das indagações feitas pela 
Oposição ao Comando da Polícia foi respondida de forma alguma. Para nós, 
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a reunião não foi secreta; portanto, a ata tem que ser pública. Espero que a 
Mesa possa torná-la pública, inclusive publicando-a no diário oficial do 
Estado. 

O Sr. Presidente - Quero informar ao Deputado Durval Ângelo que a ata de 
ontem é esta que está sendo discutida. Pois não, Deputado João Leite. 
Desculpe-me, Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Com muita satisfação. Essa identificação me 
honra muito. Gostaria de dizer o seguinte: ontem, na reunião da tarde, o 
Presidente solicitou que se procedesse à leitura da ata de ontem, referente à 
ata das duas reuniões de terça-feira, e colocou o mesmo termo da reunião de 
terça. 

O Sr. Presidente- Ele falou da parte pública. 
O Deputado Durval Ângelo - Não. Ele não leu, mas disse: consideram-se 

aprovadas as duas atas. A da reunião secreta, ele não leu. Quero que, na ata 
de hoje, conste uma ressalva. 

O Sr. Presidente- Esse ato foi tornado sem efeito. 
O Deputado Durval Ângelo -Tudo bem. Então quero que conste na ata que 

ele foi tornado sem efeito, pois a ata existe para registrar o que acontece aqui 
dentro. A ata é um documento histórico. Quero que conste isso: o ato do 
Presidente, considerando as duas atas aprovadas, foi tornado sem efeito. 

O Sr. Presidente- A Presidência esclarece ao Deputado que a ata lida hoje 
será retificada e que a destinada à publicação já registra a anulação da 
aprovação da ata da parte secreta da 36" Reunião Extraordinária. Não 
havendo outras retificações a serem feitas, dou a ata por aprovada. 

Correspondência 
- O Deputado João Leite, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. José Jairo Gomes, Procurador da República no Estado, solicitando 
informações a respeito da existência de lei autorizativa da realização do 
convênio e do contrato de doação que menciona, firmados pelo ex-
Governador Eduardo Azeredo. 

Do Sr. Rubens Xavier Ferreira, Presidente do TRE-MG, apresentando 
propostas de alteração ao Projeto de Lei n° 181/99 e encaminhando cópia do 
processo administrativo que versa sobre pedido de alteração de "software" de 
urna eletrõnica. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 181/99.) 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, encaminhando, em 
atenção a requerimento do Deputado Carlos Pimenta (informações a respeito 
dos planos de carreira no serviço público estadual), nota técnica emitida pela 
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Superintendência Central de Cargos, Carreiras e Vencimento. 

Da Sra. Carmen Lúcia Miranda Silveira, Chefe da UCECON/DA, 
encaminhando documentação relativa ao termo aditivo ao convênio firmado 
entre a Fundação Nacional de Saúde e a Secretaria da Saúde.(- À Comissão 
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, 
c/c o art. 100, XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. Eugênio da Silva, representante comercial da EUSIL Calçados Ltda., 
apresentando críticas à atual situação do País e sugestões para melhorá-la. (-
À Comissão de Administração Pública.) 

2• Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 
-Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 15/99 
Dá nova redação ao§ 11 do art. 136 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 

1969, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O § 11 do art. 136 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, 

introduzido pela Lei Complementar n° 31, de 14 de janeiro de 1994, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 136- ..................................... . 
§ 11 - O Oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais que completar 

trinta anos de efetivo exercício poderá permanecer em serviço ativo até o final 
do mandato do Governador do Estado, respeitado o limite de idade previsto 
nesta lei. 

Art. 2° - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Paulo Pettersen 
Justificação: O projeto de lei que apresentamos propõe a alteração do § 11 

do art. 136 da Lei n° 5.301, de 16/10/69, introduzido pela Lei Complementar 
n° 31, de 14/1/94, com o objetivo de facilitar o alcance dos objetivos dessa lei 
complementar, tendo em vista que a substituição dos oficiais, alguns deles 
ocupantes de cargos, ocasionaria grande prejuízo para as atividades 
administrativas e militares, o que seria flagrantemente contrário ao interesse 
público. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c 
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o art. 102, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 737/99, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 

solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas a que 
se determine a adequada distribuição de merendas escolares nas escolas 
públicas estaduais. 

N° 738/99, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Educação com vistas à 
liberação de material escolar para as escolas públicas estaduais do Município 
de Joaíma. (-Distribuídos à Comissão de Educação.) 

N° 739/99, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 
solicitando seja encaminhado ao Secretário da Educação pedido de 
informações sobre a distribuição de merendas escolares nas escolas públicas 
estaduais. 

N° 7 40/99, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 
solicitando seja encaminhado ofício ao Secretário da Educação com vistas a 
que se enviem a esta Casa informações sobre quantos servidores efetivos, 
especialistas de educação, encontram-se em atividade em regime de 24 
horas semanais.(- Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 741/99, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, 
solicitando seja encaminhada ao Secretário da Educação denúncia 
apresentada pelo Sr. Mário Sebastião Cordeiro Alves, Secretário Municipal de 
Educação de Turmalina.(- À Comissão de Educação.) 

N° 742/99, do Deputado Chico Rafael, solicitando se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com o Desembargador José Francisco Bueno 
por sua posse no Tribunal de Justiça do Estado. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 7 43/99, do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja encaminhado 
ao Grupo de Trabalho da Reforma Previdenciária pedido de informações 
sobre seu cronograma e programa de trabalho, bem como o envio de 
relatórios parciais dos trabalhos realizados à Comissão de Administração 
Pública desta Casa. (- À Mesa da Assembléia.) 

N° 7 44/99, do Deputado Antônio Carlos Andrada, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário da Educação com vistas ao retorno das turmas de s• a s• 
séries do Ensino Fundamental na Escola Estadual Professor Soares Ferreira, 
no Município de Barbacena.(- À Comissão de Educação.) 

N° 745/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Minas 
Novas pelo aniversário de emancipação politico-administrativa desse 
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município.(- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 746/99, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que se cumpra 
o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor e que seja observada a Lei 
Federal n° 9.791, de 24/3/99. (-À Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para, 

nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, destinar a 1• parte da 
reunião a homenagem ao Conservatório Estadual de Música Renato 
Frateschi, de Uberaba, por seus 50 anos de fundação. 

- A ata da solenidade realizada nesta parte da reunião será publicada em 
outra edição. 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Mesa passa a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, membros da imprensa, com muita alegria venho a esta tribuna 
para trazer à Casa e participar aos nobres colegas parlamentares uma 
alvissareira noticia para o Brasil, para o Estado de Minas Gerais e para a 
minha região. Na noite de ontem, o Estado de Minas Gerais foi contemplado 
com uma grande conquista, fruto de uma decisão do Conselho Estadual de 
Educação, que concluiu pela aprovação do processo de credenciamento que 
converte a Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí em 
Universidade de Pouso Alegre, a UNIPA. 

O projeto específico da Universidade foi protocolizado pela FUVS em 1998, 
movido por um sentimento que alcançou toda a coletividade regional, que 
entendeu ser indispensável a Universidade, visto que muito cooperará com o 
progresso cultural e científico de nossa região, do Estado e do Brasil. 

A Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí está presente em 
Pouso Alegre há mais de 30 anos, prestando serviços nas áreas de educação 
e saúde, como mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas Dr. José 
Antônio Garcia Coutinho, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Eugênio 
Pacelli, Hospital das Clínicas Samuel Libânio e Colégio João Paulo 11, de 1° e 
2° graus. 

A estrutura organizacional da FUVS conta com um quadro profissional que 
abriga mais de 900 pessoas, possui mais de 1.500 alunos e oferece 
atendimento médico à população de 54 municípios do Sul de Minas, atingindo 
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um contigente populacional de mais de 1 milhão de pessoas. 

A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras capacita e gradua cerca de 250 
alunos por ano, através dos cursos que oferece em Ciências, Comunicação 
Social, História, Letras e Pedagogia. Para se ter idéia do nível de qualidade 
dos cursos existentes nessa faculdade, o curso de Comunicação Social 
obteve conceito "B" no Exame Nacional de Cursos de 1 g9s, o conhecido 
"provão", realizado pelo Ministério da Educação. 

A Faculdade de Ciências Médicas, em constante processo de atualização e 
aperfeiçoamento, dispõe dos cursos de Medicina e Enfermagem, dotando 
seus acadêmicos de uma formação essencialmente humanística e 
profissional do mais alto gabarito. 

Prova maior desse esforço é a ampliação e reforma de suas instalações, 
destacando-se a criação do Centro de Documentação Científica, que conta, 
em seu acervo, mais de 3.900 títulos de livros da área de saúde. 

Cumpre salientar a perfeita integração da Faculdade de Ciências Médicas 
com o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, centro de referência em nossa 
região, onde, anualmente, são realizadas mais de 90 mil consultas, cerca de 
11 mil pessoas são internadas, e o número de cirurgias supera a marca de 4 
mil. É nesse contexto de parceria entre faculdade e hospital que os mais de 
600 alunos da Faculdade de Medicina lapidam toda sua formação. 

O Colégio João Paulo 11, de 1° e 2° graus, em parceria com conceituado 
sistema de ensino de nossa Capital, oferece sua importante contribuição na 
construção de uma sociedade consciente do exercício pleno da cidadania, 
através dos cursos de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio 
geral e Qualificação Profissional de Auxiliar em Enfermagem. 

Dessa forma, reunindo condições para pleitear o seu reconhecimento, a 
FUVS habilitou-se ao credenciamento para que tivesse autorizada a sua 
conversão em Universidade de Pouso Alegre. 

O processo de credenciamento teve curso no âmbito do Conselho Estadual 
de Educação, sendo observadas todas as exigências de ordem legal, que 
requerem, entre outras condições, a comprovação da capacidade patrimonial; 
a capacitação do corpo docente, estabelecendo percentual mínimo de 
professores titulados como mestres e doutores; biblioteca informatizada, 
contendo número mínimo de livros em cada área; a vocação da entidade para 
desenvolver atividade de pesquisa científica, admitindo-se a celebração de 
convênios com organismos nacionais e estrangeiros; adequação da área 
física. 

Durante a tramitação do processo, a FUVS atendeu a todos os requisitos e 
diligências determinadas pelo Conselho de Educação, que, após acurada 
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análise da sua secretaria executiva, distribuiu-o ao relator, Prol. Gerson de 
Britto Mello Boson, que, por sua vez, apreciou detidamente todas as peças 
contidas no processo para, então, submetê-lo à câmara do egrégio Conselho, 
em 20 de setembro último. A decisão pelo acatamento da Universidade de 
Pouso Alegre foi, finalmente, proferida ontem. 

Orgulho-me, sobremaneira, por ter participado, juntamente com meus 
ilustres pares da região Sul-mineira, dessa jornada vitoriosa, ofertando minha 
humilde contribuição, somada ao empenho de diversas autoridades pouso-
alegrenses e Sul-mineiras, entre políticos, empresários, representantes de 
entidades de classe e do povo Sul-mineiro, para que esse sonho, acalentado 
por muitos e perseguido por ardorosos defensores de uma causa tão nobre, 
fosse levado a efeito e convertido na mais cristalina realidade. 

Desejo, desta tribuna, como parlamentar, como representante do Sul de 
Minas e como membro da Comissão de Educação, formular os meus efusivos 
cumprimentos a todos os funcionários da FUVS, ao seu corpo docente e aos 
seus acadêmicos, nas pessoas do Dr. Elísio Meirelles Miranda, Presidente da 
Fundação, e do Cel. Paulo Gerson Toledo, Diretor Executivo, sínteses de um 
esforço coletivo que acaba por resultar nessa brilhante vitória. 

Parabéns, Pouso Alegre! Parabéns, população Sul-mineira' Parabéns a 
todos os que, tenho certeza, de uma forma ou de outra, também contribuíram 
para esse engrandecimento de nossa região. À UNIPA, boas-vindas. Tenho 
certeza de que ela irá propagar os anseios do povo da nossa região. Muito 
obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de fazer junto à 

direção dos trabalhos, aos Deputados presentes e à Casa a denúncia de um 
fato acontecido no Município de Contagem. Na última terça-feira, por iniciativa 
nossa, foram colocados dez "outdoors", convidando para o lançamento, em 
vários bairros, do livro de nossa autoria "O Vôo do Tucano". Entretanto, os 
"outdoors• não resistiram a 24 horas de exposição no município. Numa ação 
de vandalismo, todos foram cobertos, na noite de terça para quarta-feira, com 
uma tinta azul, e neles foram escritas expressões ameaçadoras e de baixo 
calão. Entendemos que isso é um atentado à liberdade de expressão, um ato 
de depredação de patrimônio particular e, ao mesmo tempo, uma forma de 
cerceamento de nossa ação política naquele município. 

Tomamos, hoje, juntamente com as duas empresas proprietárias das 
placas de "outdoors", a providência de fazer uma ocorrência policial e entrar 
com a queixa-crime, na 5• Delegacia Seccional de Contagem. Tomamos 
também a decisão de deixar por uma quinzena os "outdoors", cobertos da 
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forma como foram e com as expressões que lá estão escritas, pois queremos 
que a população de Contagem conheça bem a natureza da disputa política 
nesse município. Estamos providenciando para hoje uma tarja, que será 
colocada em todos os "outdoors", com um pensamento que será muito curto, 
mas que expressa a nossa posição e a nossa indignação. Os dizeres são os 
seguintes: "Quem não deve não teme". 

Entendemos que aqueles que quiseram cercear a nossa ação, que 
quiseram intimidar-nos com as expressões escritas nos "outdoors" irão 
verificar um efeito contrário, pois teremos maior divulgação para esse livro, 
que registra os desmandos de quatro anos de um Governo, registra os 
absurdos e o caos a que Minas Gerais ficou exposta durante esses quatro 
anos. Pretendemos ccntinuar trabalhando nessa linha, ou seja, divulgando o 
nosso trabalho como parlamentar, porque, nos 21 capítulos do livro, 
abordamos a nossa atuação como Deputado representante de Contagem 
nesta Assembléia. Acreditamos que o Delegado Seccional, Dr. Eduardo 
Ângelo, tomará as providências legais, as providências cabíveis para impedir 
que fatos como esse aconteçam no município. 

Há pouco mais de três semanas, o Vereador Jander Vilareti, do PSB de 
Contagem, foí também surpreendido com panfletos ali distribuídos que 
tentavam macular a sua imagem diante da opinião pública, porque ele, como 
o PSB estadual, o PSB de Belo Horizonte, o PSB de Betim, encontra-se 
engajado num projeto de mudança política, a fim de que a política tome outro 
rumo no município. 

Portanto, queremos registrar que os dois fatos têm uma relação direta. Os 
dois fatos são uma demonstração clara de que as elites daquele município 
não querem a verdade, querem nos intimidar, querem nos ameaçar, mas não 
vão conseguir o que pretendem. Vamos ser aqui uma voz de denúncia contra 
todas as situações de desrespeito como essa. Muito obrigado. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
1• Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, a Presidência 

passa à 2" Parte da reunião, com a 1 • Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo ccmunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o 
Grande Expediente da próxima reunião. 

Questão de Ordem 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, considerando-se o fiasco da 

nossa reunião de hoje à tarde, com um número irrisório de Deputados, como 
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V. Exa. pode comprovar, solicitamos o encerramento desta reunião por falta 
de número regimental. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 24, às 
9 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 24/9/99 
Presidência do Deputado Fábio Avelar 

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum". 
Comparecimento 

- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Fábio Avelar - João Paulo -

João Pinto Ribeiro - Luiz Menezes - Márcio Kangussu - Marco Régis - Mauri 
Torres. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) Às 9h15min, 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 reunião especial de segunda-feira, dia 27, às 20 horas, nos 
termos do edital de convocação. 

ATA DA 29• REUNIÃO ESPECIAL, EM 21/9/99 
Presidência do Deputado José Braga 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Designação de Comissão -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Antônio Andrade - Palavras do Sr. Márcio Amaral -
Leitura de mensagem do Deputado Paulo Piau - Entrega de placa - Palavras 
do Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga ~ Durval Ângelo - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho 

Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto 
- Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos- Elbe Brandão- Elmo Braz- Ermano Batista- Fábio A velar- Hely 
Tarqüínio -João Paulo- João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz 
Fernando Faria - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Marco Régis - Maria 
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José Haueisen - Maria Olívia - Miguel Martini - Olinto Godinho - Rêmolo 
Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Às 20h6min, declaro aberta a 

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

Ata 
- O Deputado Antônio Genaro, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Designação de Comissão 

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Sebastião Navarro 
Vieira, César de Mesquita e Jorge Eduardo de Oliveira para, em comissão, 
conduzirem ao Plenário as autoridades e os demais convidados que se 
encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 

Exmos. Srs. Antônio Lima Bandeira, Secretário Adjunto de Agricultura e 
representante do Secretário Raul Belém; Márcio Amaral, Presidente da 
EPAMIG; Alysson Paulinelli, ex-Ministro da Agricultura; Fernando Laender, 
Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais; 
João Paulo Sarmento, Coordenador da Cãmara de Agronomia do CREA-MG; 
Murilo Badaró, Vice-Presidente do BDMG, e João Ferreira Goulart, 
representante da Associação Comercial de Minas Gerais; e o Deputado 
Antônio Andrade, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a Empresa de 

Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG - pelo 25° aniversário de 
sua fundação. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente A Presidência convida os presentes a ouvir a 

apresentação do Hino Nacional pela vocalista Cleide Martins, que será 
acompanhada pelo percussionista Serginho Silva. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
Palavras do Deputado Antônio Andrade 

Exmo. Sr. Deputado José Braga, 1°-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa e representante do Presidente, Deputado Anderson Adauto; 
Exmos. Srs. Prof. Antônio Lima Bandeira, Secretário Adjunto de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento e representante do Secretário Raul Belém; Márcio 
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Amaral, Presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
EPAMIG -; Alysson Paulinelli, ex-Ministro da Agricultura; Fernando Laender, 
Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais; 
Eng. João Paulo Sarmento, Coordenador da Cãmara de Agronomia do 
CREA-MG; João Ferreira Goulart, representante da Associação Comercial de 
Minas Gerais, e Murilo Badaró, Vice-Presidente do BDMG; Deputados, 
Deputadas, meus senhores, minhas senhoras, o mundo se prepara para 
ingressar no terceiro milênio sob o signo da ciência e da tecnologia. O avanço 
científico e tecnológico, que viabílizara o fortalecimento econômico e o 
desenvolvimento humano, é condição para os povos encontrarem o caminho 
da prosperidade e da justiça social. Melhor dizendo, as nações que se 
conservarem à margem desse processo estarão fadadas ao 
subdesenvolvimento endêmico e a terem limitadas possibilidades de modificar 
o quadro negativo. 

O domínio técnico-científico, no entanto, só se consegue com esforço 
continuado e objetivo, constituindo o que chamamos de pesquisa. Essa é a 
palavra-síntese para o questionamento, a investigação e a experimentação, 
que levarão a novos métodos e a maior eficiência em todas as areas do 
conhecimento humano. 

Pois é essa preocupação com a pesquisa - em particular com a pesquisa 
agropecuária -, bem como a necessidade de reconhecer o trabalho dos que a 
ela se dedicam em nosso País, que, em última analise, motiva-nos a 
promover a reunião de hoje. 

Especificamente, estamos aqui para homenagear um dos baluartes dessa 
atividade entre nós, que é a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais- EPAMIG. 

Somos oriundos e representamos, nesta Casa, duas das regiões de maior 
peso na produção agropecuária brasileira: o Noroeste de Minas e o Alto 
Paranaíba. Aqueles rincões, onde tivemos o privilégio de nascer e de nos 
formar como cidadão, são dotados pela própria natureza de vocação 
determinante para a atividade do campo; ali temos solos férteis, consideráveis 
recursos hídricos e clima favoravel. A esse patrimônio natural soma-se o 
talento e a operosidade de nosso ruralista, responsável por alguns dos mais 
altos índices de produtividade do País. Como trabalhador do campo, que 
somos - temos orgulho de nossa vivência de ruralista -, desde cedo 
participamos dessa realidade positiva, cuja consolidação muito se deve a 
agentes como a EPAMIG. Estão aí, portanto, a inspiração e a motivação que 
nos fizeram propor à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais a 
realização desta homenagem. 
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Merece referência a trajetória da EPAMIG neste quarto de século em que 

vem operando. Seu ponto de partida se encontra no esforço desenvolvido 
pelo Governo mineiro, ainda em 1971, para posicionar a pesquisa 
agropecuária como um dos suportes do desenvolvimento de nossa terra. 

Com a extinção, naquela época, do Instituto Agronômico de Minas Gerais, 
nossos governantes comprovaram a necessidade de coordenar a pesquisa 
na área, criando-se, então, o Programa Integrado de Pesquisa Agropecuária 
do Estado de Minas Gerais - PIPAEMG -, que veio, posteriormente, a inspirar 
a criação da EMBRAPA. 

O PIPAEMG deu bons resultados, sendo, então, transformado na EPAMIG 
de hoje, nos termos da Lei n° 6.310, de 6/8/74. De lá para cá, o órgão 
expandiu suas atividades de maneira significativa, a começar pela 
coordenação do Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária. 

Nos dias atuais, nossa homenageada - que se vincula à Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - promove com êxito a geração e a 
adaptação de tecnologias, bem como presta serviços especializados de 
ensino, consultoria e projetos, além de disponibilizar insumos qualificados, 
como sementes e material genético. 

Os programas da empresa vão da agricultura empresarial ao 
processamento agroindustrial, fazendo ainda parte de sua agenda os 
seguintes programas: Agricultura de Montanha, Agricultura do Semi-Árido, 
Agricultura Irrigada, Agricultura Familiar, Aquacultura, Fruticultura, 
Cafeicultura e Produção de Carne e Leite. 

A empresa funciona com um campo de pesquisa, sete centros tecnológicos 
e vinte fazendas experimentais, espalhados por todo o Estado. Mantém duas 
escolas de nível médio: a de Pitangui, com 240 alunos matriculados, e o 
Instituto de Laticínios Cândido Tostes, que funciona há 64 anos em Juiz de 
Fora, com 220 alunos. Em regime de parceria, trabalha com entes como a 
EMBRAPA, a EMA TER, as Universidades Federais de Viçosa e de Uberaba e 
a UFMG, para citar apenas alguns. 

O balanço sócio-econômico da empresa, nesses 25 anos, consigna 
resultados que elevam o padrão da agropecuária mineira. Não será fastidioso 
enumerar algumas dessas conquistas, todas de inegável interesse para os 
que nos ouvem: até agora, lançou 15 novos cultivares de soja, cobrindo 70% 
das plantações no Estado, com aumento da produtividade média de 1.200 kg 
para 2.400 kg; dentro do programa algodoeiro, lançou 7 novas variedades; no 
programa do arroz, desenvolveu 11 novos cultivares, com incremento de 35% 
na produtividade ( situa-se aí a espécie "agulhinha do cerrado"); na cultura do 
feijão, desenvolveu 8 novos cultivares, com 35% de incremento; 16 novos 
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programas de variedades de café do cerrado foram desenvolvidos (nesse 
segmento houve um incremento de 100% na produtividade média, sendo que 
75% dessas variedades do cerrado foram obtidas na Fazenda Experimental 
de Patrocínio, pertencente ao Centro Tecnológico de Uberaba); desenvolve 
importante programa para cultivo do trigo no cerrado; na área de combate aos 
parasitas, elaborou com sucesso programas de controle natural do carrapato 
do zebu e controle biológico da mosca de chifre; em andamento desde o ano 
de 1948, acha-se o programa de melhoramento genético do gado gir leiteiro, 
com resultados realmente extraordinários: a produtividade passou de 3,5 litros 
de leite por dia para 11 litros por dia, atualmente. 

Note-se, finalmente, que as técnicas desenvolvidas em todos os programas 
levam sempre em conta a preservação do meio ambiente, com a utilização de 
defensivos que não agridem a natureza. 

Se raciocinarmos em termos eminentemente financeiros, vamos verificar 
que as ações da EPAMIG evidenciam retorno dos investimentos da ordem de 
31 ,8%. Em outras palavras, para cada R$1 ,00 investido, nossa homenageada 
apresenta retorno de aproximadamente R$1 ,32. Na prática, essa eficiência 
integra ciclo em que há três beneficiários diretos: o produtor, que aufere 
melhores ganhos em renda e em qualidade de vida; o consumidor, que tem à 
sua disposição maior oferta e variedade de produtos agrícolas; e o poder 
público, cuja arrecadação de impostos - notadamente o ICMS - tende a 
aumentar na mesma proporção em que se dinamiza a geração de empregos. 

Poderíamos continuar citando indefinidamente as conquistas da EPAMIG, 
agora que estamos comemorando o seu 25° aniversário. Não vamos mais 
nos estender, entretanto, conscientes de que todos os que estão aqui 
conosco, neste momento de alegria e confraternização, também conosco 
compartilham a opinião favorável sobre a homenageada. 

Terminamos apresentando nossos cumprimentos ao Dr. Márcio Amaral, 
Presidente da EPAMIG, bem como aos demais Diretores e funcionários da 
empresa. Que continuem seu esforço em prol da agropecuária e de nossa 
população, eis os nossos votos e a nossa certeza. Parabéns, EPAMIG, e 
muito obrigado, em nome do povo mineiro, que aqui representamos. 

Palavras do Sr. Márcio Amaral 
Ex mos. Srs. Deputado José Braga, 1 °-Vice-Presidente da Assembléia 

Legislativa, representando o Presidente desta Casa, Deputado Anderson 
Adauto; Prol. Antônio Lima Bandeira, Secretário Adjunto de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, representando neste ato o Secretário, Dr. Raul 
Belém; Dr. Alysson Paulinelli, ex-Ministro da Agricultura; Dr. Fernando, 
Presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado; Eng. 
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João Paulo Sarmento, Coordenador da Câmara de Agronomia do CREA; 
João Ferreira Goulart, representante da Associação Comercial de Minas 
Gerais; Dr. Murilo Badaró, Vice-Presidente do BDMG; Deputado Antônio 
Andrade, autor do requerimento que deu origem a esta solenidade; Prof. 
Dayson, Presidente da FAPEMIG, parceiro de todas as horas; caro 
companheiro de trabalho, Presidente do IMA, Dr. Célio Floriano; Dr. Hélio 
Machado, Secretário Executivo da Secretaria de Agricultura; Dr. Marcelo 
Franco e Dr. Marcos Rei Araújo, meus caros Diretores da EPAMIG; meus 
companheiros de trabalho da EPAMIG, meus senhores e minhas senhoras, 
convidados para esta solenidade, nossas palavras nesta noite não poderiam 
ser outras senão de agradecimento. A EPAMIG vive hoje, talvez, uma das 
noites mais importantes da sua história. É o momento em que a sociedade 
mineira está reconhecendo o trabalho feito ao longo desses 25 anos. E 
através desta Casa, dos Deputados, chega esse reconhecimento que nos 
honra e que nos enche de orgulho. Realmente estamos felizes por esta 
homenagem. É importante dizer um pouquinho a respeito da pesquisa. 

Ao longo desses 25 anos, a EPAMIG viveu momentos de muitas 
turbulências e atualmente ainda passa por algumas delas. Mas é importante 
dizer que, apesar de todas as dificuldades que a pesquisa atravessa no nosso 
Estado, apesar de todas as dificuldades por que o Estado passa, o nosso 
Governo, através do nosso Governador, Dr. Itamar Franco, do nosso 
Secretário de Agricultura, Dr. Raul Belém, tem dado à pesquisa uma atenção 
especial. Temos recebido todo o apoio deste Governo, apesar das 
dificuldades que o Estado atravessa. 

Estamos entusiasmados por estar presidindo a EPAMIG, que realmente é 
uma empresa de tecnologia de ponta, que tem uma folha de serviços 
prestados ao nosso Estado e ao nosso Pais. Com certeza, ainda temos muito 
a fazer. 

Gostaria que esta homenagem fosse estendida aos nossos companheiros 
de trabalho, desde os mais humildes aos mais graduados, porque são os 
responsáveis pelo sucesso dessa empresa. Eles é que fizeram a história da 
EPAMIG. Eles é que estão fazendo a história da EPAMIG. E tenho a certeza 
de que farão a história da EPAMIG. 

Agradeço, mais uma vez, ao Deputado Antônio Andrade por esta 
lembrança. Agradeço à Casa por este reconhecimento e a cada um de vocês 
pela presença. Muito obrigado. 

Leitura de Mensagem do Deputado Paulo Piau 
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai fazer a leitura de mensagem 

deixada pelo Deputado Paulo Piau, que tanto tem defendido a EPAMIG e que, 
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com certeza, deve estar muito sentido por não poder participar desta 
homenagem. (- Lê:) 

"EPAMIG- 25 ANOS 
Embora ausente nesta solene noite em que a Assembléia Legislativa 

reconhece publicamente os relevantes serviços prestados pela EPAMIG à 
sociedade mineira, quero juntar-me, na alegria, a essas duas instituições. 

Primeiro, porque sou funcionário dessa relevante empresa pública. 
Segundo, porque me encontro na segunda legislatura como Deputado 
Estadual. Em ambos os casos sempre procurei pautar meus esforços em prol 
do desenvolvimento de nosso Estado. E em ambas as instituições sempre 
obtive o respaldo técnico e estrutural para o cumprimento dos objetivos 
propostos. 

Quero registrar e parabenizar a oportuna iniciativa do Deputado Antônio 
Andrade pelo requerimento que deu origem a essa reunião. 

Por estar comprometido com uma reunião técnica em Uberaba, agendada 
há algum tempo, lamento não me fazer presente nesta solenidade. 

Todavia, cumprimento a diretoria da EPAMIG, bem como todos os seus 
técnicos e funcionários, pelo trabalho árduo e incansável, muitas vezes até no 
anonimato, produzindo resultados que são demonstrados na mesa dos 
mineiros, nos supermercados e na balança comercial brasileira. 

Parabéns à Assembléia e à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas 
Gerais, Deputado Paulo Piau". 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar ao Dr. Márcio 

Amaral uma placa alusiva a essa homenagem, com os seguintes dizeres: "À 
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG, a 
homenagem da Assembléia Legislativa no transcurso dos 25 anos de uma 
iniciativa que enaltece a inteligência e o trabalho dos mineiros no campo da 
pesquisa agropecuária, sendo modelo de difusão tecnológica para instituições 
congêneres do Brasil e do Exterior e efetivo instrumento do desenvolvimento 
social e econômico do Estado. Belo Horizonte, 21/9/99. Deputado Anderson 
Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais". 

Palavras do Sr. Presidente 
Recentemente, as atenções da opinião pública brasileira concentraram-se 

em duas mobilizações populares que tiveram como foco a Capital Federal: o 
movimento dos produtores rurais e a chamada "Marcha dos Cem Mil", esta 
última congregando diferentes segmentos da sociedade brasileira, entre eles 
os sem-terras. 

Ambos os movimentos vieram comprovar que um dos principais setores de 
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nossa realidade socioeconômica, a atividade rural, apresenta sérios 
problemas, como sempre resultantes da política adotada pelo Governo 
Federal. Não vamos aqui entrar no mérito das motivações de cada grupo, 
mas o registro serve para lembrar-nos que a agricultura e a pecuaria 
continuam sendo um dos esteios da estabilidade nacional. Havendo 
distorções - seja penalizando o produtor, seja sacrificando o trabalhador, a 
quem se nega a terra - esta ameaçado um trabalho de importância 
fundamental para nosso País. 

A agropecuária responde pelo abastecimento de cerca de 150 milhões de 
brasileiros e contribui para a balança comercial, com significativo volume de 
exportações. É de interesse total, portanto, que a eficiência e a justiça social 
orientem o desenvolvimento desse trabalho. 

Pois é, exatamente, sobre um dos agentes promotores de eficiência em 
nosso campo agropecuário que hoje nos fixamos. Aqui estamos para 
homenagear a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -
EPAMIG -, ao ensejo de seu 25° aniversario de fundação. 

Esta provado que desenvolvimento não se faz sem pesquisa. No campo 
agropecuário, principalmente, a obtenção de novos métodos e novos 
cultivares impõe-se como uma necessidade, ao mesmo tempo em que 
aumenta a preocupação com a defesa do meio ambiente. 

Examinando a atuação da EPAMIG nesses 25 anos, constatamos, com 
satisfação, que a Empresa acompanha esse padrão de eficiência com grande 
êxito. De fato, sua contribuição na pesquisa agropecuária transcende os 
limites de nosso Estado para beneficiar todo o Brasil. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, temos a 
honra de presidir esta reunião, confraternizando-nos com a EPAMIG, com 
seus dirigentes e funcionarias, pelos 25 anos de trabalho continuado e 
profícuo. Muito obrigado! 

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

manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos demais convidados pela 
honrosa presença e encerra os trabalhos, convocando os Deputados para as 
extraordinárias de amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital 
de convocação, e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a 
ordem do dia ja anunciada. Levanta-se a reunião. 
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ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 72• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
22/9/99 

Presidência do Deputado Anderson Adauto 
Sumário: Designação de comissão - Composição da Mesa - Destinação da 

interrupção dos trabalhos ordinários - Palavras da Sra. Misabel Derzi -
Palavras do Deputado Márcio Cunha - Palavras do Sr. Presidente. 

Designação de Comissão 
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Márcio Cunha, 

Jorge Eduardo de Oliveira e Marco Régis para, em comissão, conduzir ao 
Plenário as autoridades e demais convidados que se encontram no Salão 
Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa a Exma. 

Sra. Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado, e os Exmos. Srs. Robson 
Braga de Andrade, representante da FIEMG; José Aparecido de Pádua, 
Presidente do Sindicato dos Fiscais e dos Agentes Fiscais de Tributos; Gilson 
Reis, Vice-Presidente da CUT-MG; Deputado Márcio Cunha, Presidente da 
Comissão de Fiscalização Financeira, e Dilson José de Resende, 
representante da Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas 
Gerais. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se a interrupção dos trabalhos ordinários à 

realização de solenidade de apresentação de propostas para a reforma 
tributária, as quais foram elaboradas com base nos principais pontos da 
reforma, após negociação e diálogo com lideranças municipais e estaduais, 
diferentes instâncias da sociedade civil e entidades ligadas ao tema. 

A Presidência manifesta sua satisfação em receber a ilustre Procuradora-
Geral do Estado, Dra. Misabel Derzi, e as demais autoridades representantes 
desse segmento, com quem tivemos a oportunidade de debater o assunto. É 
uma honra poder contar com a presença de todos vocês nesta Casa . 
' A Presidência concede a palavra à Dra. Misabel Derzi, Procuradora-Geral 

do Estado, que fará a apresentação do substitutivo que encaminharemos, o 
mais rápido possivel, à Câmara dos Deputados, uma vez que o relator da 
Comissão Especial da Reforma Tributária naquela Casa, Deputado Mussa 
Demes, deverá emitir seu parecer nos próximos dias. 
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Palavras da Sra. Misabel Derzi 

Ilustre Sr. Deputado José Braga, que preside esta reunião, caros 
Deputados e demais autoridades, o Estado de Minas Gerais reuniu 
representantes do Poder Executivo e desta Assembléia Legislativa e ouviu 
vários representantes de segmentos importantes de nossa sociedade, como a 
FIEMG, o SINDFISCO e outros sindicatos. 

Após exaustivos debates, o Estado resolveu apresentar um substitutivo à 
proposta de emenda que trata da reforma tributária. Partiu, para isso, de 

· determinados projetos que já estão em curso no Congresso Nacional. Alguns 
aperfeiçoam, por exemplo, os projetos encaminhados pelo Governo Federal, 
como é o caso da proposta preliminar do Deputado Mussa Demes. 
Considerou, também, o Estado de Minas Gerais o projeto ou a emenda 
substitutiva apresentada pelo Deputado Zaire Resende. Considerou, ainda, as 
diversas recomendações manifestadas em João Pessoa pelos Secretários da 
Fazenda de todo o País. 

Então, feitas essas considerações, entendeu-se que várias 
inconstitucionalidades constantes nos projetos em curso no Congresso 
Nacional deveriam ser expurgadas e conciliadas com outros princípios 
relevantes da Constituição Federal. Chamo a atenção especialmente para o 
princípio federativo, que está sendo violado em vários projetos apresentados 
pelo Governo Federal. Além disso, em um Estado democrático de direito, 
para se fazer qualquer projeto ou proposta de reforma tributária, temos de 
respeitar o federalismo; a segurança jurídica, que é inerente ao Estado de 
direito; o desenvolvimento e a justiça social. Sem esses parâmetros não é 
possível fazer um projeto de reforma tributária. 

O primeiro ponto fundamental a ser realçado é um projeto de reforma 
tributária que contemple o pacto federativo. Esse seria o primeiro enfoque 
fundamental. Quero chamar a atenção dos presentes para o fato de que o 
princípio do federalismo ou do pacto federativo configura uma cláusula pétrea 
da Constituição, trata-se de uma forma de Estado que a Constituição obriga a 
seguir, não podemos afastá-la, é uma cláusula irreversível, que não tem como 
objetivo apenas reservar peculiaridades locais ou regionais. A forma 
federalista de Estado é uma maneira de garantir a democracia, porque por 
meio do Estado federal se desconcentram o poder e as finanças do Estado 
brasileiro, ou seja, é uma forma que garante a proteção das minorias políticas 
e assegura a liberdade. É uma forma de se garantir a autonomia, de se 
garantir a liberdade e de se promover a democracia. É uma questão 
fundamental para a sociedade brasileira e, especialmente, para esta Casa. 

É sabido que os projetos de reforma do Governo Federal, a que me referi, 
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têm como meta, em primeiro lugar, fazer com que haja uma apropriação, pela 
União, do mais importante tributo dos Estados, que hoje pertence a eles, é de 
sua competência e administrado por eles: o ICMS. Trata-se do tributo mais 
produtivo do sistema tributário brasileiro, mas que, tanto no Projeto Mussa 
Demes quanto no Projeto Everardo Maciel e nos projetos anteriores, Pedro 
Parente I e Pedro Parente 11, é passado para a competência e administração 
da União. No caso do Projeto Mussa Demes, existe a proposta de uma 
administração compartilhada com a União. Se isso for implementado, for 
alcançado nesses projetos, teremos uma grande perda. 

Há mais de 60 anos que os Estados brasileiros, os Estados federados e o 
Estado de Minas Gerais se sustentam com a arrecadação do mais importante 
imposto sobre venda, sobre consumo, o antigo Imposto Sobre Vendas e 
Consignações, que depois transformou-se no Imposto sobre Operação de 
Circulação de Mercadorias, e é hoje o nosso Imposto sobre Operação de 
Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, trata-se de uma perda, de uma 
mudança histórica, porque há mais de 60 anos o Estado se sustenta, 
sobretudo, com a arrecadação, com a administração do próprio ICMS. A partir 
dai teremos, mais do que já tivemos, uma grande concentração de poder e de 
recursos em mãos da União. No contexto, no momento atual, essa perda é 
absolutamente intolerável. Vou lembrar para os senhores, rapidamente, 
porque não é esse o motivo da minha exposição, as perdas que temos sofrido 
hoje, como Estados federados. 

Em primeiro lugar, a União implantou planos políticos sem uma lei nacional 
de ampla discussão, e os Estados e municípios foram obrigados a aderir a 
eles, por meio de um protocolo de ajuste, para sua reestruturação e ajuste 
fiscal. Hoje os Estados não podem desenvolver nenhuma política econômica 
própria, estão obrigados a seguir e atrelados, completamente, a uma política 
econômica desenvolvida exclusivamente sob o comando da União. 

Em segundo lugar, como conseqüência desses protocolos de ajuste que 
todos os Estados federados assinaram, firmaram com a União - todos os 
senhores sabem disso - contratos de renegociação da divida pública dos 
Estados, sob condições dificílimas de cumprimento. Os Estados foram 
forçados a essa contratação por estarem numa situação financeira ruinosa. A 
divida pública dos Estados dobrou, triplicou, em razão de uma política de 
responsabilidade econômica exclusiva da União, que manteve juros 
elevadíssimos. Portanto, automaticamente, sem que os Estados tivessem 
contraído nova obrigação, essas dividas foram multiplicadas. Daí eles foram 
obrigados a firmar contratos de renegociação com a União, por meio dos 
quais autorizam-na a interferir na sua conta bancária e se apropriar da receita 
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dos tributos já arrecadados por eles, de sua competência: ICMS, heranças e 
doações, qualquer tributo de competência dos Estados. 

Em terceiro lugar, paralelamente, implementou-se uma política de redução 
das receitas estaduais e municipais, por meio do Fundo de Estabilização 
Fiscal, por meio de cortes da Lei Kandir, a Lei Complementar n° 87, de 1996, 
e se transferiram ônus e déficits da União para os Estados, como é o caso 
dos déficits previdenciários do INSS. Além disso. não há normas claras para 
que sejam efetuadas as transferências voluntárias de recursos da União, de 
modo que a União, politicamente, transfere seus recursos para o Estado A ou 
B. implementando uma política de subserviência nacional. Não há regras 
estabelecidas para isso. O Estado A pode ser beneficiado em detrimento do 
Estado B simplesmente porque o Estado B resolve seguir a política 
econômica imposta pelo Governo Federal. Então não há nenhuma liberdade, 
nenhuma autonomia, nem regras para distribuição dos recursos ou 
transferências não compulsórias da União. Além disso, há um projeto de 
responsabilidade fiscal em curso no Congresso Nacional, que, se aprovado, 
acabará também por estrangular qualquer resquício de autonomia dos 
Estados federados. 

Quero lembrar aos senhores que, na hora presente, faz algum sentido esta 
Casa, por exemplo, reivindicar repasses maiores do Governo Federal por 
meio do orçamento. 

Sei também que os Juizes do Estado estão em greve de protesto porque 
querem que, no orçamento, um número maior de recursos seja destinado ao 
Poder Judiciário. Se os senhores me perguntarem se isso é justo, direi que é 
justíssimo. O único equivoco em tudo isso é que os Juizes estaduais teriam 
que se articular com os Juízes estaduais do País inteiro porque, no momento 
em que for aprovada a Lei de Responsabilidade Fiscal, provavelmente os 
recursos que recebem hoje vão cair pela metade. Essa Lei de 
Responsabilidade Fiscal é um percentual com base na receita líquida. É o teto 
especifico na Lei Camata e tetos de prudência, que são abaixo daqueles tetos 
rigorosos da Lei Camata I e da Lei Camata li. Aproveitem bastante o protesto 
que os senhores têm e o espaço que têm para pleitear porque, a partir do ano 
2000, se essa lei for aprovada, o que os senhores terão é a perda dos 
recursos relativos ou endereçados, tanto ao Poder Legislativo e ao Tribunal 
de Contas quanto ao Poder Judiciário. 

Nesse contexto, apresentar um projeto de reforma tributária por meio do 
qual o Estado perde seu maior e mais importante imposto, que é o Imposto 
sobre Operação de Circulação de Mercadorias, é absolutamente intolerável. 
Então, em primeiro lugar, o que o Estado de Minas Gerais fez foi apresentar 
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um projeto por meio do qual todas as vantagens dos demais projetos de 
reforma em curso seriam aproveitadas sem esses vícios que acabei de 
registrar. O projeto que Minas está apresentando mantém o ICMS na 
competência dos Estados. Mas, ao mesmo tempo em que o ICMS está 
mantido na competência dos Estados, não se procura apenas um imposto 
que seja a soma do antigo IPI, como faz o Projeto Mussa Demes, como faz o 
Projeto Everardo Maciel. Não pode ser um grande imposto que seja apenas a 
soma do antigo IPI, do ICMS do Estado, com o Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza do município. O que queremos é essa soma, aliando a ela 
manifestações de riqueza até o momento não tributadas. O objetivo é, por 
esse caminho, tentar desonerar a base de incidência da economia formal, já 
suficientemente tributada. O projeto de Minas, portanto, oferece um Imposto 
sobre Operação de Circulação de Mercadorias e Serviços com bases mais 
amplas, para incluir na sua base de cálculo quaisquer cessões de direitos de 
bens corpóreos móveis ou não corpóreos, que assegurem utilidades ou 
fruição por qualquer meio, inclusive eletrônico. Hoje se discute, por exemplo, 
se um programa de computador é bem corpóreo ou não corpóreo. Se 
mantivermos, como está na Constituição em vigor, apenas somando tributos 
antigos, a base de incidência de um pretenso IV A, não alcançaremos essas 
novas fontes de riqueza hoje não tributadas. O objetivo de se aumentar a 
base de incidência desse tributo estadual é exatamente evitar que se tribute, 
excessivamente, com alíquotas muito elevadas, os setores tradicionais da 
economia, que já estão suficientemente tributados. 

Ao mesmo tempo, estamos aliando as vantagens, por exemplo, do Projeto 
Mussa Demes sem os seus defeitos. O Estado de Minas Gerais quer uma 
legislação estadual mais padronizada e mais uniforme em relação ao território 
nacional, por meio da edição de normas complementares, de normas gerais 
mais completas, uniformização dos deveres administrativos de procedimentos 
e de interpretação das leis estaduais, o fim da guerra fiscal pela vedação de 
concessão de quaisquer benefícios e incentivos fiscais ou mesmo financeiros, 
uniformização das alíquotas do imposto em todo o território nacional, quer nas 
operações internas, quer nas operações interestaduais, não-cumulatividade, 
exoneração das exportações e tributação sistemática das importações 
nacionais e o novo CONFAZ, com novas atribuições. 

O novo CONFAZ está despido daqueles poderes de concessão de 
incentivos fiscais. Mas tem outra função muito importante, a de padronizar as 
legislações e os procedimentos dos Estados, fiscalizar essas padronizações e 
finalmente administrar a receita nacional do imposto com objetivo de 
compensar os Estados do destino, os mais pobres da Federação, 
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relativamente ao ICMS. Com isso, pensamos em introduzir novas regras no 
federalismo brasileiro. Que sejam mais justas, que afastem a guerra fiscal e 
que restabeleçam a lealdade e a solidariedade que devem nortear o pacto 
federativo e as relações entre os Estados da Federação. 

No âmbito dos municípios, a substituição do atual Imposto de Serviços de 
Qualquer Natureza está prevista por meio de um imposto sobre prestação de 
serviços a não-contribuinte e o imposto sobre as vendas a varejo de 
mercadoria. Os grandes municípios interessados - que conhecem o projeto -
já se manifestaram positivamente a essa articulação que o Estado de Minas 
Gerais providenciou. 

Do ponto de vista da seguridade social, ou seja, do contribuinte, do cidadão 
brasileiro, esse projeto aposta na seguridade social. Como os senhores 
sabem, a seguridade social é o carro-chefe das conquistas sociais. É preciso 
garantir recursos para manutenção da previdência social, da saúde, da 
educação fundamental e da assistência social. Esse é outro lado. Um projeto 
de reforma tributária que não cuide das ações inerentes à seguridade social é 
um projeto pelo menos indiferente às grandes injustiças da nossa sociedade. 
Esse projeto mantém tais injustiças, é neutro nesse ponto. 

Podemos fazer essa crítica aos demais projetos em curso no Congresso 
Nacional. Procuramos, para o sustento da seguridade social, ao lado das 
tradicionais contribuições sobre folha de salário, estabelecer duas outras 
contribuições. Uma que pretende substituir as atuais contribuições 
cumulativas, que devem se extinguir por serem danosas à economia. Essa 
contribuição teria a mesma base de incidência do ICMS, portanto, não 
cumulativa. 

Mas, ao lado dela, para aliviar o setor produtivo e não explorarmos em 
demasia o imposto sobre consumo, que é regressivo e acaba sendo 
sustentado pela faixa mais pobre do povo brasileiro, para atenuar o peso 
excessivo da carga fiscal sobre o imposto de consumo, neste caso, uma 
contribuição de consumo. 

Estamos prevendo a contribuição-solidariedade. Trata-se - e é de 
solidariedade que precisamos em nosso País - de uma contribuição adicional 
incidente sobre renda e proventos de pessoas físicas e jurídicas acima de 
certo valor. Não há nenhum objetivo de se tributar a classe média brasileira. 
Não é possível isso ocorrer agora. A classe média brasileira está em fase de 
extinção. Então, esse tributo, essa contribuição-solidariedade só deverá 
atingir renda, proventos e patrimônio líquido dos mais ricos, dos muitos ricos 
ou dos 5% do povo brasileiro que têm condições, recursos ou riqueza 
suficiente para, num ato de solidariedade, ajudar a sustentar a seguridade 
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social. 

Além disso, uma contribuição sobre movimentação financeira, sobre a 
economia informal, apenas sobre a economia informal. Isso porque a 
contribuição sobre movimentação financeira paga por qualquer outro setor da 
economia, inclusive por trabalhadores. É cobrada da remuneração dos 
trabalhadores ou dos servidores públicos qualquer contribuição de custeio à 
seguridade social que será compensável com a contribuição sobre 
movimentação financeira. Apenas o setor da economia informal não terá 
meios de pleitear essa compensação. 

Então, ao lado da contribuição tradicional sobre folha de salários e de uma 
contribuição não cumulativa, que tem a mesma base de incidência do ICMS, 
esse projeto oferece fontes alternativas de custeio, mais um imposto, que 
chamamos contribuição-solidariedade. 

Do ponto de vista do setor produtivo, do ponto de vista do desenvolvimento, 
entendemos fundamental o fortalecimento da segurança jurídica e a 
neutralidade dos impostos incidentes sobre consumo. Do ponto de vista da 
segurança jurídica, estamos incorporando as vantagens dos projetos em 
curso sem as suas desvantagens. 

Em primeiro lugar, a proibição de edição de medidas provisórias na 
regulação da matéria tributária; segundo, o fortalecimento do princípio da 
anterioridade e da previsibilidade contra surpresas tributárias, aliando-se a 
anterioridade ao princípio da espera nonagesimal; terceiro, a exigência da 
intervenção da autoridade judicial para a quebra do sigilo bancário, mediante 
a requisição dos fiscos interessados; a submissão ao regime constitucional 
tributário das contribuições sociais de custeio da seguridade social, ao 
contrário de outros projetos em curso no Congresso Nacional. 

Do ponto de vista da neutralidade do imposto, o Estado - é claro - defende a 
não-cumulatividade do ICMS, que virá com bases ainda mais amplas do que 
a simples soma do IPI com o atual ICMS, com o Imposto sobre Serviços dos 
Municípios. Portanto, será garantida e observada a não-cumulatividade. 

Mas ainda há uma grande vantagem: o modelo proposto pelo Estado de 
Minas Gerais não desencadeará a cumulação de créditos estruturais, como 
ocorre no modelo Mussa Demes, em que as operações interestaduais, as 
alíquotas do tributo estadual serão zeradas. Então, a tendência é o 
agravamento da cumulação de créditos. E não se pode esperar que, com 
esse agravamento, os Estados brasileiros, do Acre ao Rio Grande do Sul, 
paguem, religiosamente, esses créditos aos contribuintes. Isso não é de se 
esperar. Isso nunca existiu na história do Direito Tributário Brasileiro e não vai 
começar agora. 
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Então, o modelo proposto pelo Estado de Minas Gerais garante a 

neutralidade do tributo, porque não é um modelo que desencadeie cumulação 
de créditos, a não ser na exportação. Então, é o único ponto em que deve 
haver normas para garantir a manutenção desses créditos e seu 
ressarcimento à produção nacional. Em segundo lugar, entendemos que unir 
esses princípios é o grande desafio de todo projeto de reforma tributária, 
como unir o princ1p1o federativo com desconcentração política, 
desconcentração financeira, a uma proposta tributária que seja mais justa e 
que, ao mesmo tempo, não onere excessivamente o setor produtivo. É com 
esses objetivos e conciliando esses princípios que é apresentado, agora, 
esse substitutivo do Estado de Minas Gerais. Toda obra humana é uma obra 
imperfeita, mas acho que teremos orgulho de dizer que esse projeto é melhor 
que todos os projetos em curso no Congresso Nacional. E, por incrível que 
pareça, é um projeto de desconcentração de poder, de desconcentração 
financeira, perfeitamente obediente ao princípio federativo. Um projeto que 
simplifica a legislação do ICMS e que, ao mesmo tempo, reinstala um diálogo 
entre os Estados federados, mais leal, mais justo, mais solidário, que põe fim 
à guerra fiscal, compensando os Estados mais pobres de nosso País, 
repassando-lhes o imposto que lhes cabe nas operações interestaduais. 
Trata-se de um projeto mais justo, que coloca o custeio da seguridade social, 
por meio de contribuições sobre o consumo e contribuições-solidariedade, no 
centro de suas preocupações, desonerando, na medida do possível, a 
economia nacional. Muito obrigada. 

-É o seguinte o teor do substitutivo ao Projeto de Reforma Tributária: 
"Apresentação* 

A proposta de reforma tributária que as lideranças políticas, empresariais e 
sindicais de Minas trazem a Brasília é resultado de um intenso processo de 
negociação política. 

Em agosto, a Assembléia Legislativa de Minas, por meio de um consenso 
entre as bancadas, definiu 15 pontos mínimos que deveriam ser observados 
na implementação de qualquer alteração do atual sistema tributário. 

Teve início, a partir daí, um processo de negociação política visando chegar 
a um projeto único, que respeitasse os 15 pontos consensados e fosse 
construído a partir das propostas já elaboradas por especialistas, autoridades 
e lideranças da sociedade civil mineira. 

Esse processo, coordenado pelo Executivo e pelo Legislativo estaduais, 
envolveu negociações com entidades representativas do empresariado 
(Federação das Indústrias e Federação do Comércio de Minas Gerais); 
entidades representativas dos trabalhadores (Central Única dos 
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Trabalhadores de Minas Gerais); entidades representativas dos servidores 
fiscais (Sindicato dos Fiscais e dos Agentes Fiscais de Tributos e Associação 
dos Funcionários Fiscais do Estado); entidade nacional representativa dos 
servidores públicos (União Nacional dos Servidores Públicos - Seção de 
Minas Gerais); entidades que congregam os prefeitos (Associação Mineira de 
Municípios e Federação das Associações Microrregionais). 

O substitutivo que ora é apresentado às lideranças do Congresso Nacional 
representa uma contribuição de Minas ao debate sobre a reforma tributária e 
à busca de alternativas que preservem e aperfeiçoem o sistema federativo, 
assegurando a autonomia de Estados e municípios- desejada por quase toda 
a classe política e pelos mais diversos e representativos segmentos da 
sociedade brasileira. 

Belo Horizonte, setembro de 1999. 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 175 - A, 

DE 1995 
Exposição de Motivos 

O Estado de Minas Gerais, preocupado com os rumos da reforma tributária, 
que se desenvolve no Congresso Nacional, consolida um projeto-substitutivo 
que busca expurgar, das diferentes propostas em curso, as agressões a 
cláusulas pétreas da Constituição, ao mesmo tempo incorporando as 
vantagens constantes da proposta preliminar do Deputado Mussa Demes e 
da emenda apresentada pelo Deputado Zaire Rezende, assim como das 
recomendações, manifestadas em João Pessoa, pelos Srs. Secretários de 
Estado da Fazenda de todo o País. 

O projeto Mussa Demes tem a vantagem de trazer simplificação à 
legislação do maior imposto sobre o consumo existente, o ICMS, 
uniformizando-lhe as alíquotas e extinguindo a cumulatividade danosa das 
contribuições de custeio da Seguridade Social. Mas as soluções propostas 
acabarão por gerar maior complexidade na operacionalização do imposto, 
causando imensos ônus administrativos para os contribuintes (que se 
sujeitarão a duas apurações separadas), bem como provocarão, nas 
operações interestaduais, acúmulos estruturais de crédito, não mais em 
decorrência da diferença entre as alíquotas, mas em razão do modelo pelo 
qual a alíquota estadual do imposto é eliminada e seu percentual somado à 
alíquota federal (ocorrerão acúmulos de créditos da parcela estadual do 
imposto no Estado de origem e acúmulo na parcela federal no Estado de 
destino). Além disso, o projeto tem os graves inconvenientes de ferir o 
federalismo brasileiro, comprometendo as finanças já combalidas de Estados 
e Municípios, assim como de não canalizar claramente recursos suficientes à 
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Seguridade Social e à educação, meios essenciais e imprescindíveis à 
implementação do Estado Democrático de Direito. Acresce ainda que, do 
ponto de vista da produção, do crescimento e do desenvolvimento do 
mercado nacional e de integração, apresentam-se reais expectativas de 
aumento das alíquotas existentes sobre o novo ICMS por ele proposto, que 
nada mais representa do que a adição de fatos geradores e bases de cálculo 
antigos, recolhidos na prática anterior do IPI + ICMS + ISS. É evidente que a 
produção nacional, voltada ao desenvolvimento e tradicionalmente tributada, 
necessita urgentemente de regras justas e isonômicas que não a coloquem 
em desvantagem competitiva no mercado externo, com os produtos 
importados, com novos setores econômicos hoje à margem da tributação, 
assim como em relação à economia informal. É dever do Estado buscar um 
imposto de bases amplas e de criar mecanismos de retração da concorrência 
desleal. 

Se até mesmo o último dos Rockfellers, símbolo de riqueza no mundo 
capitalista, em visita ao Brasil no último dia 3 de setembro, chocado com a 
nossa excessiva concentração de riqueza e os grandes contrastes sociais, 
conclama os mais ricos ao combate à pobreza, está na hora de introduzirmos, 
em nome da solidariedade, tributos mais efetivos sobre a renda, seus 
acréscimos e sobre o patrimônio, em especial em benefício da Seguridade 
Social, ponto, aliás, profundamente negligenciado nos projetos de reforma 
tributária apresentados pelo governo federal e até mesmo na proposta 
aperfeiçoada do Deputado Mussa Demes. Essa proposta preliminar sinaliza 
para a excessiva utilização da base de incidência do ICMS, mediante a 
aplicação de uma alíquota adicional, sem exploração de outras bases 
imponíveis, o que leva ao justo receio de que não será possível obter os 
recursos necessários ao financiamento e custeio daquelas importantes ações 
ou à suposição de que a carga tributária sobre o consumo deverá ser 
extremamente elevada. O projeto Mussa Demes se esquece de que, 
justamente, as ações no campo social da saúde, da previdência e da 
assistência social deveriam ter bases de custeio diversificadas, a fim de não 
se transferirem, mais uma vez, aos mais pobres, os ônus de seu 
financiamento. 

O projeto substitutivo, que ora se apresenta, procura conciliar o 
Federalismo aos imperativos de justiça social e eliminação das desigualdades 
regionais, assim como ao crescimento e desenvolvimento econômico, 
inerentes ao Estado Democrático de Direito. Realcemos os pontos mais 
importantes: 

1 -A reforma e o princípio federal. Desconcentração política e financeira. 
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O Federalismo é forma estatal de se protegerem as minorias políticas, de se 

assegurar a liberdade (pela divisão geográfica do poder) e de se promover a 
democracia, como plano adicional de participação política. Em razão das 
altíssimas funções que cumpre, mais ainda essenciais em país de 
democracia intermitente como o nosso, foi enrijecido por sucessivas 
Constituições brasileiras, em núcleo intangível e irreversível. 

Entretanto, na hora presente, rompem-se profundamente os alicerces da 
concepção federalista. Há muito, entre nós, impactos vêm se sucedendo 
sobre aqueles pontos de equilíbrio, previstos na Constituição de 1988, que 
são alterados por meio de leis e contratos, ou mesmo sem lei, implantando-se 
ou tentando implantar-se o mais forte centralismo das últimas décadas. 
Citemos, breve e exemplificativamente: (a) planos políticos, impostos pela 
União, sem lei nacional de ampla discussão, obrigatórios para os Estados e 
Municípios são impostos por meio de "Protocolos de Acordo", dentro do 
Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Sob a 
ameaça de sanções pecuniárias, bloqueios de repasses federais obrigatórios 
ou expropriação da receita própria dos Estados, sufocam-se quaisquer 
iniciativas ao desenvolvimento de uma política própria dos Estados; (b) 
premidos por situação financeira ruinosa, embora a responsabilidade por tal 
situação seja da União, que implementou uma política insana de juros 
elevadíssimos, aumentando progressivamente a dívida pública, em contratos 
de renegociação e confissão de dívida, os Estados sujeitaram-se a cláusulas 
de alienação da receita (que é absolutamente inalienável), inclusive e 
especialmente, da receita própria, arrecadada, e não simplesmente 
transferida (como o ICMS e outros impostos estaduais); (c) paralelamente, 
implantou-se uma sistemática redução das receitas estaduais e municipais, 
por diferentes mecanismos (Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, cortes da 
Lei Complementar 87/96 sem correspondente compensação), além da 
transferência de ônus e déficits da União, especialmente previdenciários, que 
passam a ser custeados pelas demais pessoas estatais; ( d) inexistência de 
normas e critérios para a concessão de transferências voluntárias, de modo 
que a União pode usar politicamente seus recursos em favor de um e 
detrimento de outros Estados, com grave ofensa à igualdade e paridade de 
tratamento, uma forma centralizada e monopolizada de fazer guerra fiscal. 
Tais recursos não podem ser utilizados para direcionar a política estadual ou 
municipal, como tão elementarmente têm decidido as Cortes Constitucionais 
de países federativos (de que é exemplo a Alemanha), sufocando o poder 
decisório dos Estados, nem podem se converter em instrumento de 
dominação política de certo plano de governo ou de partido, como mecanismo 
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de opressão que cassa a autonomia dos Estados e municípios; e) finalmente, 
projetos de reforma tributária que concentram recursos nas mãos da União, 
quer por meio da cassação da competência legislativa dos Estados, em 
relação ao ICMS, de forma integral (nos projetos do governo federal) ou 
parcial (no projeto Mussa Demes), certamente configuram promessas de 
perdas ainda maiores tanto políticas quanto financeiras para os entes 
federados. 

Assim, nesse quadro desolador, de grave concentração política e 
financeira, é que se deve discutir reforma tributária. Em regra, os projetos 
encaminhados pelo governo federal estão todos voltados à meta de aumentar 
a receita tributária conferida à União, em prejuízo dos demais entes estatais. 
Sobretudo, desejam as autoridades do poder central apoderar-se do melhor e 
mais produtivo imposto do sistema tributário brasileiro, há mais de sessenta 
anos outorgado à competência dos Estados (o antigo imposto de vendas e 
consignações, depois ICM e, finalmente, o atual ICMS). 

No entanto, é perfeitamente possível e desejável, ou melhor, necessário, 
prestigiar o princípio federal, assegurando a manutenção da competência dos 
Estados em relação ao ICMS e, ao mesmo tempo, simplificar a legislação 
estadual e uniformizar as alíquotas do imposto, recrudescendo os laços de 
lealdade e solidariedade hoje enfraquecidos pela guerra fiscal, por meio da 
compensação aos Estados do destino da mercadoria e por meio da 
observância da neutralidade do imposto, proibidos os incentivos e benefícios 
tributários. 

Em decorrência desses princípios, o presente substitutivo, no âmbito da 
União, propõe as seguintes alterações: 

a) a extinção do atual IPI (imposto sobre produtos industrializados) e do 
imposto sobre grandes fortunas; ainda se propõe a extinção das atuais 
contribuições cumulativas de custeio da Seguridade Social; 

b) em substituição ao IPI, a criação de um imposto seletivo (incidente uma 
única vez na cadeia de circulação) sobre fumo, bebidas, veículos, inclusive 
aeronaves e embarcações, e bens considerados supérfluos, definidos em lei 
complementar; 

c) além da manutenção das atuais contribuições sobre a folha de salários, a 
criação de duas grandes contribuições de custeio da Seguridade Social e do 
ensino fundamental, a saber: c.1.) contribuição sobre o consumo, de bases 
amplas, similares às do ICMS, não-cumulativa; c.2.) contribuição 
solidariedade, incidente sobre a renda e o patrimônio dos mais ricos, assim 
como incidente sobre a movimentação financeira da economia informal. 

Neste modelo, a receita tributária da União - proveniente de impostos - não 
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se altera, em contrapartida, crescem consideravelmente as fontes de 
recursos advindos das contribuições, destinadas ao custeio do ensino 
fundamental, da Previdência Social, da saúde e da Assistência Social. 

No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, este substitutivo propõe: 
a) a manutenção do ICMS (art. 155, §§ 2°, 3° e 4°) exclusivamente na 

competência dos Estados e do Distrito Federal, com bases amplas, para 
alcançar todos os serviços, inclusive as cessões de direitos sobre bens 
móveis corpóreos ou não corpóreos, que assegurem a fruição ou criem 
utilidades por meios eletrônicos ou por quaisquer outros meios de 
comunicação. Tal imposto terá as seguintes características: 

a.a) a padronização da legislação estadual por meio da edição de lei 
complementar de normas gerais; 

a.b) a uniformização dos deveres administrativos, dos procedimentos e da 
interpretação das leis estaduais instituidoras do tributo, através da ação de 
um novo CONFAZ; 

a.c) vedação da concessão de quaisquer benefícios e incentivos fiscais ou 
financeiros vinculados ao imposto; 

a.d) a uniformização das alíquotas do imposto, que serão iguais para as 
operações internas e interestaduais e fixadas por resolução do Senado 
Federal; abre-se uma exceção, em favor dos Estados, para se permitir a 
criação de adicional nas operações internas, adicional que, evidentemente, 
por aumentar o imposto, não alimentará nenhuma guerra fiscal; 

a.e) exoneração total das exportações nacionais e tributação das 
importações de mercadorias, bens e serviços; 

a.f) não-cumulatividade, simplificação e neutralidade do imposto; 
a.g) padronização do regime de compensação do imposto por meio da 

edição de lei complementar, inclusive do ressarcimento dos créditos 
excedentes; 

a.h) o novo CONFAZ, despido de seus poderes de gestor das isenções e 
benefícios fiscais, assume novo papel, de padronizador de procedimentos e 
interpretações administrativas, assim como de fiscalizador e, sobretudo, de 
administrador das receitas nacionais do imposto, tanto para garantir o mesmo 
montante das atuais receitas das unidades Federadas como ainda os 
repasses a beneficiarem o Estado de destino, considerando-se: 

- as participações no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito 
Federal (FPE), relativamente ao IPI, ora extinto; 

-as participações no Fundo de Exportação (FPEX); 
- as receitas advindas da arrecadação própria do imposto; 
-o princípio do destino; 
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a.i) previsão de sanções, aplicáveis ao Estado que descumprir as normas 

constitucionais e complementares acerca do imposto, bem como as regras de 
padronização expedidas pelo novo CONFAZ. 

b) um imposto sobre as transmissões "causa mortis" e doações de 
quaisquer bens e direitos, sob a égide das seguintes regras e princípios: 

b.a) progressividade em razão do valor da herança, legado ou doação e do 
grau de parentesco entre o "de cujus" ou doador e os herdeiros, legatários ou 
donatários; 

b.b) alíquotas mínimas de três por cento, assim como incidência periódica 
sobre o patrimônio das fundações familiares, para que se evitem evasões e 
disputas excessivas entre os Estados; 

b.c) proibição da incidência de qualquer outro imposto sobre os mesmos 
acréscimos patrimoniais sujeitos ao imposto estadual, a fim de que se coíbam 
as invasões de competência, esvaziadoras da base tributável dos Estados, e, 
no momento presente, praticadas pela União, que busca atingir, pelo imposto 
sobre a renda, pretensos ganhos de capital de mortos e doadores (de que é 
exemplo a Lei n• 9.532/97). 

No âmbito dos municípios, sugerem-se as seguintes alterações: 
a) um imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) 

progressivo, na forma do disposto na lei municipal; 
b) em substituição ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, 

incorporado ao ICMS dos Estados, um imposto incidente sobre a prestação 
de serviços a não-contribuinte do ICMS e sobre a venda a varejo de 
mercadorias. 

Como se verifica, pode-se perfeitamente atingir neutralidade, uniformidade 
e simplificação no sistema tributário brasileiro, com um bom imposto de 
mercado, como o ICMS, mantendo-o na competência dos Estados e do 
Distrito Federal, sem ferir o princípio federativo, irreversivelmente imposto 
pela Constituição brasileira, a par de uma desconcentração política e 
financeira ideais a toda democracia. A União, embora do ponto de vista fiscal 
não tenha ganhos imediatos, do ponto de vista parafiscal, no que tange à 
Seguridade Social, receberá novas fontes de recursos advindos da 
contribuição solidariedade, com que se pretende alavancar as conquistas 
sociais imprescindíveis à construção de uma sociedade mais justa. Estados e 
municípios terão suas receitas mantidas e até ampliadas, embora não se 
esperem maiores ônus para os contribuintes, uma vez que o crescimento 
decorrerá da ampliação das bases de incidência do ICMS. 

Espera-se introduzir uma nova convivência entre os Estados Federados, 
mais leal e solidária, não só pela drástica redução dos riscos de guerra fiscal, 
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mas, sobretudo, pela compensação aos Estados mais pobres (importadores 
líqüidos) do ICMS arrecadado pelos Estados mais ricos nas operações 
interestaduais, garantidos e respeitados, não obstante, os atuais níveis de 
receita dos entes federados. Evidentemente que isso será possível, na 
medida em que são mais amplas as bases de tributação do novo ICMS. 

Finalmente, questões de natureza financeira são disciplinadas, impondo-se 
limites às retenções de recursos transferidos pela União para os Estados e 
destes para os municípios - art. 160 - assim como às execuções das 
garantias e contragarantias prestadas à União- art. 167, §4°- as quais, feitas 
indiscriminadamente, como na hora atual, desencadeiam profundo 
desgoverno nas finanças dos Estados Federados atingidos. Por último, um 
fundo de reabilitação das finanças dos Estados e municípios assim como de 
compensação pelas perdas já ocorridas (FEF, por exemplo) são previstos, 
como justa e leal contrapartida a ser abatida nas parcelas de pagamento de 
dívida com a União. 

2 - A reforma e a justiça social. A contribuição solidariedade. 
Na hora presente, o Estado Democrático de Direito é também, em nosso 

País, gravemente agredido, pois os ajustes fiscais em curso desencadearam 
forte recessão econômica e desemprego, esperando-se um agravamento da 
situação em razão das medidas preconizadas pelo governo federal e tão bem 
materializadas no projeto de lei de responsabilidade fiscal. Nesse projeto, a 
par de medidas corretas de contenção de abusos e malversações 
administrativas, tem-se o objetivo de reduzir ao extremo, a um mini mo ínfimo, 
os programas sociais, educacionais e de seguridade social. A meta é 
concentrarem-se os recursos nacionais, para estarem disponíveis apenas ao 
pagamento de juros da dívida interna e externa, ou seja, ao capital financeiro. 

Os projetos encaminhados pelo governo federal, mesmo aqueles 
melhorados como o Mussa Demes, nenhuma medida adotam para a redução 
dos privilégios econômicos, das desigualdades e das oligocracias. Ora, no 
Estado Democrático de Direito, há compromisso inseparável com a liberdade 
e a igualdade, concretamente concebidas, com a evolução qualitativa da 
democracia e com a erradicação daquilo que se chamou de o "ser 
oligárquico" subsistente em quase todas as democracias. A verdade é que 
não se pode tolerar que se continuem prestigiando, cada vez mais, as 
concentrações de riqueza em mãos de poucos, sem chamar tal elite 
privilegiada à solidariedade tributária. 

Nem o sistema tributário em vigor é justo, mas é regressivo, nem tampouco 
a despesa, a aplicação da receita é canalizada para atenuar as profundas 
desigualdades existentes na ordem dos fatos. Se, é verdade, não se pode 
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garantir, tecnicamente, em um projeto de reforma tributária, a correta 
distribuição dos recursos advindos da arrecadação, distribuição 
imprescindível á realização da justiça, pelo menos podem ser estabelecidas 
as regras fundamentais de um sistema tributário segundo o princípio da 
solidariedade. 

Ora, o carro-chefe das conquistas sociais em uma democracia social está 
na manutenção de uma eficiente e boa previdência social pública, de uma 
assistência social, protetora da família, das crianças, dos idosos e dos 
desamparados, na saúde dos cidadãos e na educação fundamental. O 
financiamento da Seguridade Social, assentado exclusivamente em um 
imposto amplo sobre o consumo, acarretará aumento dos preços finais das 
mercadorias e bens, inclusive dos essenciais, onerando excessivamente os 
mais pobres, em um círculo vicioso de autofinanciamento. Por isso mesmo, 
para o custeio dessas metas fundamentais, este projeto prevê: 

a) a manutenção das contribuições sobre a folha de salários, inclusive a 
parcela destinada ao "Sistema S"; das contribuições devidas pelos 
empregados e demais segurados da Previdência Social; e sobre a receita de 
concursos de prognósticos; 

b) a criação de uma contribuição social geral, não-cumulativa, que pode 
alcançar a mesma base de incidência do ICMS; 

c) a criação de uma ampla contribuição solidariedade, incidente sobre: 
- a renda e proventos de qualquer natureza, de pessoas físicas e jurídicas, 

acima de certo valor; 
-o patrimônio líqüido das pessoas físicas e jurídicas acima de certo valor; 
- assim como sobre movimentação financeira, compensável com qualquer 

outra contribuição paga ao sistema, inclusive com aquela recolhida pelos 
servidores públicos federais, estaduais e municipais, a fim de se atingir a 
economia informal. 

3 - A reforma tributária e o desenvolvimento. 
O estímulo ao desenvolvimento e ao investimento do setor privado, 

considerado o sistema tributário, depende basicamente de dois fatores: 
segurança jurídica e previsibilidade, de um lado e, de outro, neutralidade dos 
impostos incidentes sobre o consumo, de modo que não fique onerada a 
produção, ônus que leva à quebra da livre concorrência e à interferência na 
formação dos preços de mercado, deformando-os. 

Este substitutivo acentua a segurança jurídica e a previsibilidade pois: 
- proíbe a edição de medidas provisórias, na regulação da matêria tributária; 
-associa o princípio da anterioridade ao da espera nonagesimal, exigindo a 

observância de ambos, na instituição de tributos novos ou majoração 
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daqueles já existentes; 

- mantém a regra da anterioridade para os empréstimos compulsórios de 
investimento público, sujeitando-os também à espera nonagesimal, em 
oposição à proposta Mussa Demes; 

- exige a intervenção da autoridade judicial para a quebra do sigilo bancário, 
mediante requisição dos fiscos interessados, ao contrário da proposta Mussa 
Demes, que não prevê a intervenção do Poder Judiciário; 

- submete ao regime constitucional-tributário e de normas gerais as 
contribuições sociais de custeio da Seguridade Social, ao contrário da 
proposta Mussa Demes, que retira do art. 149 da Constituição Federal a 
menção àquelas contribuições. 

Além disso, consagra a neutralidade dos impostos sobre o consumo, pois 
elimina a cumulatividade das contribuições de custeio da Seguridade Social, 
assim como a atual cumulatividade inerente ao ICMS. 

É sabido que o princípio da não-cumulatividade, consagrado nas 
Constituições brasileiras, há mais de trinta anos, sempre foi timidamente 
compreendido na prática nacional, quer no IPI, quer no ICMS. Depois do 
advento da Lei Complementar n° 87/96, reconheceu-se o direito de crédito em 
relação às aquisições de bens do ativo fixo. Não obstante, ainda não estão 
em vigor os créditos relativos às compras de bens de uso e consumo, nem 
tampouco se pratica um regime de compensação eficiente com ressarcimento 
dos créditos excedentes. Ao se somarem o IPI, o ICMS e o ISS, ganha o 
sistema em não-cumulatividade, a par de se assegurar o reembolso dos 
créditos acumulados, em especial na exportação. 

Ora, o projeto Mussa Demes cria mecanismos de cumulação estrutural de 
créditos nas operações interestaduais, pois o modelo de eliminação da 
alíquota dos Estados desencadeia manutenção de créditos estaduais nas 
operações anteriores e acarreta a impossibilidade de dedução nas etapas 
subseqüentes. Se não houver imediata e automática restituição em espécie, 
fenômeno de difícil assimilação em âmbito nacional, certamente será onerada 
mais uma vez a produção nacional. A proposta deste substitutivo não contém, 
exceto nas exportações, nenhum mecanismo de cumulação estrutural de 
créditos . 

Pretende-se, ainda, que as bases amplas do imposto (mais amplas do que 
aquelas desenhadas nos demais projetos existentes) garantam alíquotas 
menores para todos. Os demais projetos apresentados, inclusive o Mussa 
Demes, propõem, quando muito, a soma dos fatos geradores hoje alcançados 
pelos ICMS e pelo ISS, sem considerar as novas fontes de riqueza, que não 
se enquadram nos conceitos tradicionais de mercadorias e serviços. Ao 
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expandir a regra-matriz do novo ICMS, este substitutivo procura não gravar 
mais ainda os setores tradicionais da produção nacional já excessivamente 
onerados. 

O combate à sonegação tributária, fator de desequilíbrio e de concorrência 
desleal, será facilitado em um sistema que prevê a cobrança de um imposto 
de vendas no varejo, administrado e fiscalizado pelos municípios, assim como 
a cobrança, da economia informal, de uma contribuição solidariedade de 
custeio da Seguridade Social. 

Enfim, esses são os principais traços do sistema tributário proposto, que 
procura garantir a liberdade, a autonomia de Estados e Municípios, assim 
como o Estado Democrático de Direito, forma de Estado em que não apenas 
as empresas devem atuar em um mercado de livre competição e franca 
neutralidade, mas ainda aquele que assegura tributar de acordo com o 
princípio da solidariedade, na construção de uma sociedade mais justa, de 
uma vida digna a cada cidadão e de contínua igualdade eqüitativa de 
oportunidades para todos. 

Belo Horizonte, 23 de setembro de 1999. 
Doutor Newton Cardoso, Governador do Estado de Minas Gerais em 

exercício - Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais - Tarcísio Delgado, Presidente da Associação 
Mineira de Municípios - Antônio Gundim, Presidente da Federação das 
Associações Microrregionais de Minas Gerais - Stefan Bogdan Salej, 
Presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais - Renato Rossi, 
Presidente da Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais - Paulo 
César Funghi, Presidente da CUT-Minas - José Aparecido de Pádua, 
Presidente do Sindicato dos Fiscais e dos Agentes Fiscais de Tributos -
Geraldo Luiz Brinati, Presidente da Associação dos Funcionários Fiscais do 
Estado - Paulo Jorge dos Santos, Coordenador do Núcleo Estadual da União 
Nacional dos Servidores Públicos. 
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 175-A, 

DE 1995 (DO PODER EXECUTIVO} 
Altera o Capítulo do Sistema Tributário Nacional. 
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do 

art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto 
constitucional: 

Art. 1° - Os artigos da Constituição Federal abaixo enumerados passam a 
vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 34- ............................................. . 
v- ............................................... . 
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c) deixar de efetuar o repasse de que trata o art. 157, §5°, 111, dentro dos 

prazos fixados em lei; 

Vil- .......................................... . 
f) cumprimento das disposições constitucionais relativas ao imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de qualquer natureza, na hipótese prevista no art. 155, § 2°, IV. 

Art. 103- ................................ . 
X- o órgão de que trata o art. 155, § 2°, XIV, em matéria relacionada com o 

imposto de que trata o art. 155, 11. 

Art. 145- .................................. . 
11 -taxas: 
a) em razão do exercício do poder de polícia; 
b) pela prestação contínua de serviços de· limpeza, conservação, 

saneamento, iluminação e segurança de logradouro público onde haja 
unidades imobiliárias; 

c) pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

§ ZO - Mediante autorização do Poder Judiciário e por requisição da 
Fazenda Pública, será concedida a quebra do sigilo bancário do sujeito 
passivo do tributo, nas hipóteses e condições de urgência e prioridade 
definidas em lei complementar. 

§ 3° - Ninguém será processado penalmente antes de encerrado o processo 
administrativo tributário que aprecie a matéria da denúncia, não correndo a 
prescrição penal até o encerramento. 

§ 4°- As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos . 

Art. 148- .................................. . 
11 - no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante 

interesse nacional, observado o disposto no art. 150, 111, "b" e "c" . 
§ 1° - A aplicação dos recursos provenientes de empréstimo compulsório 

será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição . 
§ 2°- Não poderá ser instituído empréstimo compulsório se a União estiver 

inadimplente em relação a outro . 
Art. 149 - Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, 

de intervenção no domínio econõmico e de interesse das categorias 
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profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 111, e 150, I e 111, e sem 
prejuízo do previsto nos arts. 193, § 3°, V, e 195, § 6°, relativamente às 
contribuições a que aludem os dispositivos. 

Art. 150- ..................................... . 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça, vedada a utilização 

de medida provisória; 

111 - ............................................ . 
c) antes de decorridos noventa dias da publicação da lei que os instituiu ou 

aumentou, sem prejuízo do disposto na alínea anterior; 

V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais, admitida a cobrança de pedágio 
pela utilização de vias públicas conservadas; 

§ 1°- A vedação do inciso 111, "b" e "c", não se aplica aos impostos previstos 
nos arts. 153, I, 11, e V, e 154, 11. 

§ 6° - 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 especifica, 
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo, ressalvado o disposto no art. 155, § 
2°, XI. 

§ 7° - A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a 
condição de responsável pelo pagamento de tributo, cujo fato gerador deva 
ocorrer posteriormente, asseguradas a cobrança da diferença, quando a base 
de cálculo presumida tiver valor inferior à efetivamente ocorrida, e a imediata 
e preferencial restituição da quantia paga, ou paga em excesso, quando não 
se realizar o fato gerador presumido ou, realizado o fato gerador, a base de 
cálculo presumida tiver valor superior à efetivamente ocorrida. 

Art. 151 - ..................................... . 
111 - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito 

Federal ou dos Municípios, exceto na hipótese de tratados ou convenções 
internacionais. 

Art. 153- .................................... . 
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I - importação de produtos estrangeiros e de serviços; 
li - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados e 

de serviços; 

IV - operações relativas a produtos de tabacaria e os resultantes da 
industrialização do fumo, bebidas, veículos automotores, inclusive 
embarcações e aeronaves, e produtos supérfluos especificados em lei 
complementar; 

§ 1 o - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 
estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos 
incisos I, 11 e V. 

§ 20- .................................... . 
11 - poderá ser exigido, antecipadamente, dentro do período de apuração, 

nos termos da leí, sem prejuízo da compensação ou restituição do valor que 
exceder ao efetivamente devido no encerramento do mesmo período. 

§ 3°- O imposto previsto no inciso IV: 
I - terá alíquotas seletivas; 
li - incidirá sobre produtos nacionais e importados uma única vez na cadeia 

de circulação; 
111 - não incidirá na exportação. 
§ 4°- O imposto previsto no inciso VI: 
I - terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de 

propriedades improdutivas e não incidirá sobre as pequenas glebas rurais, 
nas condições definidas em lei; 

11 - poderá ter, na forma da lei, as funções de administrar, arrecadar e 
fiscalizar delegadas a Estados e ao Distrito Federal, cabendo-lhes, nesta 
hipótese, a parcela do produto da arrecadação pertencente à União. 

§ 6° - A Uníão instituirá imposto sobre a renda negativo, aplicável às 
famíl.ias de baixa renda, nas condições e limites estabelecidos em lei. 

Art. 155- ................................. . 
11 - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de qualquer natureza, ainda que as operações e as prestações se 
iniciem no exterior; 

l § 1°- ...................................... . 
;: 11 - relativamente a bens móveis, semoventes, depósitos bancários, títulos e 
j 
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créditos, compete ao Estado onde estiverem na data da abertura da 
sucessão, ou tiver domicilio o doador, ou ao Distrito Federal; 

IV -terá alíquotas progressivas, nunca inferiores a três por cento, em razão 
do valor da herança, legado ou doação e do grau de parentesco entre o "de 
cujus" ou doador e os herdeiros, legatários ou donatários; 

V - será o único imposto a incidir sobre os acréscimos patrimoniais 
decorrentes da transmissão de bens ou direitos "causa mortis" ou por doação; 

VI - incidirá, periodicamente, sobre o patrimônio das fundações familiares, 
nos termos de lei complementar. 

§ 20- .................................. . 
I - incidirá também sobre: 
a) a importação de mercadorias ou bens do exterior, por pessoa física ou 

jurídica, ainda quando se tratar de bem destinado a uso, consumo ou ativo 
permanente de estabelecimento; 

b) a transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, 
situados em Estados diferentes da Federação; 

c) a prestação de serviço a tomador domiciliado no território nacional, 
quando realizada ou iniciada no exterior, independentemente do domicílio do 
prestador; 

d) alienações com reserva de domínio, locações de bens móveis com ou 
sem opção de venda; 

e) exploração, com ou sem cessão de direitos, de bens móveis corpóreos 
ou não corpóreos, que assegurem a fruição ou criem utilidades por meios 
eletrônicos ou por quaisquer outros meios; 

f) fornecimento de água tratada, independentemente do regime de 
exploração do serviço; 

g) o tratamento previsto na alínea "b" deste inciso poderá ser estendido 
para a transferência de mercadoria, e ainda de bens de uso, consumo ou 
ativo permanente, entre estabelecimentos do mesmo titular, situados em 
países diferentes em processo de integração de mercados com o Brasil; 

11- não incidirá: 
a) sobre a operação que destine ao exterior mercadorias, bem como sobre 

a prestação de serviço de transporte a ela relativa, e sobre prestação de 
serviços a tomador domiciliado no exterior; 

b) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5°; 
111 -é vedada: 
a) a concessão de isenção, diferimento, redução de base de cálculo e 

crédito presumido, excluídas as hipóteses de remissão e anistia; 
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b) a devolução incentivatória do imposto, parcial ou total, direta ou indireta, 

condicionada ou não, ao contribuinte, a responsável ou a terceiro; 
c) a concessão de qualquer outro incentivo ou benefício, fiscal ou financeiro, 

com base no imposto, dos quais resulte redução ou eliminação, direta ou 
indireta, do respectivo ônus ou dilatação do prazo para o seu pagamento; 

IV - na hipótese de ação direta de inconstitucionalidade, argüida pelo órgão 
previsto no inciso XIV deste parágrafo, contra lei ou ato normativo infralegal 
editado por Estado ou pelo Distrito Federal, será observado o seguinte: 

a) suspensos os efeitos da lei ou do ato normativo, até a sua revogação, 
cassação da liminar ou decisão de mérito pela constitucionalidade, poderão 
ser retidos os repasses dos recursos previstos nos arts. 157, 158 e 160 desta 
Constituição à unidade da Federação que os tenha editado, até o limite de 
dez por cento de seu valor; 

b) além da retenção de recursos prevista na alínea anterior, a unidade da 
Federação fica sujeita à intervenção federal, prevista no art. 34, VIl, "f'. 

V - a sua base de cálculo não compreenderá o montante do próprio imposto 
e dos impostos previstos no: 

a) art. 153, IV, quando forem devidos ambos os impostos sobre a operação, 
realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à comercialização; 

b) art. 156, 111. 
VI - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada 

operação ou prestação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo 
ou outro Estado ou pelo Distrito Federal; 

VIl - a não-incidência, salvo determinação em contrário de lei 
complementar: 

a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas 
operações ou prestações seguintes; 

b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações e prestações 
anteriores; 

VIII - resolução do Senado Federal, de iniciativa de um terço dos 
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, ou de um terço dos 
Presidentes das Assembléias Legislativas dos Estados e da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal, ou de um terço dos Senadores, aprovada por 
quatro quintos de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às 
operações e prestações, observado o seguinte: 

a) as alíquotas serão uniformes, em todo o território nacional, sem distinção 
entre as operações e prestações internas e interestaduais; 

b) as alíquotas poderão ser seletivas, em função da essencialidade das 
mercadorias e dos serviços; 
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IX - considera-se interna a operação de importação, bem como a prestação 

de serviço realizada ou iniciada no exterior; 
X - os Estados e o Distrito Federal poderão fixar alíquotas adicionais para 

operações e prestações internas, em uma ou mais etapas de circulação da 
mercadoria ou serviço; 

XI - mediante deliberação do órgão previsto no inciso XIV deste parágrafo, a 
alíquota do imposto poderá ser eliminada ou reduzida, temporariamente, por 
solicitação do Presidente da República, na operação de importação de 
mercadoria ou bem, quando houver relevante interesse nacional de ordem 
econômica ou social, prévia e plenamente justificado; 

XII - será cobrado pelo Estado onde estiver situado o estabelecimento que 
promover a operação ou a prestação ou tiver domicílio a pessoa física ou 
jurídica que importar bem, mercadoria ou serviço, e o produto de sua 
arrecadação nacional, ressalvada a parcela decorrente do adicional de 
alíquota de que trata o inciso X deste parágrafo, será repartido nos termos do 
art. 157; 

XIII -cabe a lei complementar dispor sobre: 
a) o fato gerador do imposto, sua base de cálculo e seus contribuintes e 

responsáveis, além dos casos de equiparação de bens e títulos que 
representem a mercadoria; 

b) substituição tributária; 
c) o regime de compensação do imposto e os mecanismos de 

ressarcimento do crédito excedente; 
d) o local das operações relativas à circulação de mercadorias e bens e das 

prestações de serviços, para efeito de sua cobrança e definição do 
estabelecimento responsável; 

e) regimes especiais de tributação aplicáveis a prestadores de serviço em 
substituição à sistemática prevista no inciso VI deste artigo; 

f) sistema simplificado de pagamento do imposto, pelo qual poderão optar a 
microempresa, a empresa de pequeno porte, o microprodutor rural e os 
produtores rurais de pequeno porte, incluídas as cooperativas, se for o caso; 

g) as hipóteses em que poderá ser facultada ao contribuinte a opção pela 
compensação de percentagem fixa, a titulo de montante do imposto cobrado 
nas operações ou prestações anteriores; 

h) a forma e as condições para a concessão de beneficios ou incentivos 
financeiros vinculados ao imposto, visando à atração de novos 
empreendimentos para o Pais; 

i) o procedimento relativo à retenção de que trata a alínea "a" do inciso IV 
deste parágrafo; 
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j) o tratamento tributário aplicável às operações de importação de 

mercadoria para industrialização e posterior exportação; 
k) o tratamento tributário diferenciado aplicável aos bens destinados ao 

ativo permanente, visando a incentivar a renovação do sistema produtivo 
nacional; 

I) as penalidades e demais acréscimos a serem aplicados pelo 
descumprimento das obrigações tributárias; 

m) a criação e o funcionamento do órgão de que trata o inciso seguinte e 
dispor sobre as sanções aplicáveis ao descumprimento de suas deliberações. 

XIV - cabe a órgão composto por representantes de todos os Estados e do 
Distrito Federal, especialmente: 

a) gerir e orientar a apuração e o repasse de que trata o art. 157; 
b) promover, supervisionar e orientar as retenções de que tratam a alínea 

"a" do inciso IV deste parágrafo e o art. 157, §5°, 111; 
c) autorizar, mediante deliberação unânime, a concessão, por lei ordinária 

estadual, de anistia e remissão; 
d) estabelecer as normas relativas à emissão, utilização e escrituração de 

documentos fiscais, aos procedimentos de apuração e recolhimento do 
imposto e à prestação de informações econômico-fiscais; 

e) fixar os prazos, uniformes em todo o território nacional, para o 
recolhimento do imposto devido, sendo que as suas alterações posteriores 
somente entrarão em vigor respeitados noventa dias da data de publicação 
do ato; 

f) unifonmizar procedimento e interpretações acerca da aplicação da 
legislação do imposto; 

g) fixar o prazo para a uniformização das legislações estaduais e distrital do 
imposto; 

h) decidir sobre a proposição de ação direta de inconstitucionalidade e 
sobre o percentual de retenção de que trata a alínea "a" do inciso IV deste 
parágrafo. 

§ 3° - As disposições do parágrafo anterior e do art. 157, relativas a bens, 
mercadorias e serviços, aplicam-se, no que couber, às hipóteses previstas 
nas alíneas" d" e "e" do inciso I do referido parágrafo. 

§ 4° - À exceção dos impostos de que tratam o inciso 11 do "caput" deste 
artigo e o art. 153, I e 11, nenhum outro imposto poderá incidir sobre 
operações relativas a energia elétrica, derivados de petróleo, combustíveis e 
minerais do País e prestações de serviços de telecomunicação. 

§5°- O imposto previsto no inciso 111: 
I - incide também sobre aeronaves e embarcações; 
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li -terá alíquotas progressivas, nunca inferiores a dois por cento, em razão 

do valor dos veículos automotores ou da sua utilização. 
Art. 156- .................................. .. 
111 - prestação de serviços a não-contribuinte do imposto de que trata o art. 

155, 11, e venda a varejo de mercadorias. 
§ 1 o - O imposto previsto no inciso I terá alíquotas progressivas, segundo a 

lei municipal, de acordo com o valor, o uso, a destinação ou a localização do 
imóvel, considerados isolada ou cumulativamente. 

§ 20- ...................................... .. 
111 - terá suas alíquotas progressivas, nunca inferiores a dois por cento, em 

razão do valor dos bens ou direitos transmitidos. 
§ 3°- O imposto previsto no inciso 111: 
I - incide sobre serviços listados em lei complementar; 
11 - não incide na exportação de mercadorias nem sobre serviços prestados 

a destinatário no exterior; 
111- incide na importação por não-contribuinte do imposto de que trata o art. 

155, 11, de bem, mercadoria e serviço cuja presta~o tenha se realizado ou 
iniciado no exterior; 

IV- terá suas alíquotas mínima e máxima fixadas em lei complementar. 

Art. 167- ................................ . 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, 

ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se 
referem os arts. 157, 158, 159 e 160, a· destinação de recursos para 
manutenção e desenvolvimento do ensino, como determinado pelo art. 212, e 
a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, 
previstas no art. 165, § 8°, bem assim o disposto no § 4° deste artigo; 

§ 4°- É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos 
a que se referem os arts. 155 e 156 e dos recursos de que tratam os arts. 
157, 158, 159 e 160, I, "a" e "b", e 11, para a prestação de garantia ou 
contragarantia à União e para pagamento de débitos para com esta, 
observadas as restrições constantes dos§§ 1° e 2° do art. 161. 

§ 5° - Na execução das garantias ou contragarantias previstas no parágrafo 
anterior, somente poderá haver retenção dos recursos relativos a receitas 
próprias geradas pelos impostos a que se referem os arts. 155 e 156 após 
decisão judicial transitada em julgado. 

Art. 1g3- ................................ . 
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§ 1° - A União instituirá contribuição social, devida por qualquer pessoa 

jurídica, de direito público ou privado, ou por quem a ela a lei equiparar, para 
o custeio de suas ações sociais nas áreas de: 

I- seguridade social; 
li - ensino fundamental público; 
111 -amparo ao trabalhador, especialmente através dos programas de: 
a) seguro-desemprego; 
b) apoio à geração de emprego, através de microempresas e pequenas 

empresas. 
§ 2" - Parcela da contribuição prevista no parágrafo anterior será destinada 

ao financiamento da seguridade social. 
§ 3°- A contribuição de que trata o§ 1°: 
I - será não cumulativa; 
11 - não incidirá sobre a exportação para o exterior nem sobre a receita dela 

decorrente; 
111 - incidirá também sobre a importação de mercadorias, bens e serviços 

efetuada por pessoas físicas ou jurídicas; 
IV - terá fatos geradores, alíquotas e bases de cálculo diferenciados em 

razão da atividade econômica ou da intensividade de utilização de mão-de-
obra, podendo, inclusive, para os contribuintes do imposto de que trata o art. 
155, 11, incidir sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de qualquer natureza; 

V- sujeitar-se-á ao disposto no art. 150, 111, "b" e "c". 
§ 4° - Lei complementar disporá sobre as parcelas mínimas do produto da 

arrecadação da contribuição de que trata o § 1 o a serem destinadas ao 
financiamento das ações mencionadas em seus incisos e na seguridade 
social, bem como sobre a constituição de reserva adicional à prevista no art. 
239, § 1°, a ser aplicada no financiamento de programas que visem a ampliar 
a geração de emprego, com critérios de remuneração que lhes preservem o 
valor. 

§ 5°- A arrecadação, administração e fiscalização da contribuição social de 
que trata o § 1 o competem aos órgãos federais de atuação nas respectivas 
áreas, nos termos da lei. 

§ 6°- Do produto da arrecadação da contribuição prevista no § 1 o destinado 
para as finalidades previstas no inciso 11 do referido parágrafo e no § 2°, serão 
destinados dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal e dez por cento 
aos Municípios, na proporção da arrecadação da contribuição em seus 
respectivos territórios, para custeio ou financiamento de suas ações nas 
respectivas áreas. 
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§ 7°- A União publicara, no segundo mês subseqüente ao encerramento de 

cada trimestre, os valores arrecadados a titulo da contribuição social de que 
trata o § 1° e o demonstrativo dos valores aplicados nas respectivas ações 
sociais. 

§ 8°- Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios publicarão, no segundo 
mês subseqüente ao encerramento de cada trimestre, os valores recebidos 
nos termos do § 6° e o demonstrativo dos valores aplicados nas respectivas 
ações sociais. 

Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de 
parcela da contribuição social de que trata o art. 193, § 1°, e das seguintes 
contribuições sociais: 

I- .......................................... . 
b) a receita ou o faturamento, no caso de não-contribuinte da contribuição 

de que trata o art. 193, § 1 °; 

IV - de solidariedade: 
a) do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 

lei, incidente sobre a renda e proventos de qualquer natureza, à alíquota 
mínima de dez por cento; 

b) das pessoas físicas, à alíquota mínima de dez por cento, incidente sobre 
a parcela da renda e proventos de qualquer natureza que exceder a 
cinqüenta salários mínimos mensais; 

c) das pessoas físicas, incidente sobre o patrimônio, e das pessoas 
jurídicas, incidente sobre os bens e direitos de qualquer natureza, não 
classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção de 
suas atividades; 

d) sobre a movimentação ou transmissão de valores e de créditos e direitos 
de natureza financeira. 

§ 1 O - A contribuição prevista na alínea "a" do inciso I deste artigo, devida 
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativamente aos 
servidores não titulares de cargo efetivo de que trata o art. 40, § 13, depende 
da opção do respectivo ente público pelo regime geral de previdência social. 

§ 11 -A contribuição prevista na alínea "a" do inciso IV não incidirá quando 
o faturamento ou a receita do empregador, da empresa ou da entidade a ela 
equiparada for inferior a vinte mil salários mínimos anuais. 
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§ 12- A contribuição prevista na alínea "c" do inciso IV não incidirá: 
I -relativamente à pessoa física, quando o patrimônio tributável for inferior a 

cinco mil salários mínimos, assim considerado o somatório dos bens e 
direitos, deduzidas as dívidas e ônus vinculados aos bens imóveis e veículos; 

11- sobre pequenas glebas rurais, definidas na forma do art. 153, § 4°, I. 
§ 13- A contribuição prevista na alínea "d" do inciso IV: 
I - não poderá ter alíquota superior a três décimos por cento; 
11 - será deduzida, na forma estabelecida na lei, do valor das demais 

contribuições, inclusive da contribuição de que trata o parágrafo único do art. 
149, assegurado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o repasse 
dos recolhimentos relativos à dedução. 

111 - incidente sobre a movimentação de valores relativos a proventos 
decorrentes de aposentadoria e pensão, será devolvida, segundo critérios 
estabelecidos em lei, quando não for possível a dedução de que trata o 
parágrafo anterior. 

§ 14- A lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema 
Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, e dos Estados para os Municípios, 
observada a respectiva contrapartida de recursos. 

§ 15 - É vedada a concessão de remissão ou anistia das contribuições 
sociais de que tratam os incisos I, "a", e 11 deste artigo, para débitos em 
montante superior ao fixado em lei complementar. 

§ 16 - Do produto da arrecadação das contribuições previstas neste artigo, 
serão destinados dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal e dez por 
cento aos Municípios, na proporção da arrecadação das respectivas 
contribuições em seus territórios, para o financiamento de suas ações na 
seguridade social. 

§ 17 - Aplicam-se às contribuições previstas neste artigo as disposições do 
art. 193, §§ s•, 7° e s•. 

Art. 212- .................................. . 
§ 5° - O ensino fundamental público terá como fonte adicional de 

financiamento recursos provenientes do produto da arrecadação da 
contribuição social de que trata o art. 193, § 1 o. 

Art. 239 - O programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3° 
deste artigo, atendidas as condições e os termos da lei, serão custeados por 
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que contará com parcela do 
produto da arrecadação da contribuição social de que trata o art. 193, § 1°. 
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Art. 2°- A Seção VI do Capitulo I do Titulo VI da Constituição Federal passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"Seção VI 
Da Repartição da Receita do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de Qualquer Natureza 

Art. 157 - O produto da arrecadação nacional do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Serviços de Qualquer 
Natureza será distribuído observados os seguintes critérios e percentuais: 

I - oitenta e seis por cento aos Estados e ao Distrito Federal, observado o 
disposto no § 1°, proporcionalmente: 

a) ao consumo de mercadoria ou bem e à utilização de serviço em seus 
respectivos territórios; 

b) ao esforço próprio de arrecadação e de fiscalização; 
11 -quatorze por cento, da seguinte forma: 
a) cinco inteiros e trinta centésimos por cento aos Estados e ao Distrito 

Federal, segundo os critérios de rateio, vigentes em 31 de dezembro de 2000, 
do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 

b) dois inteiros e cinqüenta centésimos por cento aos Estados e ao Distrito 
Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos 
industrializados, segundo os critérios de rateio vigentes em 31 de dezembro 
de 2000; 

c) cinco inteiros e cinqüenta centésimos por cento aos Municípios, segundo 
os critérios de rateio, vigentes em 31 de dezembro de 2000, do Fundo de 
Participação dos Municípios; 

d) setenta centésimos por cento para aplicação em programas de 
financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo 
com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-
árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que 
a lei estabelecer. 

§ 1°- O montante referido no inciso I será distribuído da seguinte forma: 
I - até o valor equivalente à média atualizada da arrecadação nacional do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, nos exercícios de 1996 a 2000, proporcionalmente à média 
atualizada de cada Estado e do Distrito Federal; 

11 - o valor excedente ao previsto no inciso anterior será distribuído da 
seguinte forma: 
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a) até o limite de dez por cento da média nacional atualizada, setenta por 

cento para os Estados das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e o 
Espírito Santo e trinta por cento para os demais Estados, distribuídos 
proporcionalmente às mercadorias e serviços consumidos ou utilizados em 
cada Estado e no Distrito Federal, em relação ao seu respectivo conjunto de 
Regiões e Estados; 

b) da parcela superior ao limite previsto na alínea anterior, vinte por cento, 
no máximo, serão distribuídos segundo o esforço de arrecadação e 
fiscalização, e oitenta por cento, no mínimo, segundo o consumo de 
mercadorias e bens e a utilização de serviços em cada Estado ou no Distrito 
Federal. 

§ 2"- A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior: 
a) a vinte por cento do montante a que se refere a alínea "b" do inciso 11 

deste artigo, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais 
participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele 
estabelecido; 

b) na hipótese da alínea "b" do inciso li do parágrafo anterior, relativamente 
à repartição da receita pelo esforço de arrecadação e fiscalização, ao valor 
correspondente ao seu próprio esforço de arrecadação e fiscalização, sendo 
que o excedente, se houver, será redistribuido segundo o consumo de 
mercadorias e bens e a utilização de serviços em cada Estado ou no Distrito 
Federal. 

§ 3° - Os Estados entregarão aos respectivos Municípios vinte e cinco por 
cento dos recursos que receberem nos termos dos incisos I e 11, "b", deste 
artigo, observados os seguintes critérios: 

I - setenta e cinco por cento na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de 
serviços, realizadas em seus territórios; 

11 - dez por cento na proporção da arrecadação do imposto de que trata o 
art. 156, 111; 

111 - quinze por cento de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso 
dos Territórios, lei federal. 

§ 4° - Para efeito do disposto na alínea "d" do inciso 11 deste artigo, 
consideram-se pertencentes à Região Nordeste os Municípios de outra 
Região integrantes da área de abrangência da Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste . 

§ 5° - A repartição da arrecadação nacional do imposto será efetuada 
mediante fundo administrado pelo órgão de que trata o art. 155, § 2°, XIV, 
observado o seguinte: 
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I - parcela do produto da arrecadação do imposto será apropriada pela 

unidade da Federação que a realizar, a titulo de antecipação, equivalente ao 
valor previsto no inciso I do § 1° deste artigo, admitida a fixação de valor 
superior pelo órgão mencionado no "caput" deste parágrafo; 

11 - o restante do valor arrecadado será repassado ao fundo, para 
distribuição consoante o disposto neste artigo, compensando-se os valores 
antecipados na forma do inciso anterior; 

111 - a unidade da Federação que se apropriar, a titulo de antecipação, de 
valor superior àquele a que tem direito, após aplicação dos critérios previstos 
neste artigo, deverá repassar o valor excedente ao fundo, para a sua 
redistribuição, sob pena de, sem prejuízo do disposto no art. 34, V, "c", 
sujeitar-se à retenção de repasses a que se refere este artigo e os arts. 158 e 
160, em valor suficiente para a redistribuição. 

§ 6° - Na hipótese de ressarcimento em espécie de crédito excedente do 
imposto, o Distrito Federal e os Estados que o efetivarem farão jus a 
equivalente compensação financeira pelo fundo de que trata o parágrafo 
anterior. 

§ 7° - Cabe a lei complementar: 
I - definir consumo de mercadorias e bens e utilização de serviço para fins 

do disposto no inciso I, "a", deste artigo; 
11 -definir esforço de arrecadação e de fiscalização para fins do disposto no 

inciso I, "b", deste artigo; 
111 -definir valor adicionado para fins do disposto no §3°, I; 
IV - dispor sobre a forma, as condições, a periodicidade e os prazos para a 

apuração e o repasse de que trata este artigo, bem como disciplinar o 
disposto no parágrafo anterior; 

V - dispor sobre o acompanhamento, pelos Municípios, do cálculo das 
quotas e da liberação das participações previstas no§ 3°.". 

Art. 3° - Fica acrescida a Seção Vil ao Capítulo I do Título VI da 
Constituição Federal, com a seguinte redação: 

"Seção VIl 
Da Repartição das Demais Receitas Tributárias 

Art. 158- Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: 
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos 

de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem; 

11 - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União 
instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I. 
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Art. 159- Pertencem aos Municípios: 
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos 

de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 
qualquer titulo, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem; 

11 - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União 
sobre a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados; 

111 - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado 
sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios. 

Art. 160- A União entregará: 
I - do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos de 

qualquer natureza, quarenta e sete por cento na seguinte forma: 
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação 

dos Estados e do Distrito Federal; 
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação 

dos Municípios; 
c) três por cento para aplicação em programas de financiamento ao setor 

produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas 
instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais 
de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a metade 
dos recursos destinados à Região, na forma que a lei estabelecer; 

11 - do produto da arrecadação do imposto sobre importação de produtos 
estrangeiros e de serviços, quinze por cento aos Estados e ao Distrito Federal 
que apresentarem saldo positivo entre as exportações e importações de 
mercadorias e serviços realizadas em seus territórios, proporcionalmente aos 
respectivos saldos. 

§ 1° - Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o 
previsto no inciso I, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de 
renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, nos termos do disposto nos arts. 158, I, e 159, I. 

§ 2° - Para efeito do disposto na alínea "c" do inciso I, consideram-se 
pertencentes à Região Nordeste os Municípios de outra Região integrantes 
da área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste. 

Art. 161 - Ressalvados os casos expressamente previstos nesta 
Constituição, é vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao 
emprego dos recursos atribuídos, nesta Seção, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Município, neles compreendidos adicionais e acréscimos 
relativos a impostos. 
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§ 1 o - A vedação prevista neste artigo não impede a União e os Estados de 

condicionarem a entrega de recursos ao pagamento de seus créditos, 
inclusive de suas autarquias, exceto na hipótese de ser o beneficiário, ou 
autarquia sua, credor da União, dos Estados ou de suas autarquias. 

§ 2" - A faculdade prevista no parágrafo anterior não poderá ser exercitada 
quando: 

I - o inadimplemento decorrer de caso fortuito ou motivo de força maior; 
11 - situação conjuntural imprevista tornar o pagamento excessivamente 

oneroso para o devedor; 
111 - a retenção dos recursos colocar em risco a regularidade da prestação 

de serviços essenciais a cargo do Estado ou do Município. 
Art. 162- Cabe a lei complementar: 
I -estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o art. 160, 

especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 
I, objetivando promover o equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre 
Municípios; 

11 - dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das 
quotas e da liberação das participações previstas nos arts. 158, 15g e 160. 

Parágrafo único - O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das 
quotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 11.". 

Art. 4° - As Disposições Constitucionais Gerais ficam acrescidas dos 
seguintes artigos: 

"Art. 251 - A transferência de novos encargos aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios fica condicionada á correspondente transferência de 
recursos pela União e pelos Estados.". 

Art. 5° - O disposto no art. 148, § 2°, da Constituição Federal, na redação 
dada por esta Emenda, não será aplicado em relação a empréstimo 
compulsório instituído antes de sua entrada em vigor. 

Art. 6° - O saldo credor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação existente no dia 31 de dezembro de 2000 
será compensado com o imposto previsto no art. 155, 11, na redação dada por 
esta Emenda, devido nas operações ou prestações. 

Art. 7° - Até que seja fixada em lei complementar, a alíquota mínima do 
imposto de que trata o art. 156, 111, será de um por cento, e a máxima, de três 
por cento. 

Art. 8° - Enquanto a lei complementar mencionada no art. 162 da 
Constituição Federal, com a redação dada por esta Emenda, não dispuser a 
respeito, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios divulgarão, 
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até o último dia do mês subseqüente ao da arrecadação, os montantes de 
cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de 
origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios 
de rateio. 

Parágrafo único - Os dados divulgados pela União serão discriminados por 
Estados e por Município; os dos Estados, por Municípios. 

Art. go- Em relação à Zona Franca de Manaus, até 5 de outubro de 2013, a 
legislação do imposto previsto no art. 155, 11, da Constituição Federal, na 
redação dada por esta Emenda, observará o mesmo tratamento tributário 
dispensado em 31 de dezembro de 2000 ao Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. 

Art. 10- A partir de 1° de janeiro de 2001, ficam revogadas as isenções, os 
diferimentos, as reduções de base de cálculo, os créditos presumidos e 
quaisquer outros incentivos ou benefícios fiscais, financeiros ou de outra 
natureza, inclusive prorrogação de prazo para pagamento, relativos ao 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação, ressalvados os benefícios e os incentivos legalmente 
concedidos, sob condição e com prazo certo. 

Art. 11 - Aplica-se o art. 34, §§ 3°, 4° e 5° do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias às situações decorrentes desta Emenda. 

Art. 12 - Fica instituído, a partir do exercício financeiro de 2001, o Fundo de 
Reabilitação de Estados e Municípios, com o objetivo de viabilizar o 
pagamento das parcelas mensais de responsabilidade dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, decorrentes dos contratos de renegociação 
de suas dividas públicas firmados com a União. 

§ 1°- Integram o Fundo de Reabilitação de Estados e Municípios: 
I - trinta por cento do produto da arrecadação do imposto de que trata o art. 

153, IV; 
11 - vinte e cinco por cento dos recursos provenientes da alienação de 

participação acionária da União e dos órgãos da administração federal 
indireta em empresas públicas e sociedades de economia mista. 

§ 2° - Os recursos do fundo serão utilizados para o abatimento das parcelas 
mensais de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, proporcionalmente aos seus respectivos saldos dos contratos de 
renegociação das dívidas firmados com a União. 

§ 3° - De forma complementar aos recursos do fundo, serão abatidos das 
parcelas mensais de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos 
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Municípios os encargos decorrentes da diferença entre a taxa média de juros 
aplicada aos títulos da dívida pública federal e a taxa média básica de juros 
internacionais, no período de 1° de janeiro de 1995 até a data de vigência dos 
juros previstos nos contratos de renegociação de suas respectivas dívidas 
com a União. 

§ 4° - Em substituição à instituição do fundo, a União poderá optar 
exclusivamente pelo critério previsto no parágrafo anterior. 

Art. 13 - A União devolverá aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, nos exercícios financeiros de 2001 a 2015, em parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, nos termos da lei: 

I - os recursos a eles pertencentes e destinados ao fundo de que tratam os 
arts. 71 e 72 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; 

11 - a diferença entre as perdas efetivas de Estados e Municípios 
decorrentes da Lei Complementar n° 87, de 13 de setembro de 1996, e os 
valores compensados nos termos de seu Anexo. 

Parágrafo único - Na hipótese de Estado ou Município que tenha firmado 
contrato de renegociação de sua dívida pública com a União, os valores a 
serem devolvidos nos termos deste artigo serão utilizados para abatimento 
das parcelas mensais de responsabilidade do Estado ou do Município, 
deduzidos os valores de que tratam o artigo anterior. 

Art. 14 - Esta Emenda, ressalvado o disposto no parágrafo único, entra em 
vigor em 1° de janeiro de 2001. 

Parágrafo único - Entram em vigor na data da promulgação desta Emenda: 
I - as alterações relativas aos seguintes dispositivos constitucionais: art. 

145, 11 e§§ 2°, 3° e 4°; art. 148, 11 e§§ 1° e 2°; art. 150, I, 111, "c", V e§?"; art. 
151, 111; art. 153, § 2°, 11 e§ 4°, I e 11; art. 156, § 1°; art. 161, "caput" e§§ 1° e 
2°; e art. 167, §§ 4° e 5°. 

11 -o art. 251 da Constituição Federal; 
111 -o art. 5° desta Emenda. 
Art. 15 - Revogam-se, a partir da data prevista no "caput" do artigo anterior, 

os seguintes dispositivos da Constituição Federal: · 
I - art. 153, VIl; 
li- art. 195, § 4°." 
• - Publicado de acordo com o texto original. 

Palavras do Deputado Márcio Cunha 
Exmos. Srs. Presidente, Deputado Anderson Adauto; Dra. Misabel Derzi, 

DD. Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais; Robson Braga de 
Andrade, representante do Presidente da FIEMG, Dr. Stefan Bogdan Salej; 
José Aparecido de Pádua, Presidente do Sindicato dos Fiscais e dos Agentes 
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Fiscais de Tributos; Dilson José de Resende, representante do Presidente da 
Associação dos Funcionários Fiscais do Estado, Sr. Geraldo Brinatti; Gilson 
Reis, Vice-Presidente da CUT em Minas; Srs. Deputados; Sras. Deputadas; 
ilustres visitantes, antes de mais nada, gostaria de, em nome próprio e no da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa, agradecer 
a celeridade com que V. Exa., entendendo a importância deste tema, não só 
para este Legislativo, mas para toda Minas Gerais, diligenciou a fim de que 
pudéssemos trazer aqui, hoje, uma proposta que não diria inovadora, mas 
uma proposta da qual temos que nos orgulhar, já que houve um esforço 
conjunto de diversos segmentos, representando de maneira ampla a 
sociedade mineira, para apresentar ao Congresso Nacional a posição de 
Minas em relação à questão da reforma tributária. É importante ressaltar, Sr. 
Presidente, que muitos de nós, em determinados momentos da discussão 
sobre a reforma tributária, não acreditávamos que pudéssemos ter, 
efetivamente, ainda neste ano, e até mesmo para o ano vindouro, uma 
reforma tributária neste País, exatamente porque sabemos, em primeiro lugar, 
das dificuldades políticas que o País vive hoje, que são não só fruto do 
desequilíbrio econômico e financeiro, especialmente do Governo Federal, 
mas também, quem sabe, de uma iniciativa política que efetivamente 
quisesse dar ao País as soluções de que ele precisa. Todos nós sabemos 
que grande parte dos problemas que enfrentamos hoje existem em função de 
o Governo brasileiro, especialmente, não ter liderado, junto ao Congresso 
Nacional, o fórum legítimo para isso, as mudanças que se fazem necessárias 
neste País. A reforma tributária, se não é a mais importante, é a que, sem 
dúvida alguma, gera uma grande expectativa de dias melhores neste País. 

Nesse sentido, Sr. Presidente, sentimos-nos felizes, neste momento, por 
podermos apresentar à sociedade mineira o fruto de um consenso, de um 
grande trabalho de diversas entidades já nominadas e representadas nessa 
Mesa, que se dedicaram a esse tema tão importante. Nossa Procuradora, 
com a competência que Deus lhe deu, já observou algumas mudanças que se 
fazem necessárias. Gostaria de relatar algumas delas, que fiz questão de 
sublinhar, que não são inovadoras, mas de fundamental importância. Algumas 
das sugestões seriam dignas de ser sublinhadas mais uma vez. 

A primeira delas é a que institui prioridade para que o Poder Judiciário 
autorize a quebra do sigilo bancário do sujeito passivo do tributo, por 
requisição da Fazenda Pública. Não podemos mais conviver com esse índice 
de inadimplência que hoje temos, com essa quantidade de pessoas que 
sonegam impostos no nosso País; sabemos que isso acontece por causa da 
falta de credibilidade e, muitas vezes, até em razão da má aplicação desses 
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impostos. Mas é de fundamental importância que com essa reforma tributária, 
a pessoa tenha o direito, e mais do que o direito, que considere um privilégio 
sagrado poder recolher o imposto e saber que será bem arrecadado e 
distribuído. É uma questão de cidadania. 

"Prevê a criaçâo de imposto seletivo sobre produtos de tabacaria e os 
resultantes da industrialização do fumo, bebidas, veículos, automóveis, 
inclusive embarcações e aeronaves, e produtos supérfluos especificados em 
lei complementar". Essa seletividade é importantíssima para que possamos 
proteger especialmente a indústria nacional e aqueles bens de consumo 
prioritário. 

Destacaríamos, também, a proposta do "novo ICMS, que seria uniforme, 
sendo vedada a concessão de benefícios fiscais, eliminando assim a 
chamada guerra fiscal entre Estados". 

"O sistema simplificado de pagamento do ICMS para as microempresas, 
empresas de pequeno porte, produtores rurais e cooperativas". A adoçâo 
dessa medida é de fundamental importância. 

"O sistema simplificado de pagamento do ICMS para microempresas, 
empresas pequenas, produtores rurais e cooperativas". 

O novo CONFAZ, que teria outras funções, notadamente a de uniformizar o 
procedimento e interpretaçâo acerca da legislaçâo do imposto, eliminando o 
entulho legislativo dos regulamentos do ICMS de cada Estado. 

Sabemos que a nossa legislaçâo do ICMS, que é, muitas vezes, 
diferenciada dos outros Estados, está de acordo com uma complexidade, que 
as pessoas, efetivamente, não conseguem entender. Além disso, há a criação 
do novo IW, para os municípios, incidente sobre prestação de serviços, a 
não contribuintes do novo ICMS, e, também, sobre as vendas, a varejo, de 
mercadorias com alíquotas mínimas e máximas fixadas em lei complementar, 
sendo de 1% e 3%, respectivamente, enquanto não for editada a lei 
complementar. 

Por último, destacaríamos a limitação, em 20%, á retençâo das quotas do 
Fundo de Participaçâo dos Estados e dos Municípios, em caso de débitos 
para com a União e suas autarquias. Chamamos a atençâo para a situaçâo 
em que se encontra Minas Gerais, com relaçâo aos saques que o Governo 
Federal tem feito às verbas do nosso Estado. Esses são alguns pontos que 
destacaríamos. Sem dúvida alguma, o destaque maior aqui é o político, ou 
seja, o nosso esforço concentrado para poder levar uma proposta, o mais 
consensual possível, para os diversos setores e segmentos da sociedade 
mineira, que, uníssona, deseja se fazer representar junto à Comissão. 
Estaremos lá, amanhã, em um encontro com o Presidente da Cãmara, 
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Deputado Michel Temer, e com os demais Deputados que compõem a 
Comissão Especial para a Reforma Tributária e, em especial, com o 
Presidente, Deputado Rigotto, e o relator, Deputado Mussa Demes. 

Gostaríamos de destacar que já fomos recebidos por aquela Comissão e 
pelo próprio Deputado Michel Temer. Se, no inicio, não tínhamos nenhuma 
motivação para acreditar nessa reforma tributária, a fala do Presidente da 
Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer, e também a dos Deputados 
que compõem a Comissão Especial nos encheu de motivação. Acreditamos 
que há motivação política no Congresso Nacional. Todos sabemos que a 
motivação política é um componente básico e fundamental para que os fatos 
possam, efetivamente, acontecer. Acreditamos que seja possível dar ao País 
uma reforma tributária. Talvez não seja aquela reforma que muitos de nós 
gostaríamos de ter. Eu, por exemplo, sou entusiasta do imposto único 
eletrônico, mas sabemos das dificuldades e das complexidades para que ele 
exista. É preferível darmos um pequeno passo, mas que, pelo menos, seja o 
primeiro. Esse passo é de fundamental importância para as sociedades 
mineira e brasileira. 

Para finalizar, gostaria de dizer que estarei impossibilitado de estar lá 
amanhã, com os senhores, em função de inadiáveis compromissos 
assumidos aqui. Desta Casa, a Comissão de Fiscalização Financeira se fará 
representar pelo ilustre Deputado Eduardo Hermeto, a quem delegamos, em 
nome da Comissão, a representação, também, desta Presidência. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, parabenizo V. Exa. pelo esforço político junto 
aos mais diversos setores da sociedade. Gostaria de agradecer a todos os 
envolvidos. Agradeço também, em especial, à assessoria desta Casa, da 
Comissão de Fiscalização Financeira, da Secretaria da Fazenda e a todos 
que, direta ou indiretamente, contribuíram para que esse documento, 
importante e histórico, de Minas Gerais seja levado amanhã ao Congresso 
Nacional. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência deseja solicitar aos que participaram da elaboração do 

substitutivo que se dirijam à mesa da assessoria para assiná-lo, caso ainda 
não o tenham feito. A mesa se encontra a nossa esquerda. Gostaríamos de 
corroborar as palavras do Deputado Márcio Cunha, que falou, na condição de 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, e participou ativamente 
da última fase dos trabalhos. A Presidência gostaria de agradecer também a 
participação dos Deputados de outros partidos, que colaboraram conosco, 
ainda no primeiro momento, quando iniciamos a busca de uma proposta de 
acordo entre os Poderes Executivo e Legislativo do Estado. Fomos felizes 
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nesse momento, quando contamos com a participação de Deputados do PFL 
e do PSDB, que colaboraram na elaboração dessa proposta, juntamente com 
o Deputado Márcio Cunha, Presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Gostaríamos, ainda, de deixar registrado o convite que formulamos aos 
Deputados Federais e aos Senadores de Minas para o encontro que teremos 
amanhã, ás 12h30min, quando entregaremos ao Presidente Michel Temer a 
proposta de Minas. Essas entidades colaboraram para que o Estado, na 
nossa avaliação, até agora, saísse na frente. Conseguimos ajuntar as 
aspirações e vontades àquilo que cada um dos vários representantes da 
sociedade mineira gostaria de ver inserido na reforma tributária. E todos 
uniram-se para prestar essa colaboração, no sentido de fazer com que o Pais 
possa avançar para melhorar a sua estrutura tributária. 

Nesse sentido, a Presidência não poderia deixar de agradecer ao Secretário 
da Fazenda, Dr. Trópia Reis; à Procuradora-Geral do Estado, Dra. Misabel 
Derzi; em especial, ao Dr. Jeferson Neri Chaves, representante da Secretaria 
da Fazenda, que muito colaborou com todos na feitura do documento final; à 
Associação Mineira de Municípios, na pessoa do seu Presidente, Dr. Tarcisio 
Delgado; à Federação das Associações Microrregionais de Minas Gerais, na 
pessoa do Sr. Antônio Gundim, Prefeito Municipal de Pedrinópolis; ao 
Presidente da FIEMG, Dr. Stefan Bodgan Salej; ao Dr. Robson, que se 
encontra presente e que, na verdade, junto com o seu grupo de trabalho, 
participou, também, de todo o processo; à Federação do Comércio do Estado 
de Minas Gerais, na pessoa do seu Presidente, Dr. Renato Rossi; ao 
Presidente da CUT, Sr. Paulo César Funghi, que, juntamente com outros 
companheiros da entidade, também participou conosco desse trabalho; ao 
Presidente do Sindicato dos Fiscais e dos Agentes Fiscais de Tributos, Dr. 
José Aparecido de Pádua; e ao Presidente da Associação dos Funcionários 
Fiscais do Estado, Dr. Geraldo Luiz Brinati. 

Gostaríamos de dizer que fizemos a nossa parte. Essa proposta é a 
tentativa do Estado de Minas de ver o Pais avançar na sua estrutura 
tributária. Obviamente, não poderia ser de forma diferente. Amanhã 
fecharemos a nossa contribuição com a entrega desse material. Estamos, 
agora, contactando os Presidentes das outras Assembléias Estaduais. 
Gostaríamos que todas as entidades que participaram conosco mandassem 
uma cópia dessa proposta para suas congêneres em outros Estados, para, 
quem sabe, vermos o gesto de Minas pipocando e acontecendo, também, nos 
outros Estados. Dessa maneira desenvolveremos, numa ação conjunta, um 
trabalho bem melhor, para mostrarmos aos parlamentares federais que, antes 
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de eles serem representantes na Federação, são mineiros, paulistas, 
capixabas, catarinenses e por aí afora. Se houver, agora, um outro trabalho 
para concluirmos essa primeira etapa desenvolvida, poderemos, talvez, 
fechar melhor ainda o trabalho que estamos concluindo hoje e que 
entregaremos amanhã. Fica aqui o nosso apelo. 

A Presidência manifesta agradecimentos a todos, pela participação e pela 
honrosa presença. 

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 73• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 
23/9/99 

Presidência do Deputado Gil Pereira 
Sumário: Designação de comissão - Composição da Mesa - Destinação da 

interrupção dos trabalhos ordinários - Execução do Hino Nacional - Palavras 
do Sr. Presidente - Palavras da Sra. Adriana Aparecida Gomes de Queiroz -
Entrega de placa - Palavras da Sra. Alda Loes Frateschi - Entrega de flores -
Encerramento. 

Designação de Comissão 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência designa os 

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Fernando Faria e Carlos Pimenta para, 
em comissão, conduzir ao Plenário as autoridades e os demais convidados 
que se encontram no Salão Nobre. 

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

Exmas. Sras. Alda Loes Frateschi, co-fundadora e ex-Diretora do 
Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi; Adriana Aparecida 
Gomes de Queiroz, Diretora do Conservatório Estadual de Música Renato 
Frateschi; Maria Stella Nascimento, representando o Secretário da Educação, 
Sr. Murílio Hingel; e Maria Bernadete Delpino Bernardes, representando o 
Diretor do SEBRAE-MG, Sr. Samir Coelho Filho. 

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião a homenagem ao 

cinqüentenário de fundação do Conservatório Estadual de Música Renato 
Frateschi, da cidade de Uberaba . 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 

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

Palavras do Sr. Presidente 
A tradição musical de Minas Gerais vem da época ·colonial, quando a 

cultura se desenvolveu, de fonma extraordinária, nas cidades do ciclo do ouro 



862 
e dos diamantes. Assim é que Ouro Preto, São João dei Rei, Mariana, 
Diamantina e tantas outras das nossas velhas cidades assistiram ao 
desenvolvimento musical em escala surpreendente para a época. Cada uma 
delas mantinha sua orquestra ou sua corporação de músicos, e eram muitos 
os compositores e artistas de valor, dedicados, sobretudo, à musica sacra. 
Essa tradição musical, afortunadamente, segue viva para os mineiros. A 
musicalidade do povo das montanhas é um fato, hoje ratificado também pelas 
inúmeras escolas e academias funcionando em todas as regiões do Estado. 
O convívio de Uberaba com a música, podemos dizer, vem da fundação da 
cidade, ainda no século passado, quando o município prosperou graças, 
principalmente, à agricultura e à pecuária. A sociedade uberabense, aliás, 
sempre se destacou pelo zebu e pela preocupação com a cultura em geral. 

No campo da música, essa preocupação se faz presente, entre outros 
aspectos, pela existência e pelo funcionamento do Conservatório Estadual de 
Música Renato Frateschi. 

É essa a instituição que estamos hoje homenageando por seu 
cinqüentenário e sobre cujas atividades permitimo-nos aqui fazer um 
histórico. Como irão ver, a nossa homenageada vem fazendo por merecer a 
reverência de uberabenses, triangulinos, mineiros e brasileiros, igualmente. 

O antigo Conservatório Musical de Uberaba foi fundado pelo maestro 
Alberto Frateschi no ano de 1949. Para ser instalado como entidade 
particular, contou com o apoio do então Prefeito Dr. Boulanger Pucci, 
iniciando suas atividades com um corpo docente de apenas seis professores. 

Por força da Lei n° 1.119, de 3/11/54, a entidade foi oficializada pelo 
Governo do Estado de Minas Gerais, o qual, já em 1967, encampou-a, dando 
a ela o nome atual. 

A instalação oficial como entidade pública - tornada possível graças à 
doação do acervo por parte do maestro Alberto Frateschi - foi oficializada em 
4 de novembro do mesmo ano. Sua primeira Diretora foi a Sra. Alda Loes 
Frateschi, a qual ocupou o cargo, com proficiência, por nada menos que duas 
décadas. 

Hoje funcionando em casa própria, o Conservatório vem vendo seus corpos 
docente e discente aumentar a cada ano. Assim é que, entre professores e 
funcionários, conta atualmente com um quadro de 129 profissionais 
qualificados, enquanto acolhe cerca de 2 mil alunos, não só de Uberaba, mas 
também provenientes de toda a região do Triângulo e do Alto Paranaíba. 

Os cursos mantidos pelo Conservatório abrangem a musicalização e a 
criatividade, a técnica em instrumentos que vão do piano à bateria, passando 
por instrumentos de teclas, de cordas e de sopro, o canto e o magistério em 
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Educação Artística. 

Desenvolve o Conservatório, por outro lado, projeto de largo alcance social, 
que é o Música nas Escolas, da mesma forma que incentiva a dança, o canto 
coral, o artesanato e os conhecimentos de informática. Em função dessas 
atividades, vários grupos musicais se formaram em seu âmbito, tais como a 
Camerata Frateschi, o Grupo Fermata, o Grupo Cantábile, o Grupo de Flauta 
Transversal e Doce e o Coral do Conservatório. 

A atual Diretora do estabelecimento é a Profa. Adriana Aparecida Gomes de 
Queiroz, responsável pela entidade, que hoje funciona em imponente prédio 
próprio, inaugurado no ano de 1996. 

Em regime de parceria com entidades como a Universidade Federal de 
Minas Gerais, o Conservatório Brasileiro de Música e a Universidade de São 
Paulo, o Conservatório promove cursos regulares de atualização. A qualidade 
de seu padrão de ensino, muito a propósito, transcende as fronteiras do Pais, 
tanto é que ex-alunos seus se projetam em distantes nações, como a 
Alemanha e a Rússia. 

O povo brasileiro é dotado de extraordinária vocação musical. A nossa 
mescla de raças dotou-nos de talento invulgar para a música, prova é que 
somos, nesse campo, respeitados em todo o mundo. Homenagear uma 
instituição como o Conservatório Estadual de Música "Renato Frateschi" se 
coaduna com essa vocação e vem reconhecer esse talento. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, parlamento do Estado 
brasileiro que já deu à luz glórias da musicalidade pátria como Ary Barroso e 
o Padre Lobo de Mesquita, sente-se honrada em reverenciar o Conservatório. 

Parabéns pelo seu cinqüentenário e felicitações a todos e a cada um de 
seus dirigentes, professores, funcionários e alunos. À cidade de Uberaba, 
endereçamos nossa mensagem especial e nossas felicitações, por contar 
com instituição como o Conservatório Estadual de Música Renato Frateschi. 
Estejam certos, cara Uberaba e caros uberabenses, de que o orgulho que 
sentem pelo homenageado de hoje é compartilhado pelo povo de Minas 
Gerais e pela nacionalidade brasileira. Muito obrigado.(- Palmas.) 

Palavras da Sra. Adriana Aparecida Gomes de Queiroz 
Exmo. Sr. Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário da Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais, representando o Presidente, Deputado Anderson 
Adauto, boa-tarde a todos. 

Uberaba comemora, em 1999, os 50 anos do Conservatório Estadual de 
Música Renato Frateschi. 

Há exatamente meio século, o casal Alberto e Alda Frateschi presenteou 
Uberaba com a criação de uma escola de música, filha de um sonho comum 
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que teve raízes, muitos anos antes, na vocação do patriarca Renato 
Frateschi. 

Esse sonho, acalentado pelo pai, precisou amadurecer e esperar o tempo 
certo, vindo a se concretizar nas mãos de seu filho, então em pleno vigor de 
sua juventude, época em que não há fronteiras entre o sonho e o mundo real, 
entre o possível e o impossível. 

A sabedoria divina colocou em seu caminho uma companheira perfeita, que 
se tornou a incentivadora incansável: a mulher necessária para administrar a 
escola que nascia do ideal de uma família, mas que deveria se fixar em meio 
à burocracia que entrava os projetos e que exigiria decisões firmes e 
obstinação à toda prova. 

O. Alda foi a primeira Diretora e co-fundadora do Conservatório e é a 
grande homenageada desta tarde, aquela que esteve à frente desse templo 
de cultura e arte durante duas décadas. Depois dela, vieram Sônia Scussel, 
Cristina Hueb Cecílio, Lélia Bruno, e assumi essa grande responsabilidade há 
6 anos. 

Guardo comigo a certeza de que meu mestre, de saudosa memória, Alberto 
Frateschi, e minha grande amiga e conselheira, O. Alda, reconhecem o 
empenho com que defendemos os interesses do Conservatório, hoje, nossa 
segunda casa. 

Tive a felicidade de estar atuando na administração do Conservatório num 
momento memorável da trajetória dessa escola - a construção e a 
inauguração da nova sede -, digna da importãncia desse estabelecimento, 
que, 50 anos depois, abriga mais de 2 mil alunos e mantém um quadro de 
mais de 120 funcionários. O imponente prédio com 8 blocos e 46 salas de 
aula é, hoje, um ponto de referência e orgulho dos uberabenses. 

É lógico que nada do que foi conquistado ao longo dos anos teria sido 
possível sem o apoio e a união de grandes políticos locais e estaduais, como 
Juscelino Kubitschek, Israel Pinheiro, Eurípedes Craide, Wagner do 
Nascimento, Anderson Adauto e tantos outros. 

Ao Deputado e Presidente da Assembléia Legislativa, Dr. Anderson Adauto, 
que acompanha nossa trajetória e que, hoje, é o responsável pela 
homenagem ao Conservatório; aos Deputados e dignos representantes de 
Uberaba nesta Casa, Dr. Adelmo Carneiro Leão, Dr. Paulo Piau, bem como a 
todos os políticos aqui presentes, nosso obrigado e nosso aplauso. 

São inúmeras as pessoas que se uniram a nós para que chegássemos aos 
50 anos com orgulho, pois sabemos que só sobrevive ao tempo quem tem 
raízes. Cinqüenta anos representam meio século de trabalho, de conquistas, 
de realizações. Uma caminhada, muitas vezes solitária, de pessoas idealistas 
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que doaram parte de suas vidas em beneficio desse ideal comum. E, em 
especial, a professora querida Aralida Gomes Alves, aqui presente, grande 
batalhadora. 

Em nome da comunidade educativa Renato Frateschi, agradecemos a 
presença de todos que se uniram a nós, nesta tarde, para juntos 
comemorarmos este cinqüentenário. 

As justas homenagens deste Plenário se estenderão até o Palácio das 
Artes, onde, pela primeira vez, o Conservatório Renato Frateschi terá 
oportunidade de divulgar, junto ao público belo-horizontino, parte do acervo 
cultural da família Frateschi, assim como a qualidade de seus intérpretes. 

Sinto-me honrada de ser porta-voz desta mensagem de agradecimento. 
Nossos cumprimentos a todos e, em especial, ao amigo e conterrâneo 
Presidente Anderson Adauto, aqui representado pelo Sr. Deputado Gil 
Pereira. 

Convido todos os presentes para assistirem ao concerto desta noite, às 
19h30min, na Sala Juvenal Dias, no Palácio das Artes. Muito obrigada. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente -A Presidência tem a honra de entregar uma placa alusiva 

a esta homenagem à Prol" Adriana Aparecida Gomes de Queiroz, Diretora do 
Conservatório, com os seguintes dizeres: "Ao Conservatório Estadual de 
Música Renato Frateschi, o povo de Minas Gerais, representado pela 
Assembléia Legislativa, manifesta seu reconhecimento pelos excepcionais 
serviços prestados à cultura e à arte do Estado e do País pela instituição 
criada em 1949 pela vocação pioneira do pai Renato Frateschi e do filho 
Alberto, que uniu sua genialidade artística à sensibilidade musical da esposa 
Alda Loes Frateschi, contribuindo para a formação de gerações de 
compositores e músicos notáveis, sob a luminosa filosofia de conhecer 
através da arte. 

No transcurso do cinqüentenário da instituição, hoje sob a direção da Profa. 
Adriana Aparecida Gomes de Queiroz, a homenagem do Poder Legislativo 
enaltece a galeria de seu corpo docente através da história, dos alunos e 
funcionários que engrandeceram e engrandecem, com talento, arte e 
trabalho, a dinâmica e vitoriosa trajetória do Conservatório Estadual de 
Música Renato Frateschi, orgulho do Presidente Juscelino Kubitschek, 
patrimônio vivo do Triângulo Mineiro e bem cultural de Minas e do Brasil. Belo 
Horizonte, 23 de setembro de 1999. Deputado Anderson Adauto - Presidente 
da Assembléia Legislativa de Minas Gerais."(- Palmas.) 

Palavras da Sra. Alda Loes Frateschi · 
Exmo. Sr. Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário da Assembléia Legislativa do 
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Estado de Minas Gerais, representando o Presidente, Deputado Anderson 
Adauto, antes de iniciar as poucas palavras a todos aqui presentes, quero 
prestar uma homenagem póstuma ao meu saudoso marido, Maestro Alberto 
Frateschi, e ao meu filho, Alberto Frateschi Júnior, que prestou uma 
homenagem ao seu pai escrevendo essa poesia. Na época em que o pai 
morreu, estava com 16 anos. 

(-Lê:) "A Alberto Frateschi, meu pai: 
Que os dois mundos me ensinou/E que só grandes exemplos deixou./Tua 

ida que fez a todos chorar/Tenho certeza que estás hoje a brilhar/Teu piano 
jamais tocará tanto/Que em muitos, emoção deixava em pranto;/Tuas 
músicas, tua orquestra, tua batuta/Que calaram e deixaram a cidade 
muda./Tua sabedoria não era somente musical/Sabias de tudo, tu eras um 
maiorai./Tombou frente ao teu piano inacabável/O qual quando tocava 
tornava inigualávei./Sei que estás hoje com os grandes a tocar/E um dia 
estarei ao teu lado a apreciar./Peregrino, sei que esta poesia nada vale/A um 
grande homem sublime e sem falsidade./Meu apogeu, meu confidente, meu 
maestro/Que em minha passagem farei de tudo para chegar perto./Pelo 
senhor, que a todos ensinava o caminho da verdade/Torço a estar brilhando 
como uma estrela na eternidade./ Alberto Frateschi Júnior, 16 anos." 

Excelentíssimos senhores desta egreg1a Casa Legislativa, dignas 
personalidades, senhoras e senhores, como fundadora do Conservatório de 
Uberaba, juntamente com Renato e Alberto Frateschi, receber nesses 
cinqüenta anos de lutas e muitos êxitos as honrarias extensivas a todos que 
lá trabalham, como verdadeiros operantes da arte, nos é honroso e lisongeiro, 
mormente à atual Diretora Adriana Gomes de Queiroz, que foi a organizadora 
desse evento e responsável pela apresentação do Conservatório Estadual de 
Música "Renato Frateschi, logo mais, no Palácio das Artes, Sala Juvenal 
Dias, às 19h30m. 

Pensar no apoio de todos, relembrar a doação de nosso acervo em troca da 
encampação e da nomeação de todos aqueles funcionários do conservatório 
é ser eternamente grata! 

Bendizemos as autoridades que nos ajudaram nesse mister e a lembrança 
de hoje, através do Presidente, Deputado Anderson Adauto, representado 
pelo 2"-Secretário da Assembléia Legislativa, Depu1ado Gil Pereira, por nos 
fazer mais felizes! Que Deus os ilumine e os guarde nos caminhos a 
percorrer. Muito obrigada.(- Palmas.) 

Entrega de Flores 
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar à senhora Alda 

Loes Frateschi essas flores, em reconhecimento ao trabalho e ao amor que 
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O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos ás 
autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença. 
ATA DA 17" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas do dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais, 
Maria José Haueisen, Adelino de Carvalho e Antônio Roberto, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Cabo Morais, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Antônio Roberto, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer 
para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 37/99, em que o relator (Deputado 
Adelino de Carvalho) opina pela aprovação da matéria na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas 
n°s 1 e 2, das Comissões de Direitos Humanos e de Saúde, respectivamente. 
A seguir, o Deputado Cabo Morais transfere a Presidência à Deputada Maria 
José Haueisen e apresenta requerimento em que solicita sejam ouvidos em 
reunião da Comissão os convidados que menciona, com a finalidade de se 
buscar um acordo entre o setor guseiro e a FEAM em torno da concessão de 
licenças ambientais. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O 
Deputado Cabo Morais retoma a Presidência · e coloca em votação 
requerimento do Deputado Márcio Kangussu, em que solicita sejam 
convidados o Secretário de Minas e Energia e o Presidente da COPASA-MG 
para, em reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial, prestarem esclarecimentos sobre sua decisão 
de implantar sistema de bombeamento de água, com utilização de energia 
solar, em municípios carentes do vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas. 
É aprovado o requerimento. A seguir, a Presidência transforma a reunião em 
especial, para ouvir convidados sobre o licenciamento da Barragem de 
ltapebi, concedido pelo IBAMA. Fazem uso da palavra a Sra. Carmem Araújo, 
os Srs. Morei Queiroz da Costa Ribeiro, Joaquim Monteiro, Otacílio Tofallini e 
Luís Lobo, os Deputados Maria José Haueisen e Antônio Roberto e os Srs. 
Joaquim Martins da Silva e Glauco Dias Sampaio. O Deputado Cabo Morais 
passa a Presidência à Deputada Maria José Haueisen e apresenta 
requerimento solicitando que a Comissão estude, juntamente com a 
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Secretaria de Meio Ambiente, a realização de ação conjunta para que se 
reveja o processo de licenciamento do Aproveitamento Hidrelétrico de ltapebi. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A Deputada Maria José 
Haueisen retorna a Presidência ao Deputado Cabo Morais e apresenta 
requerimento em que pede seja solicitado o empenho desta Casa junto ao 
Governador do Estado, aos Deputados Federais e Senadores por Minas 
Gerais e a outras autoridades ligadas à questão ambiental, a fim de que 
intercedam junto ao IBAMA para que reveja o processo de licenciamento 
ambiental do Aproveitamento Hidrelétrico de ltapebi. Submetido a votação, é 
o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Cabo Morais, Presidente- Fábio A velar- Maria José Haueisen. 
ATA DA ya REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às nove horas do dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem no Salão de Reuniões do Parque de Exposições do Município 
de Capelinha os Deputados João Batista de Oliveira e Márcio Kangussu, 
membros da Comissão supracitada. O Presidente, Deputado João Batista de 
Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Márcio Kangussu 
que proceda à leitura da ata da reunião anteior, a qual é dada por aprovada e 
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a reunião, 
destinada a audiência pública, tem por finalidade discutir com a classe 
produtora os diferentes aspectos da produção do café, desde o plantio até a 
sua comercialização. O Presidente convida para compor a mesa os Srs. 
Gelson Cordeiro de Oliveira e Edeltõnio Gomes Vitor, respectivamente, 
Prefeito e Presidente da Câmara Municipal de Capelinha; Sérgio Martins, 
Diretor Técnico da EMATER-MG e representante do Secretário de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Geraldo Evangelista Silva Filho, 
Secretário Municipal de Agricultura de Capelinha; Fábio Antônio Fonseca 
Nascimento, Superintendente Regional da Acesita S.A. e Diretor da 
Cooperativa dos Pecuaristas, Agricultores e Cafeicultores de Minas Gerais -
COPACAFÉ -; Ronaldo Nogueira, representante da EPAMIG; Carlos Roberto 
Correia Nicolau, Superintendente Regional do Banco do Brasil; Lucas Pinto 
do Couto Rosa, Diretor da COPACAFÉ; Edailton Antônio G. Pimenta, Prefeito 
Municipal de Angelãndia e Presidente da Associação Microrregional dos 
Municípios do Alto Jequitinhonha - AMAJE -; Roberto Grapiúna, Prefeito 
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Municipal de Joaíma e Presidente da Associação Microrregional dos 
Municípios do Baixo Jequitinhonha - AMBAJE -; Teófilo Barbosa Neto, 
Prefeito Municipal de Setubinha e Presidente da Associação Microrregional 
dos Municípios do Vale do Mucuri - AMUC -; Marcos Antônio Pimenta 
Menezes, Presidente da Comissão Organizadora do 1 o Encontro de 
Cafeicultores do Nordeste Mineiro; Davidson Barbosa Dantas, Assessor da 
Superintendência Regional do Banco do Nordeste; e Adriana Guedes Oliveira, 
Coordenadora do Serviço Social da Prefeitura Municipal de Capelinha. O 
Deputado Márcio Kangussu, autor do requerimento do qual origina-se esta 
reunião, tece considerações iniciais sobre o evento. A começar pelo Sr. 
Carlos Roberto Correia Nicolau, Superintendente Regional do Banco do 
Brasil, convidados e Deputados fazem exposições sobre o assunto e, a 
seguir, envolvem-se em amplo debate. O Presidente tece considerações 
finais e informa que os assuntos ventilados na reunião encontram-se 
registrados nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de setembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Márcio Kangussu -

Dimas Rodrigues - Luiz Fernando Faria. 
ATA DA 14" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DA CARTEIRA DE 

HABILITAÇÃO 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia quatorze de setembro 

de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Alberto Bejani, Cristiano Canêdo e Doutor Viana, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canedo, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. A Presidência informa que a finalidade da reunião é 
discutir e votar proposições da Comissão e passa à 33 Fase da Ordem do 
Dia. É votado e aprovado o requerimento do Deputado Doutor Viana em que 
solicita a convocação, para prestarem depoimento a esta CPI, dos Srs. 
Gonçalo Francisco Faria, Lucimara lnajá da Silva e Antônio Reginaldo 
Barroso, de Espírito Santo do Dourado; Alcino Silvério dos Santos e 
T erezinha Goes, de Pouso Alegre. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
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encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de setembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Alberto Bejani - Cristiano Canêdo - Doutor Viana. 

ATA DA 21" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 
HUMANOS 

Às nove horas e trinta minutos do dia quinze de setembro de mil novecentos 
e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João 
Leite, Glycon Terra Pinto, lrani Barbosa, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza 
Lara, membros da supracitada comissão. Registra-se, também, a presença 
do Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimentos dos Deputados Marcelo Gonçalves, Maria Tereza Lara e 
Glycon Terra Pinto, respectivamente, dispensa a leitura das atas da 10" 
Reunião Ordinária, 3" Reunião Especial e 20" Reunião Ordinária da 
Comissão, as quais são dadas por aprovadas e são subscritas pelos 
membros presentes. O Presidente procede, então, à leitura da 
correspondência recebida: ofício da Sra. Edilane Maria de Almeida Carneiro, 
Superintendente do Arquivo Público Mineiro, solicitando providências da 
Comissão a respeito do recolhimento dos microfilmes originais dos 
documentos do extinto DOPS disponibilizados pela Secretaria de Segurança 
Pública; ofício da Secretaria de Segurança Pública informando que encontra-
se tramitando na 2" Delegacia Especializada de Homicídios inquérito que 
apura os fatos que culminaram com a morte de Edilson Ferreira Amorim. 
Informa ainda que a tentativa de homicídio de que foi vitima José Soares dos 
Santos continua sendo investigada pelo 19° Distrito Policial; oficio dos Srs. 
Antônio Geraldo de Andrade e José Zacarias parabenizando a Comissão pela 
iniciativa de comunicar ao Governo do Estado posição contrária à construção 
de cadeia pública no centro de lpatinga; ofício do Presidente do Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente informando sobre rebelião 
ocorrida no Centro de Integração Social e Assistência ao Adolescente de 
Governador Valadares - CENISA -, e também sobre maus tratos sofridos 
pelos adolescentes dentro da Delegacia Regional daquela ·cidade; abaixo-
assinado contendo, aproximadamente 16.000 assinaturas recolhidas pela 
Associação de Moradores e Entidades da Região Oeste contra a construção 
do Centro de Triagem de Presos na Vila Pinho; abaixo-assinado contendo, 
aproximadamente, 8.000 assinaturas recolhidas pelos representantes do 
movimento contra a construção de presídio, entregue pelo Sr. Francisco 
Gonçalves Filho durante a 1 o• Reunião Extraordinária da Comissão, na Vila 
Pinho; convite do Vereador Osman Miranda para reunião no dia 2219/99, às 
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1 O horas, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, quando serão discutidas 
questões referentes às pessoas desaparecidas no Município de Belo 
Horizonte e à crescente violência urbana; ofício do Sr. João Bosco Pimenta, 
em que pede a intervenção da Comissão junto ao Governo do Estado para a 
nomeação de policiais civis formados em dezembro de 1999. A Presidência 
comunica que o Deputado Glycon Terra Pinto foi designado relator do Projeto 
de Lei n° 393/99, do Deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta 
dispositivos à Lei n° 11.404, de 1994, que contém normas de execução penal. 
A Presidência informa que a reunião se destina a debater os procedimentos 
adotados pela Polícia Civil na investigação de crimes violentos ocorridos na 
Capital e de desaparecimentos de pessoas e a apreciar a matéria constante 
na pauta. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e a votação, é 
aprovado em 1 o turno, com a Emenda n° 1, o parecer pela aprovação do 
Projeto de Lei n° 444/99 (relator: Deputado Marcelo Gonçalves). Passa-se, 
então, à fase de discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia, quando são aprovados, cada um por 
sua vez, os Requerimentos n°s 295/99, na forma do Substitutivo n° 1, 587 a 
590/99, 603, 606 e 607/99. São rejeitados os Requerimentos n°S 595 e 
605/99. O Deputado João Leite passa a Presidência ao Deputado Glycon 
Terra Pinto em virtude de apreciação de matéria de sua autoria. Submetidos a 
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 610 a 
619/99, 621 e 622/99. Na fase de apreciação de proposições da comissão, é 
aprovado requerimento do Deputado João Leite, em que solicita o 
ressarcimento de despesa efetuada com a hospedagem e a refeição das 
"Mães da Praça de Maio", que participaram da Reunião Solene 
Comemorativa dos 20 Anos da Lei da Anistia no Brasil, coordenada por esta 
Comissão. O Deputado Glycon Terra Pinto retorna a Presidência ao 
Deputado João Leite. São aprovados os requerimentos: da Deputada Maria 
Tereza Lara, em que solicita providências da Secretaria de Justiça, Secretaria 
Adjunta de Direitos Humanos e Ouvidoria de Polícia para apuração dos fatos 
que culminaram com a rebelião dos presos da Cadeia Pública de Janaúba e 
solicita, também, que seja apurada a responsabilidade dos presos que feriram 
o companheiro de cela (emenda do Deputado Glycon Terra Pinto); dos 
Deputados João Leite, Maria Tereza Lara e Marcelo Gonçalves, nos quais 
solicitam a divulgação dos nomes e retratos das pessoas desaparecidas no 
Estado à Loteria do Estado por meio dos bilhetes de loteria por ela produzidos 
e a divulgação, por meio da TV Assembléia, dos nomes e retratos das 
pessoas desaparecidas no Estado. É aprovada pela Comissão emenda ao 
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Projeto de Lei n° 399199, a ser encaminhada ao Plenário. A presidência 
convida a compor a mesa os Srs. Pedrinho de Souza, da Delegacia Adjunta 
de Pessoas Desaparecidas; Oto Teixeira, Delegado-Geral de Polícia e Chefe 
do Departamento de Investigações da Secretaria da Segurança Pública, 
representantes do Secretário de Segurança Pública; Major Fábio Xavier, 
representante do Comandante-Geral da PMMG; José Roberto Gonçalves de 
Rezende, Ouvidor de Polícia do Estado de Minas Gerais; Helvécio de Souza 
Pinheiro, Presidente da Associação de Familiares e Amigos de Pessoas 
Desaparecidas; Marcos Faria, do Movimento Desarme a Violência - Ação pela 
Vida Emílio Beletti; Fernando Neiva, Presidente do Sindicato dos Bancários 
de Belo Horizonte e região. O Presidente, Deputado João Leite, autor do 
requerimento que deu origem à reunião, faz as considerações iniciais sobre o 
tema em debate. Registra-se a presença das Sras. Vanda Nogueira Miranda 
e Maria da Silva Nogueira, familiares de Elisabeth Nogueira, desaparecida. 
Dando prosseguimento, o Presidente passa a palavra aos demais 
parlamentares e membros da Mesa para tecerem considerações sobre o 
assunto em debate na reunião, conforme consta nas notas taquigráficas. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
Parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves - Maria Tereza Lara - lrani 

Barbosa. 
ATA DA 18• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 
Às dez horas do dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Arlen Santiago, Chico Rafael, Sargento Rodrigues, 
Sebastião Navarro Vieira e Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado 
Agostinho Patrús, por indicação da liderança do PSDB). Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento 
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento da seguinte 
correspondência: do Sr. Márcio Gonzaga Dias de Oliveira, Prefeito Municipal 
de Araçaí e Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto 
Rio das Velhas - AMAV -, manifestando-se, em nome dessa Associação, 
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contra a Proposta de Privatização do DETRAN-MG; do Sr. Roberto Luiz 
Costa, Vereador à Câmara Municipal de Nanuque, sugerindo a apresentação 
de um projeto que impeça o acúmulo de funções e colabore para a redução 
do desemprego; do Sr. Domingos Marcondes Terra, de Uberlândia, fazendo 
comentários favoráveis à atuação dos deputados desta Casa e 
encaminhando cópia de carta enviada ao Governador do Estado em que 
elogia sua postura diante do Governo Federal; de Diretores das Escolas 
Estaduais de Rio Vermelho, solicitando apoio à manutenção da legislação que 
dispõe sobre o apostilamento de diretores de escolas estaduais. A 
Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, bem como os 
relatores a quem foram distribuídas: Projeto de Lei n° 90/99, no 2° turno, ao 
Deputado Sebastião Navarro Vieira; Projetos de Lei n°s 373 e 448/99, ambos 
no 1° turno, ao Deputado Arlen Santiago; e Projetos de Lei n°s 389 e 479/99, 
ambos no 1° turno, aos Deputado Chico Rafael e Sargento Rodrigues, 
respectivamente. Esgotada a 1• parte da reunião, a Presidência passa à 13 

Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Carlos Pimenta apresenta requerimento em que solicita a retirada de pauta do 
Projeto de Lei n° 428/99. Colocado em votação é aprovado o requerimento. 
Continua em discussão o parecer do relator, Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, para o 1° turno do Projeto de Lei n° 181/99, que conclui pela sua 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 que apresenta, pela prejudicialidade 
das Emendas n°s 2 a 13 e pela rejeição da Emenda n° 1. Para discutir usam a 
palavra. todos os deputados presentes. O Deputado Sargento Rodrigues, na 
fase de votação, solicita votação destacada dos Incisos 7, 8, 9, 1 O, 11 e 12 do 
Art. 16 do Substitutivo apresentado pelo relator. Colocado em votação o 
parecer, salvo destaque, este é aprovado com voto contrário do Deputado 
Chico Rafael. Em seguida, é colocado em votação os Incisos acima citados 
que são aprovados. Registram-se votos contrários dos Deputados Sargento 
Rodrigues e Chico Rafael. Usam a palavra para declaração de votos os 
Deputados Doutor Viana, Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Sebastião Navarro 
Vieira, Sargento Rodrigues e Chico Rafael. Com a palavra, o Deputado Chico 
Rafael, relator do Projeto de Lei n° 264/99, no 2° turno, emite parecer pela 
aprovação da matéria na forma apresentada. Colocado em discussão e 
votação é o parecer aprovado. O Deputado Doutor Viana, relator do Projeto 
de Lei n° 361/99, no 2° turno, emite parecer pela aprovação da matéria na 
forma apresentada. Colocado em discussão e votação é o parecer aprovado. 
Com a palavra, o Deputado Chico Rafael, relator do Projeto de Lei n° 353/99, 
no 1° turno, emite parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo 
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n° 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em 
discussão e votação é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n° 365/99, no 1° turno, 
emite parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em 
discussão e votação é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado 
Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n° 418/99, no 1° turno, emite parecer 
pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 4 e 6, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 7 a 1 O que 
apresenta e pela rejeição da Emenda n° 5. Colocado em discussão e votação 
é o parecer aprovado. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
relator do Projeto de Lei n° 449/99, no 1 o turno, emite parecer pela aprovação 
da matéria na forma apresentada. Colocado em discussão e votação é o 
parecer aprovado. Passa-se à 2• Fase da Ordem do Dia, com discussão e 
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Colocado em votação é aprovado, em turno único, o 
Requerimento n° 598/99, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. A 
Presidência passa à 3• Fase da Ordem do Dia, com discussão e votação de 
proposições da Comissão. Os Deputados Arlen Santiago e Carlos Pimentel 
apresentam requerimento em que solicitam a realização de audiência pública 
nesta Comissão, com a participação de diversas autoridades a fim de debater 
o Projeto de Lei n° 428/99, de autoria da Comissão Especial da Seca no Norte 
de Minas, visando obter subsídios para a elaboração do parecer do relator. O 
Deputado Fábio A velar apresenta requerimento solicitando a indicação de seu 
nome para coordenar o Debate Público Renovação da Concessão dos 
Serviços de Distribuição de Água, Coleta e Tratamento de Esgoto no 
Município de Belo Horizonte pela COPASA, a ser realizado no próximo dia 
20/9/99. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Fábio Avelar- Rogério Correia. 
ATA DA a• REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de setembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Batista de Oliveira, Paulo Piau, Dimas Rodrigues, Luiz 
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Fernando Faria e Márcio Kangussu, membros da supracitada Comissão. 
Encontram-se presentes, também, os Deputados Antônio Júlio e Eduardo 
Daladier. Havendo número regimental o Presidente, Deputado João Batista 
de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir informa que a reunião tem por finalidade discutir as 
penalidades aplicadas pela ITAMBÉ à Cooperativa Regional dos Produtores 
Rurais de Pará de Minas Ltda. - COOPARÁ. A Presidência registra, ainda, a 
presença dos Srs. Jonas Moraes Filho, Presidente da COOPARÁ, a quem 
convida para tomar assento à mesa; Luciano de Paula Fraga, advogado da 
COOPARÁ; lrandy A. de Oliveira; Osvaldo da Fonseca, Prefeito Municipal de 
Conceição do Pará; e José Bonaparte de Vasconcelos Fonseca, Prefeito 
Municipal de Maravilha. Com a palavra, o Presidente da COOPARÁ expõe o 
tema e responde às perguntas formuladas pelos debatedores. Encerrada esta 
fase, o Deputado Dimas Rodrigues apresenta requerimento em que solicita 
seja convidado o Presidente da ITAMBÉ para expor perante a Comissão, a 
posição tomada pela entidade em relação à COOPARÁ; o Deputado Márcio 
Kangussu requer seja realizada visita da Comissão ao Município de Almenara 
com a finalidade de, em audiência pública, se avaliarem as conseqüências, 
para as regiões, do fechamento das barreiras sanitárias do Estado. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
requerimentos. O Presidente procede à leitura de requerimento do Deputado 
Carlos Pimenta, em que solicita seja convidado o Presidente da 
RURALMINAS para debater, na Comissão, a proposta de implantação do 
Programa Pólos de Desenvolviemnto da Agricultura Irrigada dos Vales dos 
rios Jequitinhonha e Pardo em Minas Gerais - PDI-JEPAR. Colocado em 
votação, é aprovado o requerimento. O Presidente tece as considerações 
finais e informa que os assuntos tratados na reunião se encontram 
registrados nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Márcio Kangussu -

Dimas Rodrigues. 
ATA DA 19" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 

RECURSOS NATURAIS 
Às quinze horas do dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e 
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nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais, Maria 
José Haueisen, membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado 
Cabo Morais, declara aberta a reunião. A seguir, a Presidência procede à 
leitura de correspondência do Secretário de Estado de Esportes, Deputado 
lvair Nogueira, em que encaminha ofício do Prefeito Municipal de Mário 
Campos, no qual solicita providências das autoridades competentes sobre as 
conseqüências do projeto de rebaixamento do lençol freático, desenvolvido 
pela Mineradora Ferteco, naquele município. Ato contínuo, a Presidência 
informa que a reunião se destina a ouvir convidados com a finalidade de 
dirimir o impasse existente entre o setor guseiro e a FEAM, objetivando a 
celebração de acordo para a concessão de licenças ambientais e a apreciar 
as matérias constantes na pauta. O Presidente, Deputado Cabo Morais, na 
condição de autor do requerimento que deu origem à reunião, faz as 
considerações iniciais e passa a palavra aos convidados. Fazem uso da 
palavra, cada qual por sua vez, os Srs.: José Cláudio Junqueira Ribeiro, 
Presidente da FEAM e representante do Secretário de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Luiz Eduardo Furiati Lopes, 
Secretário Executivo do SINDIFER; Leonídio Pontes Fonseca, representando 
o Presidente da Calsete Siderurgia Ltda.; Maria Dalci Ricas, Presidente da 
AMDA; João de Lima Géo, Diretor da Foscalma Siderurgia; Otacílio Toffalini 
Júnior, representando o Diretor-Geral do IEF; Verônica Marques, Assessora 
da FEAM; Marcos Abreu, da SIDERGUSA; e Bruno Melo Lima, Vice-
Presidente do SINDIFER. A Presidência registra, ainda, a presença das 
seguintes pessoas na reunião: Raimundo Luiz Almeida Figueiredo, da SAMA-
Santa Marta Siderurgia; José Batuira de Assis, Secretário Executivo da 
ABRACAVE e Nádia Aparecida Silva Araújo, do Setor Jurídico do I E F. Passa-
se à fase dos debates e fazem uso da palavra, pela ordem, as Srs.: José 
Cláudio Junqueira Ribeiro, Maria Dalci Ricas, Luiz Eduardo Furiati Lopes, 
Bruno Melo Lima, Leonídio Pontes Fonseca, Otacílio Toffalini Júnior, 
Deputada Maria José Haueisen. Neste momento, registra-se a presença do 
Deputado César de Mesquita e, havendo quórum, são aprovados os 
seguintes requerimentos: do Deputado Fábio Avelar, em que solicita seja 
realizada audiência pública desta Comissão, na Câmara Municipal de Santa 
Bárbara, para se discutir a mortandade de peixes e pássaros ocorrida em 
1°/8/99, conforme solicitação da referida câmara. O presidente passa a 
direção dos trabalhos à Deputada Maria José Haueisen para apresentar 
requerimento, de sua autoria, em que solicita a realização de audiência 
pública conjunta desta Comissão com a Comissão de Administração Pública, 
para tratar dos seguintes temas: a privatização de Furnas e os recursos 
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hídricos nacionais. O Deputado Cabo Morais retoma a direção dos trabalhos 
e coloca em votação requerimento da Deputada Maria José Haueisen, em 
que solicita à Procuradoria-Geral do Estado e da União para que determinem 
à FEAM e ao IBAMA uma revisão do processo de licenciamento ambiental da 
Usina de ltapebi, tendo em vista os depoimentos, prestados nesta Comissão, 
de que teria ocorrido uma alteração no projeto original de construção da 
referida usina, após a emissão dos Relatórios de Impacto Ambiental - RIMA. 
Dando prosseguimento aos debates, fazem uso da palavra o Sr. Marcos 
Abreu, da SIDERGUSA, e o Deputado Cabo Morais. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos parlamentares, dos 
convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Cabo Morais, Presidente- Fábio Avelar- Maria José Haueisen. 
ATA DA 2" REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às dez horas do dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elbe Brandão, 
Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Júlio (substituindo o Deputado Márcio Cunha, 
por indicação da Liderança do PMDB) e Paulo Piau (substituindo o Deputado 
Alberto Bejani, por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada 
comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Elbe 
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. A Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante da pauta e que avocou para si, em 14109, a 
relataria do Projeto de Lei n° 517199. A requerimento do Deputado Paulo Piau, 
a Presidente altera a Ordem do Dia, deixando a 1 • Fase para ser apreciada 
ao final. A Presidente passa à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e votação de proposição não sujeita a apreciação do Plenário. 
Submetido à discussão e à votação, é aprovado o Projeto de Lei n° 144199 
(relator: Deputado Márcio Cunha). Submetido à votação, nos termos do 
parágrafo único do art. 103 do Regimento Interno, é aprovado o 
Requerimento n° 626199. A seguir, a Presidente transfere a direção dos 
trabalhos ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva e apresenta dois requerimentos 
que, submetidos à votação, são aprovados. O primeiro, solicitando seja 
convidado o Sr. Mauro Werkemam, Presidente da Fundação Clóvis Salgado, 
para discorrer sobre os programas desenvolvidos pela entidade; e o segundo, 
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solicitando sejam convidados os Srs. Antônio Henrique Borges, designado 
Secretário-Adjunto de Turismo; e Antônio Carlos Cavalcanti, Consultor de 
Investimentos do Banco do Nordeste em Minas Gerais, para debaterem sobre 
o PRODETUR/Norte de Minas. A seguir, a Presidente Elbe Brandão 
suspende os trabalhos por cinco minutos. Reabertos os trabalhos, a 
Deputada Elbe Brandão, relatora do Projeto de lei n° 517/99, emite parecer 
pela aprovação da matéria. Submetido à discussão e à votação, é aprovado o 
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de setembro de 1999. 
Elbe Brandão, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Jorge Eduardo. 

ATA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

Às dez horas do dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Chico Rafael e Sargento Rodrigues, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira , declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do 
Sr. Campos Machado, Deputado à Assembléia legislativa de São Paulo, 
publicado na edição de 16/9/99. Comunica, ainda, o recebimento das 
seguintes proposições, bem como os relatores aos quais foram distribuídas: 
no 1° turno: Projetos de lei n°s 464/99, Deputado Sebastião Navarro Vieira; 
489/99, Deputado Arlen Santiago; 496/99, Deputado Doutor Viana, e 520/99, 
Deputado Sargento Rodrigues. Passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Sargento Rodrigues apresenta requerimento 
solicitando que o Projeto de lei n° 154/99 seja a última matéria da 1 a Fase a 
ser apreciada. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Com a 
palavra, o Deputado Doutor Viana apresenta requerimento em que solicita a 
retirada de pauta do Projeto de lei n° 90/99, no 2" turno. Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado. Na ausência do Deputado Arlen 
Santiago, relator do Projeto de lei n° 448/99, do Governador do Estado, o 
Presidente redistribui a matéria ao Deputado Sargento Rodrigues, que solicita 
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prazo regimental para emitir seu parecer. A Presidência, ao anunciar que 
continua em discussão o parecer do Deputado Doutor Viana para o 1 o turno 
do Projeto de Lei n° 154/99, do Governador do Estado, verifica a inexistência 
de "quorum", agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues - Doutor Viana 

-Amilcar Martins. 
ATA DA 12• REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DA CARTEIRA DE 

HABILITAÇÃO 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e três de setembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Alberto Bejani, Cristiano Canêdo e Doutor Viana, 
membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado 
Chico Rafael. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João 
Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Alberto Bejani, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em 
seguida, informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Gonçalo 
Francisco Faria, Alcino Silvério dos Santos e Antônio Reginaldo Barroso, as 
Sras. Lucimara lnajá da Silva e Terezinha Goes e o Sr. Wilson Mauro de 
Paiva Simões, Coordenador do CIRETRAN, todos de Pouso Alegre; o Sr. 
Auro Enoque Ferreira e as Sras. lzabel Jesus de Souza e Mariana de Lourdes 
Silva, de Astolfo Dutra; e discutir e votar proposições da Comissão. Registra-
se a dispensa da Sra. Lucimara lnajá da Silva e o não-comparecimento da 
Sra. Mariana de Lourdes Silva. Em seguida, são ouvidos os depoentes, a 
quem são prestados esclarecimentos sobre o funcionamento das CPis. Cada 
depoente é devidamente qualificado e responde a perguntas feitas pelos 
membros da Comissão, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 27 de setembro de 1999. 
João Leite, Presidente - Alberto Bejani - Ivo José - Doutor Viana - Miguel 

Martini. 
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ATAS 

ATA DA 15• REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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Às dez horas do dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, 
Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e João Pinto Ribeiro, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se 
destina a ouvir exposição do Sr. David Márcio Santos Rodrigues, Diretor-
Geral do Instituto de Geociências Aplicada - IGA -, sobre os planos desse 
órgão para o Estado e os municípios nas áreas da ciência e tecnologia e 
apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente faz suas considerações 
iniciais, por ser autor do requerimento que motivou a reunião, e passa a 
palavra ao convidado para que proceda a sua explanação. Segue-se amplo 
debate, com a participação dos presentes. Após os comentários finais do 
convidado, o Presidente agradece sua presença e suspende os trabalhos. 
Reabertos os trabalhos, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva lê ofícios do 
Secretário da Educação, informando o recebimento da quinta parcela do 
Fundo de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$5.808.921 ,93, e que 
a matéria relativa à municipalização do ensino de Divinópolis será revista, nos 
moldes solicitados; do Sr. Antônio Claret, Presidente da Cãmara Municipal de 
Ponte Nova, solicitando que a Comissão proceda a uma investigação no 
ECAD-MG, em vista das denúncias que encaminha; do Sr. Melchior de Melo, 
Superintendente Regional do INCRA, comunicando o convênio firmado entre 
aquele órgão e a FADENOR, com participação da UNIMONTES; do Deputado 
João Leite, por meio do qual encaminha reclamação do Sr. Mário Sebastião 
Cordeiro Alves, Secretário Municipal de Educação de Turmalina, contra o Sr. 
Antônio Carlos Gil, Diretor de escola pública estadual. O Presidente informa 
que designou, em 8/9/99, o Deputado João Pinto Ribeiro para relatar o 
Projeto de Lei n° 27 4/99. Esgotada a matéria destinada à 1 a Parte da reunião, 
o Presidente passa à 1• Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão 
e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado 
João Pinto Ribeiro, relator do Projeto de Lei n° 27 4/99, emite parecer 
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mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do vencido em 
1° turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. A seguir, o 
Presidente passa à 2" Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de proposições não sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos 
a discussão e votação, são aprovados os Projetos de Lei n°s 472199 com a 
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado 
Antõnio Carlos Andrada); 474/99 (relator: Deputado José Milton); 476 e 
481/99 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Presidente submete a 
votação, e são aprovados, os Requerimentos n°s 600, 601, 602, 664, 665, 
671, 672 e 673/99. Dando prosseguindo, o Presidente passa à 3" Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, em que pede sejam solicitadas ao Secretário da 
Educação informações sobre o número de servidores efetivos, especialistas 
de educação, que se encontram em atividade em regime de 24 horas 
semanais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de setembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Antõnio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
ATA DA 18" REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às dez horas do dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, 
Eduardo Brandão, César de Mesquita e Dinis Pinheiro, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Ambrósio Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Eduardo Brandão, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência informa que a reunião tem por finalidade se discutir 
a Proposta de Emenda à Constituição n° 89-A/95, de autoria do Deputado 
Federal Nícias Ribeiro, que propõe a modificação no inciso IV do art. 29 da 
Constituição Federal, que estabelece o número de Vereadores dos 
municípios, e se discutirem as matérias constantes na pauta. A seguir, 
registra a presença do Deputado Federal Zezé Perrela, a quem convida para 
tomar assento à Mesa; do Vereador César Masci, Presidente da Câmara 
Municipal de Belo Horizonte; e da Vereadora Arlete Nogueira, Presidente da 
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União dos Vereadores de Minas Gerais - UVEMIG. Logo após, o Presidente 
procede à leitura da correspondência que consta do Ofício n° 10/99, da 
Comissão de Assuntos Municipais da Assembléia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul, publicado no "Diário do Legislativo" de 16/9/99. Com a 
palavra, o Deputado Federal Zezé Perrela expõe sobre o tema e, a seguir, os 
Deputados e os convidados se envolvem em amplo debate, momento em que 
o expositor responde às perguntas formuladas pelos debatedores. Encerrada 
essa fase, o Presidente tece considerações finais, informa que os assuntos 
tratados na reunião se encontram registrados nas notas taquigráficas e que, 
devido a inexistência de "quorum" para votação, a Comissão deixa de 
apreciar as matérias constantes na pauta. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 28 de setembro de 1999. 
Aílton Vilela, Presidente - José Henrique -Antônio Genaro. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 74• REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 28/9/99 
Presidência dos Deputados Durval Ângelo e Rêmolo Aloise 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1• Parte: 1• Fase (Expediente): Atas 
- Correspondência: Mensagem n° 53/99 (encaminha o Veto Total à 
Proposição de Lei n° 14.170), do Governador do Estado- Oficios- 2• Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 572 
a 575/99 - Recurso de Decisão da Presidência n° 3/99 - Requerimentos n°s 
747 a 754/99 - Comunicações: Comunicações dos Deputados Alberto Pinto 
Coelho, José Henrique, Alencar da Silveira Júnior e Marco Régis - Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Ângelo, João Leite e Carlos 
Pimenta- Questão de ordem- 2• Parte (Ordem do Dia): 1• Fase: Abertura de 
Inscrições - Questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada 
-Antônio Genaro- Antônio Júlio- Arlen Santiago - Bilac Pinto- Cabo Morais-
Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo 
Daladier - Eduardo Hermeto - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar -
Hely Tarqüinio - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Pinto 
Ribeiro- José Henrique- Luiz Fernando Faria- Luiz Menezes- Márcio Cunha 
- Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria 
Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 14h15min, a lista de 

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

1• Parte 
1• Fase (Expediente) 
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Atas 

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

- O Deputado João Leite, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da 
reunião secreta realizada em 21/9/99. 

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Para discuti-la, com a palavra, o 
Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente e Deputado João Leite, precisa 
haver a confirmação de que a reunião aconteceu a requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira. Parece-me que houve uma omissão nesse sentido. 

O Sr. Secretário (Deputado João Leite) - Gostaria de informar, Sr. 
Presidente, ao nobre Deputado Paulo Piau que no início da nossa leitura 
consta que "a reunião foi convocada em decorrência de emenda do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, apresentada a requerimento do Deputado Márcio 
Cunha, do Deputado João Paulo e do Deputado José Milton, que solicitava a 
convocação de diversas autoridades do Governo do Estado". 

O Sr. Presidente - Para discutir a ata da reunião secreta, com a palavra, o 
Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Deputado João Leite, 
finalmente começamos a restaurar um pouco da dignidade desta Casa, pois 
todos nós, que participamos daquela reunião, vivemos uma situação de 
constrangimento, inclusive sofrendo ameaças e sendo obrigados a guardar 
segredo de algo que nunca vivemos. Essa é uma situação absolutamente 
surrealista, e é preciso que se registre isso, mais uma vez, para que todos os 
mineiros saibam do desrespeito a que fomos submetidos pelo Poder 
Executivo, quando um de seus representantes veio até aqui para, 
explicitamente, desrespeitar esta Casa e impedir que os Deputados 
cumprissem livremente o seu dever constitucional de fiscalizar as ações no 
âmbito do Poder Executivo. Portanto, quero manifestar meus cumprimentos 
por essa conquista de todos os Deputados, que não se submeteram ao 
vexame e à imposição tanto do Poder Executivo quanto da Presidência desta 
Casa. Finalmente, começamos a restabelecer a nossa dignidade enquanto 
Deputados. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Não havendo retificação a ser feita, dou a ata da reunião 
secreta por aprovada, sem mais restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Doutor Viana, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM N° 53/99* 
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Senhor Presidente, 
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Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa. que, no uso de atribuição 
que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo 70, inciso 11, 
da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei n• 14.170, que 
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varginha o imóvel que 
especifica. 

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em 
anexo, as razões de veto. 

Atenciosamente, 
Newton Cardoso, Governador do Estado de Minas Gerais. 

Razões do Veto 
A Proposição de Lei n• 14.170, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 

Município de Varginha o imóvel que especifica, tem suscitado divergências no 
tocante ao direito real de propriedade sob o bem em questão, devido a 
acordos firmados há mais de 50 anos envolvendo o Estado de Minas Gerais, 
a União Federal e o Município de Varginha. 

Ainda que reconheçamos os nobres motivos que levaram o Deputado 
Dilzon Melo a apresentar o Projeto de Lei n• 1 0/99, o mesmo tem confrontado 
com algumas questões de ordem legal e de interesse público. 

No terreno mencionado foi construído, pelo Governo Federal, o Preventório 
Olegário Maciel, atual Educandário Olegário Maciel, sustentado pela 
Sociedade Eunice Weaver de Varginha. A edificação mencionada correu à 
conta do Orçamento do então Ministério da Educação e Saúde, tendo, após 
finalizada a construção, sido entregue à Federação de Assistência aos 
Leprosos e Defesa contra a Lepra em 8/6/1941, para nele desenvolver 
atividades voltadas para esse segmento da população, que à época era muito 
numeroso. No decorrer dos anos, a doença foi controlada, ainda que não 
erradicada. E por isso a instituição que recebeu o imóvel continua o utilizando 
para o fim precípuo, tendo, no entanto, diversificado suas atividades, sempre 
no sentido de garantir assistência social às pessoas portadoras de doenças 
contagiosas e aos menores sadios filhos de pais hansenianos. 

Para que o estabelecimento do Educandário fosse edificado, foram feitos 
acordos, ainda que não formalizados, entre os Governos Federal, Estadual e 
Municipal. A União entrou com os recursos para a construção e o Município 
de Varginha com o terreno, tendo o Estado atuado como intermediaria entre 
os primeiros. 

Em decorrência de tal acordo, a Prefeitura Municipal de Varginha, 
autorizada pela Lei Municipal n• 129, de 3/4/1952, doou ao Estado de Minas 
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Gerais o imóvel em questão, situado no lugar denominado Córrego do Veado, 
constituído de 4 alqueires, através de escritura lavrada em 6/8/1953, no 
Cartório do 2° Ofício de Notas da Comarca de Varginha. 

Nesta época, o Educandário Olegário Maciel já estava totalmente 
construido e em pleno funcionamento, sendo que o Estado, em obediência ao 
acordo firmado anteriormente e antes mesmo de receber formalmente o 
imóvel, já havia editado o Decreto-Lei n° 1.637, de 19 de janeiro de 1946, que 
autorizava a doação da área à União e ainda registrava que a obra fora 
construída pelo Governo Federal. 

O Governo Federal, por sua vez, editou o Decreto n° 28.139, de 19/5/1950, 
que autorizava o Serviço do Patrimônio da União a aceitar a doação que lhe 
faria o Estado de Minas Gerais, tudo conforme determinava a legislação da 
época. No entanto, por questões técnicas, a doação não se concretizou. 

A entidade, que trabalha no local há 57 anos, vem prestando inestimáveis 
serviços sociais para a comunidade próxima a Varginha. Apesar da intenção 
do nobre deputado ser a melhor possível, visando implantar no local um 
Centro de Tratamento e Recuperação de Alcoólatras, Toxicômanos e 
Doentes Mentais, não há sentido em desalojar uma instituição de assistência 
social do local para estabelecer outra. Seria injusto, desumano e contrário ao 
interesse público. E, além disso, a Prefeitura Municipal de Varginha ainda 
tem, próximo à área onde foi construído o Educandário, a propriedade de 
mais 4 alqueires de terreno totalmente abandonado e que poderia ser 
utilizado para cumprir os objetivos traçados no projeto de lei. 

Assim, diante da exposição fática anterior, veto a proposição de lei em 
questão, por entender ser a mesma contrária ao interesse público e por estar 
combalida em virtude de vício de ilegalidade, conforme o disposto no Decreto-
Lei Estadual 1.637, de 19 de janeiro de 1946. 

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 24 de setembro de 1999. 
Newton Cardoso, Governador do Estado de Minas Gerais". 
•- Publicado de acordo com o texto original. 
- À Comissão EspeciaL 

OFÍCIOS 
Do Sr. Epaminondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça, 

informando que o pedido do Deputado João Leite contido no Requerimento n° 
547/99 foi encaminhado à Corregedoria-Geral do Ministério Público para as 
devidas providências. 

Do Sr. Jair Siqueira, Prefeito Municipal de Pouso Alegre, agradecendo o 
voto de congratulações com a comunidade desse município, formulado por 
esta Casa a partir de requerimento do Deputado Chico Rafael. 
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Do Sr. Elias José Ferreira, Prefeito Municipal de Coromandel, solicitando o 

empenho dos parlamentares para que seja mantida, no orçamento do Estado, 
rubrica que possibilite o pagamento dos salários dos Defensores Públicos, 
com aumento.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Dos Srs. João Batista de Oliveira e Raimundo Gonçalves Dias, Presidentes 
das Câmaras Municipais de Taiobeiras e Araçai, respectivamente, solicitando 
a rejeição do Projeto de Lei n° 356/99, que cria a autarquia Departamento de 
Trânsito do Estado de Minas Gerais- DETRAN-MG. (-Anexem-se ao Projeto 
de Lei n° 356/99.) 

Dos Srs. Juracy Afonso Brito e Jailson José Ferreira, respectivamente, 
Prefeito Municipal e Presidente da Câmara Municipal de Pai Pedro, 
comunicando o falecimento do Sr. Geraldo Rodrigues Gomes, que ocupava o 
cargo de Prefeito do referido município, e a posse do primeiro como Chefe do 
Executivo do município. 

Do Sr. !ano Tomaz Maioline, Presidente da Câmara Municipal de Araçuaí, 
encaminhando cópia de moção de congratulações, aprovada por essa Casa, 
com o Governador do Estado pela pavimentação de estradas na região e pela 
construção da barragem de !rapé. 

Do Sr. Dijalma da C. F. Coelho, Presidente da Câmara Municipal de 
Diamantina, encaminhando cópia de moção de repúdio, aprovada por essa 
Casa, ao Projeto de Lei n° 453/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 453/99.) 

Do Sr. João Diniz Pinto Júnior, Presidente do JPSEMG, encaminhando, em 
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça, cálculos para 
subsidiar a análise do Projeto de Lei n° 483/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
n°483/99.) 

Da Sra. Júnia Castelar Savaget, Procuradora-Chefe da Procuradoria 
Regional do Trabalho - 3• Região, comunicando sua nomeação para esse 
cargo. 

Do Sr. Eduardo Nepomuceno de Sousa, 1° Promotor de Justiça da 
Comarca de Manhuaçu, solicitando o envio de cópia da pauta da audiência 
pública a ser realizada em 6/10/99, nesta Casa, com a finalidade de se tratar 
de assuntos referentes ao Prefeito Municipal de Manhuaçu e à Vereadora 
Maria Imaculada Dutra. 

Da Sra. Dóris Simch Brochado, Oficial-de-Gabinete da Casa Civil da 
Presidência da República, comunicando, em atenção a requerimento da 
Comissão do Trabalho, que o Ofício n° 1.640/99 foi encaminhado aos 
Ministérios da Justiça e da Fazenda, para as providências cabíveis. (- À 
Comissão do Trabalho.) 

Da Sra. Thereza de Lamare Franco Netto, Coordenadora de Ação Social da 
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Prefeitura Municipal de Contagem, agradecendo o convite para reunião nesta 
Casa, em 8!9fgg. 

Do Sr. Fábio Caldeira Castro Silva, Superintendente da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte, solicitando sejam desenvolvidos trabalhos de cooperação 
mútua dos setores de segurança desta Casa e da referida Câmara Municipal, 
com vistas ao aprimoramento funcional dos seus agentes. 

Do Sr. Antônio Carlos Hilário, Coordenador-Geral do Sind-UTE, solicitando 
intervenção junto ao Presidente da República, ao Congresso Nacional e ao 
Ministro da Educação com vistas a que seja discutido, votado e aprovado o 
Plano Nacional de Educação da Sociedade Brasileira. (- À Comissão de 
Educação.) 

Do Sr. Pedro A. Batista Martins, Diretor Jurídico da EMBRA TEL, em 
atenção a requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, prestando 
informações referentes ao serviço telessexo internacional. (- À Comissão de 
Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Murilo de Campos Valadares, Superintendente da SUDECAP, 
justificando sua ausência em reunião conjunta das Comissões de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária e de Transporte, realizada em 
23/9/99. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Luiz do Couto Neto, Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco 
Central do Brasil, em atenção a requerimento do Deputado Paulo Piau, 
prestando informações a respeito do sistema de cobrança de juros para 
projetos de agricultura rural. 

2" Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - A Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande 
Expediente. 

-Nesta oportunidade, são encaminhadas â Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N" 572/99 

Declara de utilidade pública a entidade Circo Criação de Criança, com sede 
no Município de São Tomé das Letras. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a entidade Circo Criação de 

Criança, com sede no Município de São Tomé das Letras. 
Art. 2" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3" - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Chico Rafael 
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Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem o objetivo de declarar 

de utilidade pública a sociedade civil denominada Circo Criação de Criança, 
com sede no Município de São Tomé das Letras, a qual constitui um espaço 
artístico-cultural voltado para a difusão do civismo e da cultura, por meio de 
jogos, brincadeiras, "shows", "performances", cursos, palestras, vídeos e 
festivais. Promove, assim, o desenvolvimento e a socialização da criança e do 
adolescente. 

Considerando que a entidade não tem fins lucrativos e atende aos demais 
requisitos da Lei no 12.972, de 27/7/98, e diante do alcance assistencial de 
suas atividades, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para 
a aprovação do projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 1 03, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 573/99 
Declara de utilidade pública a Fraternidade Católica Getsemani, com sede 

no Município de Lavras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 • - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade Católica 

Getsemani, com sede no Município de Lavras. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação: A Fraternidade Católica Getsemani, com sede na cidade de 

Lavras, é uma entidade filantrópica, já declarada de utilidade pública pela Lei 
Municipal n• 1.975, de 1992. 

É desnecessário dizer sobre a importância do trabalho que entidades como 
essa desempenham, notadamente no interior do Estado. Embora executem 
relevantes trabalhos de cunho social, quase sempre sobrevivem graças ao 
esforço e à dedicação de seus abnegados dirigentes. 

Com a declaração de utilidade pública, certamente a Fraternidade 
desenvolverá suas atividades com melhor qualidade. 

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos meus pares a este 
projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 574/99 
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Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Araçás, com 

sede no Município de Desterro do Melo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do 

Araçás, com sede no Município de Desterro do Melo. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Bené Guedes 
Justificação: A Associação dos Moradores do Araçás é uma sociedade civil 

sem fins lucrativos, fundada com o propósito de promover melhorias e 
engrandecer o Distrito de Araçás. 

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, ele o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 575/99 
Declara de utilidade pública o Hospital Comunitário de Laranjal, com sede 

no Município de Laranjal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarado de utilidade pública o Hospital Comunitário de 

Laranjal, com sede no Município de Laranjal. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Bené Guedes 
Justificação: O Hospital Comunitário de Laranjal é uma sociedade civil sem 

finalidade lucrativa que tem, entre outros objetivos, o de prestar assistência 
hospitalar e ambulatorial. Além de promover campanhas educativas de saúde 
pública, ele vem desenvolvendo programas de assistência e promoção social 
junto aos mais necessitados. 

Como a entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, solicitamos a aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 

RECURSO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA N° 3/99 
Senhor Presidente, 
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Na reunião de 2219/99, cuja ata foi publicada no "Diário do Legislativo" de 

24/9/99, V. Exa. proferiu a Decisão Normativa n° 6, em resposta a questão de 
ordem suscitada pelos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Hely Tarqüínio, 
por meio da qual os Deputados citados postulavam fosse observado o 
preceito constitucional que determina o sobrestamento da deliberação sobre 
os demais assuntos, quando constar na ordem do dia projeto do Governador 
com pedido de urgência, transcorridos 45 dias. V. Exa. entendeu que poderia 
restringir a incidência do sobrestamento às matérias que se encontrassem na 
2• Fase da Ordem do Dia, alegando que a interpretação literal da norma 
provocaria o engessamento de todo o processo legislativo. 

"Data venia", Sr. Presidente, não podemos concordar com esse 
entendimento. 

Primeiramente, porque o dispositivo constitucional é cristalino ao determinar 
que se sobresteja a deliberação quanto aos demais assuntos. O legislador 
poderia ter usado expressões como "outros projetos", "matérias constantes na 
mesma fase da Ordem do Dia", etc. Mas não o fez. Para manifestar sua 
intenção, usou a expressão "demais assuntos", deixando claro que nada 
poderia ser objeto de deliberação da Assembléia. Segundo preceito latino, "in 
clariis non est interpretatio". Portanto, Sr. Presidente, se, onde a lei é clara, 
não cabe interpretação, os artigos citados só admitem um entendimento: 
nenhuma matéria constante na ordem do dia, seja na 1 • ou na 2" Fase, 
poderá ser votada, havendo matéria na pauta produzindo o sobrestamento. 
Por outro lado, avaliar a conveniência de se aplicar ou não a lei parece-nos 
uma exorbitância de procedimento. 

Em segundo lugar, também não concordamos que o mandamento 
constitucional provoque o engessamento do processo legislativo. Muito pelo 
contrário, a paralisação que ele enseja tem o objetivo de propiciar o exercício 
da dinâmica da democracia, efetivada no entendimento e na negociação. Não 
resta dúvida que o objetivo teleológico é promover o acirramento da 
discussão em torno da matéria e o reconhecimento da urgência da decisão da 
Assembléia sobre ela. E, para tal, a lei impede a dispersão, ordenando que 
cessem as deliberações sobre todos os assuntos, até que se ultime a decisão 
sobre a matéria que provocou o sobrestamento. O entendimento dado por V. 
Exa. reduz a amplitude das funções do Poder Legislativo, as quais não se 
esgotam na atividade legiferante. Ademais, não se pode ignorar que a 
paralisação é parte integrante de qualquer processo e pode significar, muitas 
vezes, a única possibilidade de avanço. 

Em vista do exposto, Sr. Presidente, aguardamos que V. Exa. dê 
provimento a este recurso, enviando-o à consideração da douta Comissão de 



Constituição e Justiça e submetendo-o à decisão soberana do Plenário. 
Sala das Reuniões, 28 de setembro de 1999. 
Hely Tarqüinio- Antônio Carlos Andrada. 
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-À Comissão de Constituição e Justiça, nos termos do§ 3° do art. 167 do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 747/99, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja encaminhado à Sra. 

Maria Isabel Ramos de Siqueira, Diretora do Conselho Estadual da Mulher, 
pedido de informações sobre as clinicas abortivas que se localizariam no 
Bairro Santo Agostinho, segundo denúncia por ela formulada. 

N° 7 48/99, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita nos anais da 
Casa a matéria "Uma Reforma Tributária Inovadora", publicada no jornal 
"Folha de S. Paulo", em 11/9/99. 

N° 749/99, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja encaminhado 
ao Secretário de Meio Ambiente pedido de informações sobre o licenciamento 
ambiental para rebaixamento do lençol freático da Mina do Córrego do Feijão, 
de propriedade da Ferteco Mineração S.A., localizada no Município de 
Brumadinho. (-Distribuídos à Mesa da Assembléia.) 

N° 750/99, da Comissão de Transporte, solicitando seja encaminhado oficio 
ao Secretário de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-Geral do DER-
MG com vistas ao alargamento das curvas da Rodovia MG-367, que liga o 
Município de Diamantina ao de Couto de Magalhães de Minas, no trecho de 
9km localizado na serra do Gombô. 

N° 751/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Viação Princesa do Sul pela 
passagem de seus 15 anos de fundação. (- Distribuídos à Comissão de 
Transporte.) 

N° 752/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Casa de Caridade de Ouro Fino 
pela passagem de seus 110 anos de fundação.(- À Comissão de Saúde.) 

N° 753/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com o Sindicato dos Radialistas pela 
passagem do Dia do Radialista.(- À Comissão de Transporte.) 

N° 754/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Paróquia de Nossa Senhora da 
Medalha Milagrosa, no Município de Monte Sião, pela elevação de sua igreja 
à condição de santuário.(- À Comissão de Educação.) 

Comunicações 
-São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Alberto 
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Pinto Coelho, José Henrique, Alencar da Silveira Júnior e Marco Régis. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público presente, infelizmente o dever como parlamentar me 
obriga a ocupar a tribuna, hoje, para denunciar os fatos que passaremos a 
relatar. T odes sabemos que, no ano de 1992, esta douta Casa rejeitou as 
contas do então Governador Newton Cardoso referentes ao período de 1990. 
A decisão da Assembléia pautou-se, com mais de 2/3 da Casa, em fragrantes 
irregularidades nas contas desse Governador naquela época: compras e 
obras sem licitação pública; não-aplicação dos recursos em saúde e 
educação, conforme determinação da Constituição Estadual; desvios de 
fundos de contas vinculadas para os fundos do Tesouro, principalmente da 
FAPEMIG, cujo desvio foi a maior denúncia na época. 

O ex-Governador Newton Cardoso ajuizou ação contra a Assembléia, para 
anular a rejeição de sua prestação de contas relativa ao exercício de 1990. 
Para tanto, alegou ausência de motivação da decisão adotada pelo Plenário. 

A ação foi julgada improcedente, e dessa decisão recorreu o ex-Governador 
ao Tribunal de Justiça. 

O recorrente somente juntou o comprovante do preparo da apelação vários 
meses após a interposição do recurso, enquanto a lei processual determina 
que aquela juntada deve ser simultânea à interposição do recurso. 

No julgamento da apelação, o relator, Desembargador José Brandão de 
Resende, considerou regular e legal todo o processo realizado pela 
Assembléia, porém ineficaz em relação ao apelante, por não ter sido adotada 
providência complementar exigida pelo Regimento Interno desta Casa, qual 
seja a remessa da decisão do Plenário para a Comissão de Constituição e 
Justiça, para a adoção das providências cabíveis. Enganou-se o 
Desembargador, pois essa providência foi tomada e está documentalmente 
comprovada nos autos. 

O segundo julgador, Desembargador Antônio Hélio, acompanhou o relator. 
O terceiro integrante da Câmara, Desembargador Garcia Leão, após vários 
pedidos de adiamento, proferiu voto, considerando nulo o processo de 
julgamento das contas, por ausência de motivação. O Desembargador 
Antônio Hélio modificou sua posição, aderindo ao voto do Desembargador 
Garcia Leão. 

Tendo em vista a divergência dos votos, foram interpostos embargos 
infringentes, inadmitidos pelo relator do recurso. Dessa decisão foi interposto 
agravo, rejeitado pela 1• Câmara Cível. 
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A Assembléia interpôs recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, 

tendo obtido êxito, o que levou o Tribunal de Justiça a ter que julgar os 
embargos infringentes. 

Hoje, encontra-se uma ação no Superior Tribunal de Justiça, um recurso 
extraordinário, protocolado no dia 13/9/99, pelo Procurador-Geral desta Casa, 
Sérgio José Barcelos. 

A fundamentação que justifica esse recurso nos dá a certeza de que, até o 
final do ano, o Superior Tribunal de Justiça manterá a decisão desta Casa, 
que rejeitou as contas do Vice-Governador, fazendo com que fique inelegível 
por cinco anos - infelizmente, não são oito anos, como o ex-Presidente 
Fernando Collor de Melo - em Minas Gerais. Essa foi a postura correta da 
Assembléia em 1992. Vejo muitos Deputados- que também o eram naquele 
momento e tenho a certeza de que votaram pela rejeição das contas -, vendo 
hoje a consagração de sua decisão, quando o próprio Superior Tribunal de 
Justiça resolveu por bem acatar o recurso desta Casa. Está, de alguma 
forma, fazendo justiça a um Governador conhecido em Minas Gerais pelo 
abandono, pelo caos que provocou na educação, na saúde, no serviço 
público e pelo pouco zelo que tinha para com os recursos públicos. Dessa 
forma, estão de parabéns a Assembléia, a Legislatura de 1992, por sua 
decisão, e a Procuradoria desta Casa, que tomou as providências cabíveis. 

Não satisfeito com isso, esta Casa foi violada na semana passada, quando 
esse mesmo Vice-Governador, então Governador de contas rejeitadas, 
encaminhou para cá, a fim de ser sabatinado e nomeado como Presidente da 
CODEVALE, o ex-Prefeito de Minas Novas, José Felipe Mola Coelho, 
acusado de práticas irregulares na execução de obras previstas em 
convênios firmados entre o município e a Secretaria de Estado de Assuntos 
Municipais, por meio do PADEM. 

Cito somente alguns convênios rejeitados pelo Tribunal de Contas, que 
garantiu que, se ele não tem condições nem probidade para ser Prefeito de 
Minas Novas, não pode ser Presidente da CODEVALE. 

Convênio n° 1.268/94 - obras de pavimentação de ruas nos Bairros Becã, 
Dom Bosco, Olaria e São Pedro, numa extensão de 15.000m2, no valor, à 
época, de R$36.000,00. Convênio n° 1.549/94 - complementação de 
pavimentação das mesmas ruas - que eram para ter sido terminadas no 
convênio anterior - e construção de duas estações de tratamento de esgoto, 
sendo que só uma foi feita, no valor de R$50.000,00. Convênio n° 135/95 -
conclusão de pavimentação das mesmas ruas, numa extensão de 15.000m2

, 

no valor total de R$54.000,00. 
Senhores, prestem bem atenção, três convênios com a mesma finalidade e 
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com irregularidades em todos eles. E o Tribunal de Contas foi além: constatou 
que, em todos os casos, houve inexistência do ato de designação da 
comissão de licitação, conforme exigido na Lei n° 866, de 1993. E o mais 
grave é que foram feitos pagamentos antecipados às empreiteiras que 
fizeram as obras. 

O Tribunal de Contas identificou, ainda, no governo desse senhor hoje 
designado Presidente da CODEVALE, irregularidades em convênios firmados 
entre a Prefeitura de Minas Novas e o Centro de Desenvolvimento 
Comunitário do Município de Minas Novas - CEDECON -, cuja existência não 
pôde ser comprovada. Não há nenhum documento que mostre a existência 
desse Centro. Segundo o Tribunal de Contas, "tampouco" foi comprovada a 
sua independência da Prefeitura, que lhe fornecia gratuitamente e sem 
amparo legal local para o seu funcionamento, bem como desviava funcionário 
municipal para prestar-lhe serviço. A empresa, conforme ficou comprovado, 
era fantasma. 

Quero deixar bem claro que falei na inelegibilidade do ex-Governador, que 
vai ser decretada pelo Superior Tribunal de Justiça por cinco anos, mas me 
fazem uma ressalva de que essa inelegibilidade é por quatro anos. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Obrigado, Deputado Durval 
Ângelo. Vejo que V. Exa. vem, com a veemência que lhe é peculiar, mais uma 
vez, à tribuna desta Casa, trazer denúncias extremamente graves, severas 
em relação ao comportamento do atual Vice-Governador Newton Cardoso. 
Entendo essa questão, e sei da veracidade e da correção dessas denúncias 
no que diz respeito ao ex-Prefeito de Minas Novas. Recebi, ainda hoje, uma 
denúncia nesse sentido, e caberá a todos nós a responsabilidade cívica e 
democrática de bombardear esse homem, que não poderá ser Diretor da 
CODEVALE. 

Resta-me uma indagação e um momento de perplexidade. V. Exa., 
evidentemente, só descobriu hoje esses fatos sobre o ex-Governador Newton 
Cardoso? V. Exa., no momento em que apoiou a chapa- digo chapa porque a 
responsabilidade é conjunta -, ele hoje é Vice-Governador constitucional de 
Minas Gerais, inclusive, tendo exercido plenamente o seu papel como 
Governador nos últimos dias. V. Exa. não sabia de quem se tratava, não 
sabia do seu passado, do seu comportamento, que era uma pessoa indigna 
de receber apoio do povo mineiro? Com que cara o Deputado Rogério 
Correia faz-lhe um discurso de saudação no 23% andar do outro prédio, em 
nome do seu partido? Como o PT tem uma das Vice-Lideranças do Governo? 
Esta é uma pergunta que cabe fazer e que toda a sociedade mineira tem o 
direito de saber. 
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Como, de que forma é possível conciliar, apoiar aberta e francamente? V. 

Exa. tem sido um dos mais veementes, um dos mais firmes defensores desse 
Governo. Lembro-me de que, no início deste mandato, chamei V. Exa. mais 
de uma vez para falar que V. Exa. se comportava como um petista newtista. 
Por que eu dizia isso, Deputado Durval Ângelo? Eu dizia isso porque quem 
apóia Itamar Franco e quem apóia esse Governo apóia também, e isso 
ninguém tira da minha cabeça, Newton Cardoso com todas as forças, porque 
ele é Vice-Governador. Durante a campanha, quem apoiou Itamar Franco 
apoiou Newton Cardoso, sem sombra de dúvida. 

Então, quero, por um lado, cumprimentar V. Exa. Essas denúncias são 
corretas, e todos nós, de todos os partidos políticos, inclusive nós, da 
Oposição, levaremos as denúncias a sério. Mas, por outro lado, fica a 
perplexidade e a indagação de que forma é possível uma situação tão 
esdrúxula como a de guardar segredo daquilo que não sabemos. É, mais ou 
menos, a mesma situação. 

O Deputado Durval Ângelo* - Agradeço, nobre colega, o aparte 
democrático, mas quero ser sincero: não podemos confundir alho com 
bugalho, nem urubu com meu louro. Uma coisa não tem nada a ver com a 
outra. Temos claro que apoiamos um projeto do Governador Itamar Franco e 
vamos continuar a defendê-lo aqui. Mas isso não representará, em momento 
algum, subserviência da Bancada do PT. 

Quanto à referência ao Rogério Correia, V. Exa., no entusiasmo, no afã, se 
engana. V. Exa. não estava lá, mas aqui temos vários Deputados que 
estavam na reunião. O Deputado Rogério Correia não fez saudação, até 
porque chegou ao final da reunião, no 23°. Se houve uma saudação, foi do 
Líder do PSDB, porque ele estava lá desde o início, muito próximo. Também 
não é notório que, ao final da reunião, tenha chegado lá o Deputado do PFL 
Sebastião Navarro Vieira, que não escondeu de ninguém a ligação que tem. 
O Deputado Rogério Correia não pode ser acusado de um fato pelo qual não 
é responsável. 

Sr. Presidente, ainda tenho 1 minuto, e gostaria de fazer a última 
consideração. Na última sexta-feira, policiais da conhecida Delegacia de 
Furtos e Roubos, que, por ironia, é conhecida oficialmente como Divisão de 
Crimes contra o Patrimônio, cercaram com viaturas o carro do Ministério 
Público que havia conduzido os Promotores da Vara de Execuções Criminais, 
Otávio Augusto Martins Lopes, Magali Albaneli Amaral e Inês Maria Dutra e 
Silva. Impedidos de utilizar o veículo, uma vez que as viaturas foram 
trancadas a chave e seus motoristas desapareceram, os Promotores o 
deixaram no local. O veículo foi então depredado, teve os pneus rasgados, o 
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estepe, o macaco, o extintor e a chave de roda desapareceram. E é a 
Delegacia de Divisão de Crimes contra o Patrimônio. A lataria foi pixada com 
palavrôes, e o carro foi devolvido ontem, "maquiado". Os Promotores foram 
recebidos, na Delegacia onde foram apurar denúncias de torturas de presos, 
com ameaças e palavrôes. As mulheres tiveram a honra atacada, chamadas 
pelos bandidos que estão na Divisão de Crimes contra o Patrimônio, não os 
que estavam nas celas, mas os que estão soltos, fingindo-se de policiais, de 
piranhas.· 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, sofri o mesmo constrangimento há 21 
dias, numa sexta-feira, nessa Delegacia de Furtos. Se não forem tomadas 
medidas urgentes, a situação desmoralizará o Governo e a Secretaria de 
Segurança Pública. O Secretário Mauro Lopes falou que ia tomar 
providências, mas, Sr. Secretário, como podemos ter, nessa Delegacia, um 
Cachimbinho, conhecido por suas denúncias de torturas, tantos e tantos anos 
aqui, em Minas Gerais? Como podemos ter lá um Delegado, acusado de 
torturar presos, comandando a delegacia? Se realmente quiser tomar uma 
medida, acho que temos que tirar todos os detetives que lá estão. Os bons, 
que tenham a coragem de denunciar os que estão comprometendo a imagem 
da polícia; os ruins têm que ser mandados para a rua. Temos que derrubar 
aquele prédio e salgar aquele terreno para que ninguém se lembre mais que 
existiu, em Minas Gerais, uma Delegacia de Furtos e Roubos, que é a 
vergonha da segurança pública e de uma política de direitos humanos, 
contrariando a posição do Governador Itamar Franco. 

• - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

público presente, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, gostaríamos, 
nesta tarde, de trazer uma palavra ao Plenário da Assembléia Legislativa, aos 
Deputados, especialmente, já que a comissão que tratou sobre a facilitação 
de carteiras de habilitação em Minas Gerais encerrou seus trabalhos no dia 
de ontem, com o Deputado Ivo José, relator, apresentando seu relatório com 
diversas determinaçôes importantes. Lamentavelmente, tudo aquilo que 
ouvimos sobre a facilitação de carteiras pôde ser constatado por esta 
Comissão, com a oitiva de várias pessoas, inclusive algumas que 
confessaram ter conseguido suas carteiras. O que mais nos impressionou foi 
justamente o relatório do Tribunal de Contas de Minas Gerais, demonstrando 
justamente o que pensávamos. Esse relatório sobre a auditoria feita no 
DETRAN é impressionante. Não existe nenhum controle sobre as guias, nem 
sobre as receitas da arrecadação do órgão. As guias são recolhidas. e depois 



898 
as cópias são jogadas no lixo, podendo ser reutilizadas por qualquer pessoa. 

Uma das conclusões desse relatório é que o setor junto ao DETRAN 
responsável pela execução orçamentária é a Coordenadoria de 
Processamento de Despesa, que dispõe de acesso ao CIAF, disponibilizado 
pela Superintendência de Finanças. Entretanto, no que diz respeito ao 
controle das receitas, ou melhor, ao recolhimento de comprovantes de 
pagamento de taxas por serviços prestados, fica a cargo de cada setor onde 
o serviço é realizado, embora não se exija o recolhimento daqueles. O 
DETRAN não dispõe de um setor com atribuição de controlar e realizar o 
levantamento das receitas geradas pelos seus serviços, haja vista que a 
resposta apresentada trata o controle das receitas como mero recolhimento 
de comprovantes de pagamentos e de taxas, que ficaria a cargo de cada 
setor onde o serviço é realizado, podendo o recolhimento desse comprovante 
não ser exigido. 

O trabalho de seleção de documentos para o processo de microfilmagem, 
realizado por funcionários contratados pela empresa prestadora desse 
serviço - PRODEMGE -, ocorre sem nenhum procedimento de inutilização 
das guias já autenticadas. As guias são separadas dos documentos a serem 
microfilmados e são juntadas em sacos de lixo, que, posteriormente, segundo 
informações de servidores do setor, são encaminhados a uma associação de 
catadores de papel. Esse procedimento caracteriza a fragilidade e a 
vulnerabilidade do controle. Não havendo incineração das guias até o 
momento em que são recicladas, pode haver o desvio desses documentos 
com uma possível e conseqüente reutilização para comprovação de 
recolhimento de taxas que, de fato, não teriam ainda sido recolhidas. 

O próprio Tribunal de Contas do Estado determina uma devassa no 
DETRAN e também na Secretaria da Fazenda. O relator, Deputado Ivo José, 
e nós solicitamos, no relatório final, também essa auditoria na PRODEMGE. 
Estamos solicitando, ainda, uma intervenção imediata no DENATRAN, que é 
responsável justamente pela fiscalização do DETRAN em Minas Gerais. 

Queria, lamentavelmente, demonstrar para este Plenário da Assembléia 
Legislativa a falência do sistema de segurança em Minas Gerais. É uma 
tristeza para nós. 

O Deputado Durval Ângelo esteve nesta tribuna, anteriormente, falando 
sobre o que estamos vivendo: a Polícia Civil envolvida com o licenciamento 
de motoristas, com a guarda de presos. Essa é a situação da Capital. Temos 
em mãos os dados da Prefeitura, que nos foram trazidos pelo Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte, sobre os assassinatos, que aumentaram em 
17% na Capital. Diz ainda que, só neste ano, foram registradas 388 mortes na 
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Capital mineira, fora outras 11 praticadas por adolescentes e menores de 
idade, os quais foram apuradas pela Delegacia Especializada de Menores. 

Que situação! Estamos acompanhando a agressão gratuita que sofreu o 
Ministério Público por parte dos policiais da Delegacia de Furtos e Roubos. 
Anteriormente, representante da Pastoral Carcerária Católica, juntamente 
com o Deputado Durval Ângelo, estiveram Delegacia de Furtos e Roubos. 
Agora, os Procuradores, os Promotores, que cuidam justamente da execução 
da pena, da execução criminal, foram recebidos dessa maneira: o automóvel 
do Ministério Público foi pichado, seus pneus rasgados, e os Promotores 
humilhados na Delegacia de Furtos e Roubos. A reação do Procurador-Geral 
de Justiça é firme: disse que a Secretaria da Segurança Pública é da Policia 
Civil. 

Estamos acompanhando essa situação. É o segundo automóvel da Polícia 
Civil, o qual pertence ao povo de Minas Gerais, que é queimado. O 
automóvel, que estava com o Delegado, foi levado e queimado. 

Hoje, numa entrevista aos jornais e às rádios da Capital, o Secretário da 
Segurança Pública, respondendo à questão do DETRAN, quando lhe 
disseram o que o Deputado João Leite havia dito, declarou: "Ah, não é nada, 
é um Deputado". 

Um Deputado não é nada? É dessa maneira que este Governo trata um 
Deputado que representa o povo de Minas Gerais? É dessa maneira que este 
Governo recebe Promotores de Justiça numa Delegacia? É dessa maneira 
que a Pastoral Carcerária é recebida? Como é recebido o povo de Minas 
Gerais? 

É grave a situação que estamos vivendo. Tem de haver uma reação desta 
Assembléia. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)- Deputado João Leite, ouço com 
muita atenção a sua manifestação nessa tribuna e quero começar 
cumprimentando V. Exa. 

V. Exa. tem sido um defensor firme dos direitos humanos nesta Casa e em 
Minas Gerais. Firmou a sua imagem como representante dos interesses 
superiores de Minas Gerais, exatamente pela sua atitude destemida, corajosa 
de enfrentar os poderosos, e enfrentar sem nenhum respaldo, sem receber 
respaldo nem mesmo deste Poder Legislativo . 

Quero cumprimentar V. Exa. Condeno a atitude e o comportamento do 
Secretário de Estado da Segurança Pública, que também é um parlamentar e 
que deveria por isso mesmo, e ainda que não fosse, saber respeitar a 
dignidade, a honradez, a seriedade do seu trabalho como parlamentar que 
representa os interesses de Minas Gerais. 
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E faço um desafio: é dever de todos os Deputados desta Assembléia 

estarem solidários com V. Exa. neste momento, em que V. Exa. está sendo 
vítima de ameaças de toda a natureza, até mesmo à sua integridade física. É 
nosso dever e responsabilidade coletiva da Assembléia Legislativa assegurar 
e garantir a sua integridade física, prestando-lhe a mais absoluta e plena 
solidariedade. Esse é um dever suprapartidário, em defesa da democracia, da 
independência, da autonomia do Poder Legislativo. Quero, com muita honra, 
em nome de nosso partido, o PSDB, e tenho a certeza de que falo em nome 
de vários companheiros de outros partidos, cumprimentar V. Exa, 
manifestando-lhe a nossa solidariedade, o nosso respeito. Estamos a seu 
lado para o que for preciso, em defesa da sua integridade, que representa, 
neste momento, a integridade e a autonomia da Assembléia Legislativa. Cabe 
à Mesa desta Casa garantir a V. Exa. total cobertura para que possa 
continuar na sua trajetória, em defesa dos interesses do povo de Minas 
Gerais. É por tudo isso que, cada vez mais, todos nós, mineiros, respeitamos 
e admiramos V. Exa. 

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Amilcar Martins. Esse 
apoio é importante para nós. Os jornais de hoje trazem noticia a meu respeito 
em que o Secretário da Segurança Pública diz que me uni ao jornal "Estado 
de Minas", fazendo parceria com o referido jornal, para desmoralizar o 
DETRAN de Minas Gerais. Diz, ainda, que não aceita essa investigação, o 
que demonstra compromissos com tempos remotos, que desejamos não mais 
voltem em nossa história. Tratam-se de resquícios da ditadura, quando não 
tínhamos uma imprensa que pudesse se manifestar e uma Assembléia 
calada. Já não estamos vivendo nesse tempo. Mas, para esses que querem 
manter os porões, a tortura, a violência, interessa-lhes uma imprensa calada, 
uma Assembléia Legislativa muda. Não podemos nos calar, aceitando a volta 
do tempo em que tudo se encontrava acobertado, em que eram proibidas as 
visitas nas cadeias. Mas estão, justamente, contra o Estado democrático, o 
Ministério Público e a Assembléia Legislativa e contra uma imprensa livre. A 
Assembléia Legislativa tem de ser livre e não nos podemos dobrar. Mas esta 
Casa tem sido submissa ao Poder Executivo, aceitando esse tipo de situação. 
A cada momento, somos vitimas de ameaças a nós próprios e à nossa 
família. Aqui se encontra o número telefônico da pessoa que me ligou, 
ameaçando-me de morte, achando que vai calar-me. Não podemos ficar 
calados. O Poder Legislativo ficará calado diante dessas ameaças? Não 
podemos aceitar. Querem nos culpar de todo esse caos. Somos culpados de 
388 assassinatos, em Belo Horizonte, neste ano? Somos culpados de 53 
rebeliões nas cadeias de que a Policia Civil toma conta, no Estado de Minas 



z 
õ 
< o 

'E 
õ 

:E 
o 

• • -< 

901 
Gerais? Somos culpados das constantes fugas das cadeias, em Minas 
Gerais? E hora de acordar. E hora da Assembléia Legislativa acordar. Já não 
podemos acreditar que defendemos bandidos, quando presenciamos essa 
situação. Ora, um preso, de cadeira de rodas, fugiu pelo telhado, e temos de 
acreditar. Os carros da Polícia Civil são incendiados, e temos de acreditar. As 
guias do DETRAN não são incineradas, são reutilizadas, e temos de 
acreditar. E inaceitável essa situação. Infelizmente, não há reação do Poder 
Legislativo, porque estamos sempre a nos dobrar diante do Poder Executivo. 
Estamos sempre ameaçados e temos de aceitar ameaças. 

Detetives estão ligando para ameaçar. E dessa maneira que funciona o 
Poder Legislativo em Minas Gerais. Não somos livres. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Meu caro Deputado João Leite, 
tenho toda a liberdade de dizer que acompanhamos, no seu dia-a-dia, sua 
luta e sua determinação, como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, 
a do Deputado Ivo José, como relator dessa Comissão, da qual participamos 
como Vice-Presidente, e a de tantos outros que participaram ativamente para 
moralizar, e não para difamar nenhum policial civil, nenhum despachante do 
DETRAN e nenhum dono de auto-escola. Nossa intenção foi exclusivamente 
mostrar para as autoridades responsáveis deste Estado a quantidade de 
criminosos que estão trafegando nas estradas de Minas com carteiras 
compradas, colocando em risco a vida de todos nós, que tiramos as carteiras 
passando por todos os exames exigidos pela lei. E não vamos nos curvar. 

Gostaria de terminar dizendo ao nobre Deputado João Leite que não vamos 
recuar, mesmo com ameaças. E digo mais, para encerrar minhas palavras: 
retiro agora minha pretensão de não ser processado por ser Deputado e digo 
e assumo que o DETRAN de Minas Gerais é uma bagunça generalizada, é o 
exemplo do mau exemplo para o Brasil. Tem que mudar mesmo. Obrigado, 
Deputado. 

O Deputado João Leite - Gostaria de agradecer o aparte do Deputado 
Alberto Bejani e o apoio que nos concedeu. Gostaria de encerrar dizendo que 
duas questões ficaram da CPI: a primeira, que já foi colocada pelo Deputado 
Alberto Bejani, é a situação do trânsito em Minas Gerais, por essa 
irresponsabilidade. Cada vez que a banca examinadora ia à Santa Luzia, 
havia mais de mil exames. No último exame que houve naquela cidade, havia 
36 candidatos. 

Outra questão é que o Estado de Minas Gerais está perdendo recursos, 
pelo que demonstrou o Tribunal de Contas. Não há controle de nada, a 
Assembléia Legislativa, não apenas nessa questão, mas também em relação 
à segurança pública, precisa demonstrar que é um Poder autônomo, um 
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Poder independente. Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Rêmolo 

Aloise, Deputados presentes, senhoras e senhores, membros da imprensa, 
está na pauta da reunião de hoje, aliás já está na pauta há várias semanas, o 
Projeto de Lei n° 399, do Governador do Estado, que dispõe sobre a 
organizaçâo governamental da Secretaria da Casa Civil, a criação da 
Secretaria do Turismo, a extinçâo da Secretaria de Assuntos Municipais e a 
criação de unidades administrativas da Secretaria da Segurança Pública. É 
um projeto polêmico, que altera fundamentalmente toda a estrutura 
organizacional do Estado de Minas Gerais. É um projeto que está sendo 
discutido, já está numa fase avançada de discussão na Casa sem que tenha 
havido uma discussão mais ampla, sem uma maior oportunidade de 
discussão do projeto com o funcionário público deste Estado. 

Tenho recebido em meu gabinete inúmeros funcionários, principalmente da 
Secretaria de Assuntos Municipais, solicitando deste Deputado - e acredito 
que também solicitaram dos senhores que estão presentes- que examinemos 
com mais critério, com mais carinho, sem muita pressa, as propostas do 
Governo do Estado que estão em tramitaçâo na Casa. 
Entendemos que, quando se implementa uma medida que mexerá com a 
vida, com o trabalho e com os interesses do funcionário público estadual, ela 
deve ser amplamente discutida, principalmente com o funcionalismo. Há uma 
desinformação jamais vista no Estado. Eles não sabem como ficarão, para 
onde vão, a quem estarão subordinados e qual a garantia de emprego daqui 
para a frente. Esse é o quadro que estamos vislumbrando. Esse é o quadro 
que os Deputados têm em suas mãos para, de maneira responsável, dar a 
sua opinião, o seu parecer e o seu voto à proposta do Governo do Estado. A 
minha posiçâo e a do meu partido, o PSDB, é muito clara. Somos 
absolutamente contra a extinçâo da SEAM, a anexaçâo da SEAM à 
Secretaria da Casa Civil e a votaçâo desse projeto, da maneira como está 
sendo proposto aqui, na Assembléia Legislativa, sem uma ampla participação 
do funcionalismo. Aliás, vejo, com muita tristeza, as galerias desta Casa 
absolutamente vazias, sem a presença do funcionário público deste Estado. É 
a primeira vez que, acredito, isso acontece na nossa Assembléia Legislativa. 
Há falta de mobilizaçâo dos líderes sindicais, até mesmo para pressionar os 
Deputados e para mostrar suas posições e seus pontos de vista. Essa 
responsabilidade é colocada em nossas mãos, sem manifestaçâo maior do 
funcionalismo público. A extinçâo da SEAM é um absurdo e é uma punhalada 
nas costas da transparência, da discussão e de um segmento do 
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funcionalismo, que lutou e que tem trabalhado com responsabilidade e com 
afinco, para dar um mínimo de assistência às prefeituras do nosso Estado. 
Aliás, a SEAM deveria ser pauta exatamente do contrário do que está sendo 
proposto. Deveríamos estar discutindo uma revigoração desta Secretaria e 
medidas para dar um suporte maior e uma assistência melhor aos 
funcionários do Estado. Na semana atrasada, algumas prefeituras, 
principalmente as do Leste do Estado - apenas para exemplificar a falta de 
estrutura da SEAM, para dar suporte às nossas prefeituras -, vieram a Belo 
Horizonte, atraídas por um ofício do Ministério do Meio Ambiente, para que 
pudessem discutir uma forma de recuperar a Mata Atlântica em Minas Gerais. 
Para surpresa dessas prefeituras, estiveram em contato com uma empresa, 
da qual não sei o nome, que passou a informação de que existem projetos, 
em Brasília, no valor de US$60.000,00 a US$210.000,00 para cada 
Prefeitura, para que pudessem preparar os projetos de recuperação da Mata 
Atlântica em Minas Gerais. A surpresa maior veio com a informação dessa 
empresa, dizendo que cada Prefeitura, para elaborar seu projeto, deveria 
pagar R$5.000,00, adiantando R$2.500,00, e o restante seria pago quando o 
projeto estivesse pronto e assinado com o Ministério do Meio Ambiente. 

Isso mostra, claramente, a falta de assistência aos nossos Prefeitos. 
Quando chegam a Belo Horizonte, recorrem aos lobistas e, muitas vezes, 
fazem dos gabinetes da Assembléia Legislativa - o que permitimos, 
obviamente - uma extensão dos seus gabinetes, para preparar um 
documento, uma certidão ou um projeto, porque a Secretaria de Assuntos 
Municipais, que deveria dar assistência a eles, não existe. Pelo contrário, está 
de pires na mão e muito temerosa de perder o "status" de secretaria, sem 
saber o que vai acontecer com os seus funcionários. 

O Deputado Ivo José (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, agradeço o 
aparte. Quero somente fazer um pequeno reparo com relação à participação 
do movimento sindical e da sociedade civil em eventos nesta Casa. 

Durante esta semana, teremos na Casa o Seminário Legislativo 
Desemprego e Direito ao Trabalho, o maior evento, em termos de 
participação, já promovido aqui, com cerca de 800 pessoas inscritas e 212 
entidades representadas. Eles estão reunidos em grupos. Esse seminário se 
iniciou ontem, à noite, e vamos até quarta-feira. 

É importante a preocupação de V. Exa. com a participação do movimento 
sindical, mas existem outras formas de essa participação se dar nesta Casa . 

O Deputado João Leite usou a tribuna. Na condição de relator da CPI da 
Carteira de Habilitação, gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer, em 
rápidas palavras, a nossa manifestação de apoio e solidariedade ao 
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Deputado João Leite e a todos os membros dessa CP I, que, exaustivamente, 
desde março, vêm trabalhando para apurar as denúncias relativas à máfia 
dentro do DETRAN-MG e na sociedade. Tenho aqui uma cópia do relatório 
que, às 16h30min, será entregue ao Presidente Anderson Adauto e ao 
Governador Itamar Franco. Iremos ao Departamento Nacional de Trânsito -
DENATRAN -,em Brasília, e também à Polícia Federal. 

Recebemos, como o Deputado João Leite, ameaças, desde o inicio dos 
trabalhos dessa Comissão, com o intuito de nos intimidar e de nos afastar 
dessa responsabilidade. Mas não nos intimidamos com as ameaças. Agora, 
depois de concluirmos os trabalhos, com a participação ampla de assessores, 
consultores e técnicos da Casa e da sociedade, às vezes de forma anônima, 
vamos em frente nessa luta, porque a sociedade espera de nós a moralização 
daquele setor. 

Fica aqui, mais uma vez, registrado o nosso apoio e a nossa solidariedade, 
neste momento em que o Deputado João Leite é usado como testa-de-ferro 
dessa disputa, que não é pessoal, é uma questão de honra cobrada de nós 
pela sociedade. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço o aparte de V. Exa. Sei que o 
movimento sindical está preocupado com o desemprego, com o direito ao 
trabalho e com outros temas, mas quero registrar, Deputado Ivo José, que, 
quando se trata do funcionalismo, principalmente de medidas com relação a 
ele, acredito que eles tenham que se superar, estar presentes, comunicar-nos 
suas posições e impressões. Estamos praticamente iniciando uma reforma 
administrativa em Minas Gerais, e, nela, é necessário haver a extinção e a 
criação de órgãos. Para tal, precisamos, pelo menos, de um debate 
transparente, pois os funcionários, historicamente, pagarão caro pela 
ausência de sua manifestação oficial. Podemos ser induzidos a cometer um 
erro, por falta de correção no momento adequado. Isso é fundamental. 
Pergunto a V. Exa.: a extinção da Secretaria de Assuntos Municipais e da 
TURMINAS e a criação de outras secretarias é ou não importante? Centenas 
de pais de família estão na expectativa. Tenho recebido várias visitas em meu 
gabinete- não sei se o mesmo está ocorrendo com V. Exa. -,e temos que dar 
uma satisfação. Não vou votar esse projeto sem que haja uma discussão 
ampla e uma manifestação cristalina e firme do funcionário com relação ao 
fato. 

Apresentamos emendas ao projeto. Há, também, a do Deputado Sebastião 
Costa e a da Minoria com as Lideranças do PSDB e do PFL, suprimindo o 
artigo que extingue aquela Secretaria e os que a transferem para a Secretaria 
da Casa Civil, que seria uma supersecretaria. O Secretário da Casa Civil, com 
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uma caneta nas mãos, irá resolver muitas situações, em um piscar de olhos! 
Devemos agir de modo contrário. Estamos em um momento de 
descentralizar, de delegar poderes, e não, de concentrá-los nas mãos de uma 
única Secretaria. Esse é o nosso ponto de vista. Temos nossas emendas e 
iremos lutar para que sejam votadas. No momento em que esse projeto puder 
ser votado e suas emendas puderem ser apreciadas, espero a manifestação, 
nesta Casa, dos funcionários do Estado, para que possamos representá-los, 
com responsabilidade e, principalmente, com a vontade de preservar os seus 
direitos, adquiridos ao longo de tantos anos. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de merecer a 

consideração e a paciência de V. Exa. para que eu possa tratar de um 
assunto grave: uma correspondência expedida pela Secretaria da Indústria e 
Comércio. Quero preservar o nome da empresa, mas, evidentemente, por ser 
uma carta circular, ela deve estar sendo dirigida a todas as empresas que 
assinaram o protocolo para a implantação de alguma indústria no nosso 
Estado. A carta é pequena, e gostaria de lê-la para que os colegas 
entendessem a situação e pudessem pedir ao nosso colega, Deputado 
Geraldo Rezende, Secretário da Indústria e Comércio, que revisse a sua 
posição, que, na verdade, quebra um pacto firmado entre o Governo do 
Estado e as empresas que estão vindo para Minas ou ampliando as suas 
instalações. A carta diz o seguinte(- Lê:) 

"Prezados senhores, como é do conhecimento de V. Sas., as atividades da 
nossa Secretaria, principalmente na área de promoção do desenvolvimento, 
passaram por algumas dificuldades nos últimos meses. Isso ocorreu por dois 
motivos: o primeiro, em função da transição de Governo; e o segundo, por 
causa da crise que estamos vivendo. A imprensa tem veiculado, inclusive, 
que Minas Gerais acabaria com os incentivos até então concedidos às 
empresas. Isso não é verdade. Por determinação do Sr. Governador, a 
política de apoio ao desenvolvimento econômico do Estado será mantida e 
aperfeiçoada no que for necessário e possível. Uma nova legislação para a 
política de apoio ao desenvolvimento econômico em nosso Estado, 
compatível com a realidade atual, está em fase de conclusão. 

Queremos, inclusive, informar que o financiamento no âmbito do Programa 
de Integração e Diversificação Industrial e Agroindustrial - PRÓ-INDÚSTRIA-, 
do Fundo de Incentivo à Industrialização - FINO -, referente ao projeto de 
expansão da unidade industrial dessa empresa em Sete Lagoas, encontra-se 
em condições de iniciar a utilização do benefício, restando ser expedido o 
certificado de liberação por esta Secretaria de Estado, documento necessário 
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à contratação do financiamento junto ao BDMG. Por outro lado, também por 
determinação do Governador, somente assumiremos compromissos que 
possamos cumprir. 

Para que possamos atingir esse objetivo, isto é, o compromisso assumido 
com essa empresa, torna-se necessário rever as condições anteriormente 
pactuadas, reduzindo-se o percentual de referência do ICMS devido e 
recolhido mensalmente a ser financiado, de 60%, conforme consta nas 
condições do financiamento aprovadas pelo Conselho de Industrialização -
COIND -, em 5/6/97, para 50%, mantendo-se inalteradas as demais 
condições fixadas para a utilização do benefício. Essa redução torna-se 
necessária tendo em vista as modificações havidas no repasse de recursos 
aos municípios, afetando, dessa forma, o fluxo de caixa do Tesouro Estadual. 

Em face de tais circunstâncias, solicitamos a manifestação favorável a esta 
proposição, para que possamos iniciar os procedimentos à expedição do 
certificado de liberação, possibilitando a utilização do financiamento pelo 
referido projeto". 

Portanto, Sr. Presidente, são duas condições que acho importante trazer ao 
conhecimento desta Casa, a fim de que o Governo não erre dessa forma, 
porque foi pactuado um financiamento do ICMS acrescido de 60%. O 
Secretário da Indústria e Comércio propõe uma redução do financiamento 
para 50% de algo que foi repactuado. Uma empresa, ao fazer um 
investimento desses, analisa não apenas Minas, mas vários Estados, fazendo 
todos os seus cálculos a partir do incentivo recebido. 

O pior é que, no último parágrafo, num tom de coação, diz que espera 
manifestação favorável, para que possa expedir o certificado de liberação. 
Gostaria de terminar, Sr. Presidente, dizendo que considero grave tal 
situação. Portanto, espero que tomemos consciência disso, que o Deputado 
Geraldo Rezende reveja a sua posição, não rompendo com o trato que fez 
com as diversas empresas do nosso Estado. Esse projeto foi aprovado na 
reunião do COIND, realizada no ano passado. Não gostaríamos, então, de 
ver suas condições alteradas. Cabe ao Governo, daqui para a frente, defini-
las, mas o que foi pactuado cabe ao Governo cumprir. Muito obrigado. 

2• Parte (Ordem do Dia) 
12 Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 

passa à 2• Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a 
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições 
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para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente, estou suscitando esta questão 

de ordem para ler o recurso sobre a questão de ordem por mim suscitada e 
respondida pelo Sr. Presidente.(- Lê:) 

- O recurso lido pelo Deputado Hely Tarqüínio recebeu o n• 3/99 e foi 
publicado nesta ata. 

O Sr. Presidente- Nobre Deputado Hely Tarqüínio, gostaria de informar a V. 
Exa. que esse recurso recebeu o n• 3/99 e já foi encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, nos termos do§ 3° do art. 167. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para as reuniões especiais de amanhã, dia 29, às 
9 e às 20 horas, nos termos dos edttais de convocação, e para a reunião 
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(- A 
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 485/99 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o projeto de lei em epígrafe 
tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade Associação 
Setelagoana dos Diabéticos, com sede no Município de Sete Lagoas. 

A Comissão de Constituição e Justiça procedeu ao exame preliminar do 
projeto, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na 
forma proposta. 

Agora, compete a este órgão colegiado apreciar conclusivamente a matéria, 
atendo-se à questão prevista no art. 102, XI, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade em referência de acordo com seu estatuto, foi fundada em 

2/1/97 e, desde então, vem promovendo iniciativas ligadas à detecção do 
diabetes, campanhas preventivas, palestras sobre a doença, as dietas e o 
cuidado com a alimentação. Além disso, luta por reservar percentual mínimo 
de leitos hospitalares para os diabéticos e, sempre que necessário, apeia e 
orienta seus familiares. 
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Vê-se, portanto, que a Associação Setelagoana dos Diabéticos se faz 

merecedora do titulo declaratório de utilidade pública. 
Conclusão 

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n• 485/99 na 
forma em que foi apresentado. 

Sala das Comissões, 29 de setembro de 1999. 
César de Mesquita, relator. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 28/9/99, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência à Casa do falecimento da 

Sra. Renata Fiorino da Costa, ocorrido em 20/9/99, em Barbacena. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado José Henrique, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
Pedro Lima de Almeida, ocorrido em 30/8/99. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Jésus Cassiano de Jesus, ocorrido em 24/9/99, em 
ltabirito. (-Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Luiz 
Antônio Leite Ribeiro Filho, ocorrido em 23/9/99, em Guaxupé. (- Ciente. 
Oficie-se.) 
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